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Sammanfattning 
En kärnpunkt inom den Europeiska unionen är den fria rörligheten av varor. 
Ett allt större flöde mellan nationsgränser resulterar i fler 
produktskadesituationer av gränsöverskridande karaktär. Om målsättningen 
med ett integrerat Europa skall lyckas, skapar detta ett behov av 
gemensamma produktansvarsregler. Harmoniseringsåtgärder har vidtagits 
av EU, bl.a. genom direktiv 85/374. Direktivets centrala del består i att 
stipulera strikt ansvar för tillverkare av en produkt. För tre av Europas 
länder har direktivet implementerats genom tillkomsten av nationella 
rättsakter; The Consumer Protection Act (CPA) i England, 
Produktansvarslagen (PAL) i Sverige och Gesetz über die Haftung für 
fehlerhatfe Produkte (PHG) i Tyskland. Direktivet har emellertid inte skapat 
ett gemensamt rättsområde. Flera betydelsefulla skillnader föreligger 
fortfarande mellan undersökningsländerna. Detta beror dels på att direktivet 
ger medlemsländerna valmöjligheter i vissa avseenden dels på grund av att 
direktivet utelämnar aspekter.  
 
Implementeringen av direktivet i respektive länder är inte exklusivt 
tillämpligt på området. Nationella regler som existerade före direktivet är 
därför fortfarande relevanta. Dessa utgörs av allmänna skadeståndsrättsliga 
regler. Ansvar för reglerna baseras på subjektiva förutsättningar såsom krav 
på culpa och kausalitet. Typen av defekt har också betydelse för vilka krav 
som ställs för att ansvar skall bli aktuellt. Samtliga länder erkänner 
fabrikationsdefekt, konstruktionsdefekt och instruktionsdefekt. Flertalet 
skillnader föreligger mellan undersökningsländerna; inte bara beträffande 
förekomsten av ansvar, utan även angående ansvarets omfattning. 
Tillhörigheten till ”common law” eller ”civil law” traditionen, har dock 
mindre betydelse än vad som kunde förväntas.  
 
Skillnader mellan undersökningsländernas materiella produktansvarsregler 
föranleder en undersökning av lagvalsregler på området. 
Undersökningsländerna baserar sina kollisionsregler på lex loci delicti. Då 
detta är ett mångtydigt begrepp, innebär inte detta faktum att rättsläget är 
enhetligt. Tillämpningen varierar beroende på om platsen för svarandens 
handlande eller platsen för skadans uppkomst anses vara den avgörande 
anknytningsfaktorn. Enhetliga lagvalregler är dock på förslag på EU nivå 
genom den tilltänkta förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (Rom II); där en särskild bestämmelse avser produktansvar. 
Denna anger som huvudregel lagen i det land där den skadedrabbade har sin 
hemvist, som tillämplig lag.  
 
En partiell harmonisering av materiell rätt i kombination med enhetliga 
lagvalsregler utgör en modell för ett mer integrerat Europa. Det kan erbjuda 
ett alternativ och vara en framkomlig väg där överenskommelser kring 
materiell rätt är svåra att nå.  
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1 Inledning 
Civilrättsligt samarbete och harmonisering av lagstiftning i Europa är något 
som har varit önskvärt under lång tid. Flera steg på vägen mot detta mål har 
tagits men det är ett arbete som långt ifrån är fullbordat. Upprättandet av en 
överstatlig europeisk organisation där länderna i Europa knyts tätare 
tillsammans har både ökat behovet av detta arbete såväl som givit det 
impetus och ett nytt forum. Samarbetet inom det avtalsrättsliga området har 
varit det mest långtgående. Detta innebär dock inte att området avseende 
utomobligatoriska förpliktelser har varit helt eftersatt. Ansträngningar har 
gjorts och görs fortfarande. Genom skapandet av en gemensam marknad rör 
sig människor och varor över nationsgränserna i betydligt större 
utsträckning än tidigare. Framförallt har utveckling av den gemensamma 
varumarknaden tagit betydande steg mot realisering. Trots att detta är 
önskvärt och uppfattas som något positivt, kan det ge upphov till vissa 
problem.  
 
Produkter kan orsaka skador av olika anledningar. Det kan bero på brister 
hos produkten eller att den används på ett felaktigt sätt. Av denna anledning 
har regelverk skapats kring hur produkter får lov att tillverkas och utformas. 
Dessa är huvudsakligen nationella och reglerna kan därför se annorlunda ut 
inom unionen. Detta skapar osäkerhet och otrygghet både för tillverkare och 
för konsumenter på den europeiska produktmarknaden. Ökningen av 
varuflöden mellan europeiska länder innebär större krav på rättslig reglering 
vid situationer då människor drabbas och lider skada av defekta produkter 
producerade i andra europeiska länder än där varan säljs. Betydelsen av ett 
europeiskt perspektiv på produktansvar ökar således i takt med denna 
utveckling. I detta avseende är en undersökning av nationella regler på 
området, av störst intresse för en europeisk jämförelse. Detta kan tjäna som 
grund för gemenskapsrättsliga åtgärder på området.  
 
Åtgärder för harmonisering av civilrätten sker inte endast genom 
tillnärmning av den materiella rätten, utan också med hjälp av gemensamma 
internationellt privaträttsliga regler. De senaste ansträngningarna på 
gemenskapsrättslig nivå har gjorts på detta rättsområde. Ett förslag till 
förordning från EU-kommissionen är p.g.a. ovan nämnda av intresse och har 
delvis inspirerat till uppsatsens inriktning.1  Förordningen avser att skapa 
gemensamma lagvalsregler när det gäller utomobligatoriska förpliktelser. 
Således skall samma kollisionsregler tillämpas vid utomobligatoriska 
förpliktelser, med internationell anknytning, oberoende av vilka EU-länder 
det gäller. Förordningen är ett led i de av Europeiska unionen uppställda 
ambitioner, att knyta de europeiska nationerna närmare varandra genom en 

                                                 
1 Förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, KOM (2003) 427 
slutlig, även kallad ”Rom II” – förordningen eftersom den kompletterar Romkonventionen 
om tillämplig lag för avtalsförpliktelser från 1980. Se vidare kap 3.4.1.  
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tillnärmning av lagstiftning2. Förutom en generalklausul, innehåller 
förordningen även specifika artiklar om diverse rättsområden, däribland 
utomobligatoriskt produktansvar.3  
 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rättsområdet produktansvar inom tre 
medlemsländer av den nuvarande Europeiska unionen. Förhoppningen är att 
dessa skall vara representativa för olika delar av unionen, inte bara 
geografiskt utan även juridiskt. Två distinktioner har gjorts i detta 
sammanhang. Den ena delar in länderna i en ”common law” och en ”civil 
law” tradition. Den andra är en uppdelning av den senare där Sverige får 
representera den nordiska rättstraditionen och Tyskland den kontinentala.  
 
Ändamålet med undersökningen av de nationella produktansvarsreglerna är 
att belysa likheter och skillnader. Detta för att utröna hur rättsområdet 
skiljer sig åt i de olika länderna och vilka lösningar som har valts för att 
reglera produktansvar. Det komparativa inslaget är således av avgörande 
betydelse för att utvärdera i vilken utsträckning harmonisering föreligger.  
 
Undersökningen begränsar sig inte till den materiella rätten, utan belyser 
och utvärderar även den del av internationell privaträtt som handlar om 
lagvalsregler på området. Syftet med detta är för det första att ge en 
redogörelse för rättsområdet utomobligatoriskt produktansvar i 
internationella sammanhang, där dessa regler har en högst praktisk 
betydelse. För det andra att se vilken roll detta har inom det europarättsliga 
samarbetet och om det kan erbjuda alternativ till samarbete inom den 
materiella rätten.  
 
Uppsatsen består alltså av två delar, en materiell del och en internationellt 
privaträttslig. Båda delarna är av intresse var för sig, men av intresse är 
också en analys av delarna tillsammans.  
 
Två huvudsyften föreligger således med uppsatsen. Utgångspunkten för 
båda är det europarättsliga samarbetet. Det första syftet är begränsat till 
materiell rätt och lagval inom internationell privaträtt var för sig. Det andra 
syftet, som förutsätter en insikt om rättsläget på området, alltså att det första 
syftet är uppfyllt, jämför dessa rättsområden som metoder för 
harmonisering, med varandra. Det senare syftet befinner sig således på en 
mer övergripande nivå.  
 

                                                 
2 I åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar 
på privaträttens område, anges harmonisering av regler vid lagkonflikter som ett led i 
förverkligandet av denna princip, OJ C 12, 15.1.2001, s. 1, 7.   
3 Art 4, KOM (2003) 427 slutlig. 
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1.2 Problemställningar 

Med tanke på uppsatsens europeiska utgångspunkt är en av de centrala 
frågeställningarna i vilken utsträckning det utomobligatoriska 
produktansvarsområdet har harmoniserats. Detta övergripande ämne kan 
delas in i flera mer specifika och konkreta frågor: 
 

- Hur regleras rättsområdet av de olika medlemsländerna? 
- På vilka sätt har unionen vidtagit åtgärder för att harmonisera 

området? 
- I vilka avseenden saknas harmonisering inom rättsområdet? 
- Vilka utsikter finns till fullständig harmonisering?  

 
Med samarbete och harmonisering åsyftas i första hand att detta sker på 
materiell nivå. Detta arbete sker dock även inom den internationella 
privaträtten. När materiell harmonisering är svår att enas kring, kan den 
internationella privaträtten visa sig vara en framkomlig väg för att öka 
förutsägbarheten och rättssäkerheten inom ett rättsområde.  
 
En närmare studie av ”Rom II” - förordningen ger upphov till ett flertal 
frågor: 
 

- Hur skiljer sig förordningen från nuvarande nationella reglerna på 
området i Europa? Alltså, hur stor förändring innebär egentligen 
förslaget på den befintliga lagstiftningen. 

- Vad finns det för behov av en reglering? 
- Finns det brister med förordningen? Om dessa förekommer kan 

alternativa utformningar vara mer fördelaktiga? 
- Kan syftet med förordningen uppnås genom andra åtgärder, 

exempelvis harmonisering av materiell lagstiftning? 
 

1.3 Metod 

Utgångspunkten i uppsatsen tas från ett europeiskt perspektiv. Med detta 
menas att den Europeiska unionen och dess rättsakter utgör den 
övergripande ramen för uppsatsens undersökningar. Av denna anledning 
inleds huvuddelen med en, på området, betydelsefull rättsakt meddelad från 
EU. Efter detta följer enskilda utredningar om respektive lands materiella 
rättsregler beträffande produktansvar. Huvudsakligen juridisk doktrin har 
använts för detta arbete. Detta innefattar juridiska böcker, artiklar och 
officiella dokument från EU. Det kompletteras dock av rättsfall avkunnade 
av nationella domstolar såväl som fall från EU-domstolen. Den materiella 
delen tjänar, utöver ändamålet att belysa just detta, även som nödvändig 
bakgrund till den internationellt privaträttsliga delen.  
 
Då produktansvar inte är ett nytt rättsområde är det viktigt att i viss mån 
försöka förstå dess utveckling och således titta bakåt i tiden. Anläggandet av 
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ett historiskt synsätt underlättar förståelsen av nuvarande rättsläge och 
bidrar även till svar på varför det är utformat som det är. Detta till trots, 
kommer uppsatsen att koncentrera sig på det aktuella rättsläget. Uppsatsen 
är inte rättshistorisk, utan fokuserar på och analyserar nutiden med blicken 
på framtiden. Av det sistnämnda faller det sig naturligt att undersökningen 
framförallt uppehåller sig vid det rådande rättsläge. 
 
Regler avseende tillämplig lag är endast intressanta om nationella lagar 
skiljer sig åt i materiellt hänseende. Det är därför av största betydelse att 
också jämföra materiella produktansvarsregler. Eftersom kollisionsnormer i 
flertalet fall kan leda till tillämpandet av utländsk rätt, vore en undersökning 
av enbart IP-regler haltande och ej ge en rättvisande bild av dess fulla 
konsekvenser. Valet av tillämplig lag påverkas även av innehållet i de 
kolliderande rättsordningarna. Detta på grund av att ambitionen är att uppnå 
samma resultat oberoende av vilket forum som har att bedöma en tvist. Av 
dessa skäl föreligger en koppling mellan IP-rätt och komparativ rätt. Även 
om dessa rättsdiscipliner använder sig av olika medel och metoder, syftar de 
trots allt till samma mål, nämligen att lösa juridiska problem som har sin 
grund i mellanstatliga kontakter och dessa nationers olika rättskulturer.4  
 
De delar av uppsatsen som behandlar tysk rätt kommer huvudsakligen att 
hänvisa till böcker och artiklar skrivna på engelska. Detta beror på 
författarens bristfälliga kunskaper i det tyska språket. Naturligtvis vore tysk 
litteratur att föredra. Trots detta anser jag att tillräcklig kunskapsnivå för 
uppsatsens syften ändå har varit möjlig att uppnå.  
 

1.4 Avgränsningar 

Den viktigaste och svåraste avgränsningen sker mellan å ena sidan en 
önskan att uppsatsen skall kunna säga något om utvecklingen och rättsläget 
inom den Europeiska unionen, och å andra sidan viljan av att fördjupa sig så 
långt som möjligt i de olika undersökningsobjektens delar. Ett fullständigt 
uppfyllande av det förra kräver en undersökning av alla medlemsländer. 
Företagandet av en sådan uppgift ställer höga krav på utrymme och ryms 
inte inom detta arbetes ramar. Här måste således en begränsning ske. Av 
samma skäl kan inte en fullständig och detaljerad utredning ske av alla 
avsnitt i uppsatsen. Ambitionen har varit att hitta en balans mellan de ovan 
nämnda intressena. Av denna anledning har jag ansett att minimikravet av 
antalet undersökningsländer har varit tre. Endast två stycken resulterar mer i 
en jämförelse dem emellan med total avsaknad av generell bärkraft utanför 
respektive nationsgränser. En utökning av undersökningsländer till fler än 
tre, riskerar att leda till en ytlighet i undersökning som, enligt min mening, 
blir för påtaglig. Jag har därför valt att stanna vid detta antal. En 
kompromiss har gjorts mellan djup och bredd i förhållande till 

                                                 
4 Fauvarque-Cosson, Comparative Law and Conflict of Laws: Allies or Enemies? New 
Perspectives on an Old Couple, AMJCL 2001, volym 49, Introduction.  
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ämnesområdet för att inte slutresultatet skall bli alltför omfattande 
storleksmässigt.  
 
Vidare avgränsas uppsatsen till att endast beröra produktansvarets 
utomobligatoriska del. Produktansvar som uppstår i samband med 
avtalsrättsliga förbindelser lämnas därför utanför.    
 
”Rom II” - förordningen syftar till att harmonisera IP-regler för alla EU-
länder. Formellt sett är dock inte Storbritannien bundet av den tilltänkta 
förordningen. Genom ett protokoll som fogats till Fördraget om Europeiska 
unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall 
Storbritannien inte omfattas av avdelning IV i Fördraget.5 Det är 
bestämmelser i denna avdelning som möjliggör tillkomsten av rättsakter 
avseende lagval inom EU.6 Förordningen kommer trots detta att omfatta 
Storbritannien. Detta grundar sig i att de tog del i arbetet före 
Amsterdamfördragets ikraftträdande och då gav uttryck för avsikten att ta 
del av antagandet och tillämpandet av förordningen.7 Enligt det nyss 
nämnda protokollet avseende Storbritannien, har de rätt att delta i sådana 
beslut och att omfattas av dem under förutsättning att de meddelar sin 
önskan till rådets ordförande inom tre månader från tidpunkten då förlaget 
lagts fram för rådet.8      
 

1.5 Disposition 

Utöver detta inledande kapitel, består uppsatsen av tre delar. De två första 
utgör arbetets huvudtext. Den första delen behandlar utomobligatoriskt 
produktansvar utifrån materiell rätt. Den andra avhandlar internationell 
privaträtt inom samma område. Det tredje och sista avsnittet är en slutanalys 
av huvudtexten.  
 
Den första delen inleder med ett avsnitt om den Europeiska unionen. Här tas 
upp instrument med relevans för utomobligatoriskt produktansvar. Detta 
placeras först i uppsatsen av två skäl. För det första ger det läsaren en 
inblick i rättsområdet och de delar av det som kan vara problematiska. För 
det andra har Europasamarbetet påverkat den nationella nivån i stor 
utsträckning. Det är därför lämpligt att den del av uppsatsen som har 
betydelse för alla de övriga länderna behandlas först. Detta följs av en 
utredning om rättsläget beträffande materiella produktansvarsregler i 
England (kap 2.2), Tyskland (kap 2.3) och Sverige (kap 2.4). Dessa följer en 
struktur där de subjektiva och objektiva förutsättningarna för ansvar utreds 
inledningsvis. Detta utvecklas och konkretiseras i nästföljande kapitel 
genom en undersökning av olika typer av produktansvarssituationer. 
Dessutom tas olika typer av skador upp och hur dessa hanteras. Ett särskilt 
                                                 
5 Protokoll om Förenade kungarikets och Irland ställning, artikel 1 och 2.   
6 Art 65 (b) EG-fördraget. OJ C 325, 24.12.02.  
7 Rådsmöte för rättsliga och inrikes frågor, 12 mars 1999, under rubriken ”Definition and 
integration of the Schengen Acquis”.   
8 Protokoll om Förenade kungarikets och Irland ställning, artikel 3. 
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kapitel om det europeiska produktansvarsdirektivet från 19859 och dess 
betydelse och effekter på nationell lagstiftning, inkluderas under varje 
undersökningsland. Granskningen följs av en komparation och 
sammanfattning. Den materiella delen avslutas med en kortare redogörelse 
för de utvärderingar av direktiv 85/374 som har vidtagits av Kommissionen.  
 
Den internationellt privaträttsliga delen tar sin början med en granskning av 
nationella kollisionsregler på området (kap 3.1-3.3). I efterföljande avsnitt 
skiftar fokus till ett internationellt perspektiv. En kort beskrivning av det 
internationella arbetet på området inleder kapitlet, för att sedan övergå till 
en koncentrering på det europeiska samarbetet (kap 3.4). Tyngdpunkt läggs 
här på det aktuella förslaget till förordning om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser och dess reglering kring produktansvar (kap 
3.4.1). En utvärdering och analys av detta följer i ett eget kapitel, där en 
komparation genomförs (kap 3.5). 
 
Uppsatsens huvuddelar speglar olika metoder för europeisk harmonisering. 
Vid en utvärdering av dess effekter, är det värdefullt att något beröra andra 
metoder som utgör alternativ eller komplement till dessa. Ett kortare kapitel 
kommer därför att ägnas åt att ge läsaren en inblick i ämnet (kap 4).   
 
Uppsatsen avslutas med en analys av det behandlade, med återkoppling till 
formulerade problem i uppsatsens inledning (kap 5). Här fokuseras 
framförallt på uppsatsens andra huvudsyfte, att utvärdera de gemensamma 
effekterna av harmonisering genom direktiv och enhetliga lagvalsregler.  

                                                 
9 Direktiv 85/374/EEG. 
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2 Materiell Rätt 
Följande kapitel utgör huvuddelen av uppsatsen och är av central betydelse 
för uppsatsens ändamål. Med materiell rätt avses såväl ”nationell” rätt som 
rättsakter utfärdade av den Europeiska unionen. Dessa utgör förvisso också 
en del av nationell lagstiftning, men en åtskillnad görs på grund av att den 
nationellt traditionella rättsordningen och den unionsrättsliga är av olika 
karaktär och skapade i skilda sammanhang.  
   

2.1 Europeiska unionen 

För att ge läsaren en förståelse av rättsområdets karaktär, dess olika delar 
och vilka områden som är särskilt problematiska ur ett 
harmoniseringsperspektiv, är det en fördel att på ett tidigt stadium ta del av 
den mest betydelsefulla harmoniseringsåtgärd som utfärdats av 
gemenskapen på området. Detta utgörs av EG direktivet 85/374 från den 25 
juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister. Direktivets 
innehåll och dess betydelse för de nationella rättsordningarna kommer att 
utredas nedan.  
 
Viljan att öka konsumentskyddet inom unionen har kommit till uttryck vid 
flertalet tillfällen ända sedan år 1975; såväl genom fördragsändringar10 och 
resolutioner11, som direktiv12. Dessa ambitioner har även givit upphov till 
direktivet om produktansvar, vars innehåll lades fram av Kommissionen 
redan år 1976.13  
 

2.1.1 Huvudsyfte 

Syftet med direktivet var att närma medlemsstaternas lagstiftning till 
varandra eftersom det rådande läget innebar att konkurrensförhållandena 
kunde snedvridas. Utebliven harmonisering kunde leda till en varierande 
grad av konsumentskydd vid skada mot deras hälsa eller egendom orsakad 
av en produkt med säkerhetsbrister. 14

 

                                                 
10 Införandet av Artikel 95 i EU-fördraget genom Enhetsakten 1986, som stadgar att 
Kommissionen i sina förslag skall utgå från en hög skyddsnivå avseende konsumentskydd.  
11 Exempelvis Preliminary programme of the European Economic Community for a 
consumer protection and information policy OJ C 92, 25.4.1975.  
12 Exempelvis Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om 
förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen 
13 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 643-644. 
14 Direktiv 85/374/EEG, preambel. 
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I direktivet påpekas att dagens tekniska utveckling och den produktion som 
följer därav, medför risker. Det enda sättet att rättvist fördela dessa är att ge 
tillverkare av produkter ett strikt ansvar.15   
 
Med anledning av ovanstående målsättning avseende konsumenter, 
begränsas direktivet till att avse personskador och sakskador på s.k. 
konsumentegendom. Det senare begreppet definieras som egendom som 
normalt är avsedd för privat användning eller konsumtion och använts av 
den skadelidande huvudsakligen för hans eget privata bruk eller 
konsumtion. Även ideell skada, exempelvis sveda och värk, undantas från 
direktivet.16  
 
Direktivets huvudgrundsats eller kärna framkommer i dess första artikel. 
Enligt denna föreskrivs ett strikt ansvar för tillverkaren vid skada orsakad av 
en defekt i dennes produkter.  
 
Att ansvaret är strikt innebär att tillverkaren anses skadeståndsskyldig 
oberoende av några subjektiva förutsättningar. Skadeståndsskyldigheten 
bedöms således objektivt och frågan huruvida tillverkaren har varit oaktsam 
eller inte är irrelevant för att fastställa skadeståndsansvar.17  
 

2.1.2 Produktbegreppet 

Med produkt avses alla lösa saker, även om den infogats i annan lös sak 
eller egendom.18 Tidigare var jaktprodukter och jordbruksråvaror 
undantagna, under förutsättning att de var obearbetade. Detta var ett 
undantag som var svårt att motivera. Någon anledning var svår att finna i 
direktivets preambel. Där sades endast att direktivet skulle omfatta 
industriellt framställda produkter och att det därför inte var lämpligt att 
dylika produkter skulle omfattas. Skäl som framfördes var att dolda brister 
orsakade av miljöfaktorer bortom producentens kontroll var vanligt 
förekommande. Detta torde snarare tala emot undantaget. Undantaget 
innebar att den ekonomiska bördan för dolda brister fick bäras av den 
konsument som hade otur att inhandla en felaktig produkt, istället för att alla 
konsumenter delade på denna genom att tillverkaren hölls ansvarig.19 Även 
begreppet ”obearbetad” var oklart. Under förhandlingarna av direktivet 
förutsattes en snäv tolkning av undantaget.20 Med anledning av ”Galna ko” 
sjukan, blev invändningarna till slut för kraftiga för att undantaget skulle 
kvarstå.21 År 1999 antogs slutligen ett tilläggsdirektiv som avskaffade 
undantaget.22  

                                                 
15 Direktiv 85/374/EEG, preambel. 
16 Direktiv 85/374/EEG, art 9. 
17 Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 4. 
18 Direktiv 85/374/EEG, art 2. 
19 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 32-33. 
20 Blomstrand, Blomqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 27. 
21 COM (2000) 893 final, s. 6. 
22 Direktiv 1999/34/EG. 
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2.1.3 Defektbegreppet 

En produkt anses defekt när den inte ger den säkerhet som en person har rätt 
att förvänta. Denna bedömning skall grunda sig på allmänheten och inte på 
den enskilde skadelidande. Vid denna bedömning skall samtliga 
omständigheter beaktas. Som exempel nämns presentation av produkten, 
den användning av produkten som rimligen kan förväntas och tidpunkten då 
produkten sattes i omlopp.23 Att använda sig av allmänhetens förväntan av 
en produkt som grund för när en produkt anses bristfällig kan ge upphov till 
vissa problem angående det strikta ansvaret hos tillverkare. Vid 
fabrikationsfel är det enkelt att bedöma bristen genom att produkten ej 
uppfyller tillverkarens egen specifikation av hur produkten skall vara 
beskaffad. För att fastsälla konstruktionsfel, alltså ett fel som föreligger hos 
alla de tillverkade produkterna, måste hänsyn tas till branschpraxis, 
konkurrenters produkter och ekonomiska faktorer, likväl som konsumenters 
förväntningar. Även vid avsaknad av varning för risker med produkten, s.k. 
instruktionsfel, måste en rimlighetsbedömning beakta tillverkarens kunskap 
om faran för konsumenten. I de två senare fallen måste således rimligheten 
hos tillverkarens beteende vägas in för att avgöra om en produkt är defekt 
eller inte. Detta innebär en viss förskjutning från strikt ansvar mot ansvar 
grundat på försumlighet hos tillverkaren.24  
 

2.1.4 Tillverkarbegreppet 

Enligt artikel 3.1 definieras tillverkare som någon som framställer en 
slutprodukt eller en komponent och som genom sitt namn, varumärke eller 
annat kännetecken utger sig för att vara den som tillverkat produkten. 
Någon som inom ramen för sin näringsverksamhet importerar en produkt till 
gemenskapen för distribution anses också som en tillverkare i direktivets 
mening. Importen skall således ha skett från ett land utanför EU. Att 
importörer kan hållas ansvariga inskränker ej tillverkarens ansvar. En 
skadelidande kan alltså välja vem av dessa han vill kräva skadestånd av.25 
När två eller flera är skadeståndsskyldiga för samma skada svarar de 
solidariskt mot den skadelidande. Hur skadeersättningen sedan fördelas 
mellan de ansvariga regleras enligt nationell lagstiftning.26  
 
Även leverantören av en produkt kan likställas med tillverkare. 
Förutsättningar för detta är att tillverkaren av produkten inte kan identifieras 
och att leverantören inte inom skälig tid informerar den skadelidande om 
tillverkaren av produkten eller vem som levererat produkten till honom, s.k. 

                                                 
23 Direktiv 85/374/EEG, art 6. 
24 Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 6. 
25 Direktiv 85/374/EEG, art 3.1 och 3.2.  
26 Direktiv 85/374/EEG, art 5. 
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anonyma produkter. Leverantören kan således undkomma ansvar om han 
hänvisar till någon högre upp i distributionskedjan.27  
 

2.1.5 Ansvarsfrihetsgrunder 

Vissa ansvarsfrihetsgrunder existerar enligt direktivet. Dessa har att göra 
med huruvida tillverkaren satte produkten i omlopp och om defekten i så 
fall förelåg när detta skedde. Vidare tillskrivs tillverkaren inget ansvar om 
defekten beror på tvingande föreskrifter utfärdade av offentliga 
myndigheter. Har produkten tillverkats utanför ramen av en 
näringsverksamhet eller utan ekonomiskt syfte, exempelvis genom att 
produkten ej skall vara föremål för försäljning, föreligger ej ansvar för 
tillverkaren. En tillverkare av en komponent är inte heller ansvarig om 
defekten har sin grund i slutproduktens utformning, alltså den produkt vari 
komponenten har infogats, eller de instruktioner som tillverkaren av denna 
har lämnat.28  
 
Begreppet att ”sätta något i omlopp”, ges ingen definition i direktivet. I ett 
förhandsavgörande från EG – domstolen klargjordes att begreppet skall 
tolkas i överensstämmelse med direktivets syfte och ändamål. 
Ansvarsfriheten utgör dessutom ett undantag från huvudprincipen om strikt 
ansvar, varpå tolkning skall ske restriktivt.29

 
Även ansvarsfrihet med anledning av att produkten framställts utan 
ekonomiskt syfte, skall tolkas snävt. Det krävs i princip att tillverkningen 
sker med syfte att idka välgörenhet.30  
 
Ett omdiskuterat undantag är det som gäller s.k. utvecklingsskador. 
Utvecklingsskador innebär skador hos en produkt som förelåg då den sattes 
i omlopp, men som p.g.a. det tekniska vetandet vid tidpunkten anses 
omöjliga att upptäcka.31 Exempel på denna typ av skador kan vara 
upptäckten av HIV hos blodprodukter. Stadgandet ger upphov till vissa 
tolkningssvårigheter. Hur skall den vetenskapliga och tekniska 
kunskapsnivån fastställas, vid en viss tidpunkt? Kan samma krav ställas på 
alla producenter? Ett eventuellt ställningstagande av ECJ kan antas leda till 
en snäv tolkning av stadgandet, med anledning av direktivets målsättning att 
rättvist fördela de risker som dagens tekniska utveckling ger upphov till.32

 
Gemensamt för ansvarsfrihetsgrunderna är att defekten anses bero på 
faktorer som är utanför tillverkarens kontroll, exempelvis om hans 

                                                 
27 Direktiv 85/374/EEG, art 3.3. 
28 Direktiv 85/374/EEG, art 7 a,b,c,d,f. 
29 C-203/99 Henning Veedfald v Århus Amtskommune, p. 14-16. 
30 C-203/99 p. 21. 
31 Direktiv 85/374/EEG, art 7 e. 
32 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 39-40. 
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produkter blir stulna och därefter sålda och därför inte har satts i omlopp av 
tillverkaren.33      
 

2.1.6 Implementeringsalternativ 

Direktivets tillämpningsområde har i vissa delar begränsats. Dessutom har 
det inom detta område givits utrymme för nationella skillnader. 
Valmöjligheter föreskrivs på två punkter. För det första kan 
medlemsstaterna välja om produktansvaret skall omfatta utvecklingsskador. 
För det andra kan ett maximalt skadeståndsbelopp bestämmas för 
tillverkaren avseende personskador vid s.k. serieskador.34  
 
Serieskador definieras som skador uppkomna genom flera exemplar av 
samma produkt var för sig.35 Detta kan vara fallet vid produktion av en vara 
som lider av ett konstruktionsfel.36  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att direktivet, i linje med en av 
målsättningarna, tycks ge ett ökat skydd för konsumenter. Detta framgår 
inte minst av att direktivet begränsats till att omfatta person och sakskador 
för konsumenter och att tillverkare är strikt ansvariga för eventuella defekter 
hos sina produkter som kan leda till skador. Jag anser emellertid att 
definitionen av när en produkt anses defekt kan inkräkta på 
konsumentskyddet genom att försvaga det strikta ansvaret. När det vid 
bedömningen av huruvida en produkt är defekt eller inte ingår 
omständigheter och information som kan vara svåråtkomlig för konsumenter 
och som ej hänför sig till deras förväntningar, ges inte dessa ett fullständigt 
skydd. Vidare innebär de valmöjligheter vid implementeringen av direktivet 
som ges, att konsumentskyddet vid produktskador kan vara olika starkt 
inom unionen. Ett av syftena med direktivet var att undanröja detta och att 
skapa en gemensam skyddsnivå hos medlemsstaterna.  
 
Ovan nämnda valmöjligheter innebär också, enligt min mening, att 
snedvridna konkurrensförhållanden kan bestå och att varuflöden inom 
unionen fortfarande påverkas. En tillverkare i en medlemsstat med en övre 
beloppsgräns vid skadestånd beroende av serieskador, löper mindre risk än i 
ett land utan begränsningar av skadeståndets storlek.   
 

2.2 England 

I engelsk rätt existerar ingen generell regel som avgör huruvida någon är 
skadeståndsskyldig eller ej. Utomobligatoriskt skadestånd är uppdelat i 
olika avdelningar och rubriker. Kärandens möjlighet att erhålla skadestånd 

                                                 
33 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 39-43. 
34 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 21; 
Direktiv 85/374/EEG, art 15.1 b och 16.1.  
35 Direktiv 85/374/EEG, art 16.1. 
36 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 33. 
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bygger på att denne i det enskilda fallet kan uppfylla förutsättningarna för 
någon specifik situation som är upptagen under dessa. Exempel är: 
“trespass”, “harassment” och “defamation”.37

 
De befintliga skadeståndsformerna är således erkända grunder för att kunna 
anses berättigad till skadestånd. Varje specifik skadeståndsgrund syftar till 
att skydda ett visst intresse. En slutsats som verkar kunna dras av detta är att 
intressen som inte uttryckligen anges som skadeståndsgrundande, saknar 
skydd. Detta är dock inte fallet. Rättsutvecklingen i form av rättsfall på 
området, har förändrat denna bild av den engelska skadeståndsrätten. Denna 
utveckling har givit upphov till en självständig skadeståndsgrund baserad på 
”negligence”, d.v.s. vårdslöshet. Denna form har kommit att bli den mest 
allmänna och praktiskt viktigaste skadeståndsgrunden.38 Som nedan 
kommer att utvecklas har den även betydelse för möjligheterna att göra 
gällande produktansvar. 
 

2.2.1 Allmänna skadeståndsregler för produktansvar 

Då ”negligence” är den tveklöst viktigaste skadeståndsgrunden i detta 
sammanhang, kommer framställningen att koncentreras på denna.  
 
Utöver själva begreppet ”negligence”, behöver framförallt två andra delar 
av ansvarsfrågan undersökas och kommenteras, nämligen kausalitet och 
bevisning, som kommer att behandlas i var sitt kapitel. De är av betydelse 
eftersom de utgör nödvändiga förutsättningar för ansvar.  
 
Defekter hos en produkt kan enligt engelsk rätt i huvudsak delas in i tre 
kategorier:  
 

- Fabrikationsdefekt 
- Konstruktionsdefekt 
- Instruktionsdefekt 

 
Vad dessa olika typer av defekter innebär redogörs för nedan i separata 
kapitel. Typen av defekt har betydelse för hur kausalitet och bevisning 
bedöms. Kommentarer kring detta tas av denna anledning upp i samband 
med redogörelsen för respektive defekt. Avslutningsvis följer ett kapitel om 
ideell och ekonomisk skada.  
 

2.2.1.1 ”Negligence” 
 
En av de viktigaste rättskällorna för skadeståndsgrunden ”negligence” 
utgörs av fallet Donoghue v Stevenson39. Fallet gällde huruvida en 
tillverkare av en defekt produkt kunde anses skadeståndskyldig gentemot en 

                                                 
37 Weir, Tort Law, Oxford 2002, s. 11. 
38 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 44. 
39 [1932] AC 562. 
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konsument p.g.a. vårdslöshet, trots att det inte förelåg något 
kontraktsförhållande dem emellan. Huvudregeln enligt dåvarande engelsk 
rätt stipulerade att en tillverkare inte kunde hållas ansvarig för vårdslöshet 
vid avsaknad av kontrakt mellan honom och den skadade. Två undantag 
förelåg dock. Det första avsåg produkter som var farliga i sig själva, 
exempelvis knivar. Det andra, situationer då tillverkaren kände till faran 
med en viss produkt men inte gjorde något för att undvika att skada uppstod. 
Det senare undantaget illustreras av fallet Langridge v Levy40 där ett 
felaktigt vapen exploderade. Säljaren hade påstått att varan var utan brister 
trots att han visste att så inte var fallet.  
 
Omständigheterna i fallet Donoghue v Stevenson, var sådana att en 
konsument hade köpt en ogenomskinlig flaska ingefärsdricka innehållande 
en förruttnad snigel, vilken gjorde denne sjuk. Rättsfallet förändrade 
rättsläget och utvecklade en skyldighet för tillverkare gentemot 
konsumenter, den s.k. ”neighbour principle”. Principen fastslår att:”…You 
must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can 
reasonably foresee would be likely to injure your neighbour”. “Neighbour” 
definieras som:”…persons who are so closely and directly affected by my 
act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so 
affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are 
called into question”. Definitionen åsyftar inte en skadelidande som behöver 
ha identifierats av skadevållaren, utan huruvida han var ett förutsägbart 
offer eller inte.41 Genom rättsfallet Grant v Australian Knitting Mills42, där 
ett par underbyxor framkallade eksem, konstaterades att principen inte 
begränsades till konsumtion av mat och dryck, utan att i princip alla 
produkter kan omfattas. Sammanfattningsvis kan konstateras att fallet 
Donoghue v Stevenson gav upphov till att produktansvaret utvecklades till 
att omfatta en allmän skyldighet att iaktta rimlig omsorg.43  
 
Skyldigheten att iaktta rimlig omsorg, eller snarare att inneha en ”duty of 
care”, utgör en nödvändig förutsättning för ansvar. Begreppet är 
förtjänstfullt framförallt genom att det kan utesluta situationer då en 
skyldighet inte föreligger, och följaktligen då ej heller ansvar.44  
 
”Duty of care” - begreppet har med tiden utvecklats och kompletterats. För 
att utröna om rimlig omsorg iakttagits, har begrepp som förutsägbarhet, 
närhet och rimlighet ställts upp som krav för att ansvar skall föreligga. 
Likaväl som ”duty of care” - begreppet är svårt att definiera, är även dessa 
begrepp komplicerade att precisera. Som Lord Bridge uttryckt det:  
 

                                                 
40 [1837] 2 M & W 519. 
41 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 49. 
42 [1935] AC 85. 
43 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 635-636; Howells, Comparative Product 
Liability, Aldershot 1993, s. 70-71; Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product Liability in 
Europe, Deventer 1994, s. 79-81. 
44 Weir, Tort Law, Oxford 2002, s. 29-32. 
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”…the concepts of proximity and fairness embodied in these additional 
requirements are not susceptible of any such precise definition as would be 
necessary to give them utility as practical tests, but amount in effect to little 
more than convenient labels to attach to the features of different specific 
situations…” which, on a detailed examination of all the circumstances, the 
law recognises pragmatically as giving rise to a duty of care of a given 
scope”.45  
 
”Duty of care” - begreppets praktiska användning har alltså inte blivit 
klarare trots försök att strukturera och förtydliga dess innebörd. En exakt 
avgränsning måste göras av domstolen i det enskilda fallet.46   
 

2.2.1.2 Kausalitet 
 
Utöver att hänföra en produktskada till någon av ovanstående kategorier, 
måste även en skadelidande visa att orsakssamband mellan tillverkarens 
oaktsamhet och skadan. Utgångspunkten för att utröna om kausalitet 
föreligger är ett s.k. ”but for”-test, ett ”om inte”-test på svenska. Testet kan 
formuleras enligt följande: skadan skulle inte ha uppstått om det inte vore 
för tillverkarens avsaknad av att vidta rimlig omsorg. Om testet besvaras 
jakande, föreligger kausalitet.47  
 
Utöver att fastställa orsakssamband mellan produkten och skadan krävs att 
skadan inte är en alltför avlägsen följd. Med detta avses att typen av skada 
som det är fråga om måste ha varit förutsägbar som en tänkbar följd. Det 
krävs inte att den exakta skadan förutsågs, utan endast den allmänna typen 
av skada.48 Uppfylls inte kravet, anses skadan vara en alltför avlägsen följd 
av tillverkarens handlande och ansvar föreligger således inte.49   
 

2.2.1.3 Bevisning 
 
Bevisbördan vid en skadeståndstalan ligger huvudsakligen på den 
skadelidande. Denne måste visa att produkten var defekt då tillverkarens 
kontroll över produkten upphörde. Dessutom skall bevisning förebringas om 
att produkten är orsaken till den aktuella skadan. Att bevisa att produkten 
var defekt under tillverkarens kontroll, blir svårare ju längre tid som har 
förflutet mellan det att tillverkaren satte produkten i omlopp och skadans 
inträffande.50     
 
Att bevisa kausalitet har visat sig vara en av de största svårigheterna för 
skadeståndssökanden. Det är framförallt två omständigheter som ger upphov 
till problem:  
                                                 
45 Caparo Industries v Dickman [1990] 1 All ER 568. 
46 Weir, Tort Law, Oxford 2002, s. 34-35, 40. 
47 Kelly, Attree, European Product Liabilities, London 1997, s. 443. 
48 The Wagon Mound [1961] AC 388. 
49 Kelly, Attree, European Product Liabilities, London 1997, s. 444. 
50 Kelly, Attree, European Product Liabilities, London 1997, s. 445. 
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- Att identifiera tillverkaren 
- Att isolera produktens betydelse för skadans uppkomst 

 
Problem att identifiera tillverkaren kan exempelvis bero på att den skadade 
fått eller lånat produkten eller varit en åskådare och således inte varit i 
kontakt med ägaren till produkten. Den senare typen av problem gäller 
exempelvis när skadan kan ha flera orsaker. Cancer kan exempelvis vara 
orsakat av defekta produkter, men även av biologiska faktorer. Att fastställa 
de olika orsakernas betydelse kan vara näst intill omöjligt. Trots att en viss 
produkt inte är den enda tänkbara källan till en skada, kan tillverkaren hållas 
ansvarig om produkten ”materially contributed to the plaintiff’s damage”51. 
I ett senare rättsfall utvecklades rättsläget så att en påtaglig ökning av risken 
för en skada, likställdes med ett påtagligt bidrag till skadan.52 Denna 
förändring motiverades med argumentet att den som ökar risken för att en 
skada inträffar, också har möjlighet att förutse den och bör således vara den 
som står risken. Detta resonemang tillämpades i så hög utsträckning att det 
ansågs att bevisbördan bör omvändas. Följaktligen skall den som oaktsamt 
ger upphov till en risk som en skada kan bero på, visa att skadan uppkommit 
av andra orsaker, för att undkomma ansvar. Denna ståndpunkt har varit 
föremål för diskussion och rättsläget har differentierats och nyanserats 
något.53 Grunden för resonemanget är emellertid fortfarande gällande.54  
 
Ett undantag från grundkraven på bevisning utgörs av den s.k. ”res ipsa 
loquitor”-doktrinen, vilket betyder att omständigheterna talar för sig själva. 
Doktrinen innebär att bevisbördan kastas om, under förutsättning att 
käranden kan bevisa skada under omständigheter där endast tillverkarens 
avsaknad av rimlig omsorg, kan ha givit upphov till defekten. Således måste 
tillverkaren i dessa situationer motbevisa brister i omsorg. Ett prima facie 
ansvar etableras där fakta i målet tjänar som bevis för tillverkarens 
vårdslöshet. Doktrinen är framförallt tillämplig i situationer då käranden 
inte kan veta vad som orsakade skadan, men där tillverkarens oaktsamhet 
varit en nödvändig förutsättning för dess uppkomst.55    
 
Kritik har riktats mot ovanstående rättsläge beträffande utomobligatoriskt 
skadestånd vid produktansvar. En del av kritiken fokuserar på hur 
tillämpningen bör ske och vilka krav som skall ställas på käranden. En 
annan ifrågasätter själva tillämpningen av ”negligence” som grund 
överhuvudtaget. Den tidigare hävdar att skadestånd genom ”negligence” 
ställer för stora beviskrav på käranden. Denne måste bevisa att: 
 

- Tillverkaren varit vårdslös 
- Orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan föreligger 

                                                 
51 Bonnington Castings Ltd v Wardlaw [1956] AC 613. 
52 McGhee v National Coal Board [1972] 3 All ER 1008. 
53 Framförallt genom rättsfallet Wilsher v Essex Area Health Authority [1988] 1 All ER 
871, där frågan om skadans orsak ej gick att bevisa och sex tänkbara förklaringar förelåg.  
54 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 81-84. 
55 Kelly, Attree, European Product Liabilities, London 1997, s. 445. 

 17



- Skadan ej varit en alltför avlägsen följd av vårdslösheten 
 
Engelska domstolar har varit ovilliga att utveckla generella regler kring 
bevisningen och vilka krav som skall ställas på denna. Istället har en mer 
”common sense” inriktning varit rådande. Något tydligt regelsystem 
angående bevisning och bevisbörda vid produktansvar existerar således inte. 
När det gäller den senare, och i grunden allvarligare, kritiken ifrågasätts 
lämpligheten med att grunda produktansvar på vållande. Ett system baserat 
på strikt ansvar anses som en bättre lösning.56

 

2.2.1.4 Fabrikationsdefekt 
 
Krav ställs på tillverkare av produkter när det gäller varans 
överensstämmande med utlovade specifikationer. Genom att säkerställa 
godtagbara rutiner för beställandet av råmaterial och komponenter som 
används till slutprodukten, samt att testa och kontrollera produktens 
säkerhet, bör tillverkaren undvika ansvar vid uppkomsten av skada orsakad 
av produkten. I praktiken har det emellertid visat sig att konstaterande av 
fabrikationsfel automatiskt har medfört ansvar för tillverkaren. Exempel på 
detta är fallen Grant v Australian Knitting Mills57 och Hill v James Crowe 
Ltd58. Dessa fall visar också på domstolarnas beredvillighet att grunda 
ansvar baserat på indicier. Detta torde förklaras med det faktum att käranden 
har en mycket betungande bevisbörda vid skadeståndsyrkande för defekter 
av denna typ. Käranden måste bevisa att defekten förelåg då produkten 
lämnade tillverkarens kontroll. Således måste käranden bevisa att defekten 
ej har sitt ursprung i något som kan ha inträffat mellan denna tidpunkt och 
skadetillfället. Alltså skall defekten bevisas negativt genom uteslutning av 
alla andra tänkbara orsaker till defekten! Svårigheten att framgångsrikt leda 
bevisningen ökar i förhållande till antalet tänkbara möjligheter för skadans 
uppkomst och sannolikheten för att någon av dessa faktiskt har givit upphov 
till den aktuella skadan. Med anledning av denna praktiskt mycket svåra 
bevisföring, har domstolarna vid fabrikationsdefekter alltså varit villiga att 
gå käranden till mötes avseende bevisbördan.59  
 

2.2.1.5 Konstruktionsdefekt 
 
Denna typ av defekt innebär att tillverkaren har varit vårdslös när det gäller 
utformningen av produkten, i meningen att graden av farlighet hos 
produkten är onödigt och oacceptabelt hög. När en dylik 
oaktsamhetsbedömning utförs, värderas och jämförs fördelarna med 
riskerna hos produkten. Vid uppskattning av riskerna vägs både 
sannolikheten för att skada inträffar och alvarligheten hos en eventuell 
skada. Fördelarna baseras på den nytta produkten bidrar med till samhället. 

                                                 
56 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 637-639. 
57 [1935] AC 85. 
58 [1978] 1 All ER 812. 
59 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 641-642. 
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En jämförelse med befintliga produkter av samma typ bör göras för att 
utröna nyttan. Vad en förbättring av produkten ur säkerhetssynpunkt, skulle 
medföra för kostnader, beaktas också i bedömningen. Det existerar 
emellertid en nedre gräns för en produkts säkerhet. Bedöms en produkt 
befinna sig under denna, spelar det ingen roll hur stor nytta den medför, den 
är ändå för farlig för att tillverkaren skall undgå ansvar.60  
 
En producents kunskapsnivå vid tidpunkten för tillverkningen har stor 
betydelse för huruvida oaktsamhet föreligger eller ej. Desto större kunskap 
en tillverkare besitter, ju högre krav kan ställas på denne. Det kan rimligtvis 
förväntas att dessa kunskaper används vid utformningen av produkten. Är 
kunskapen hos en tillverkare bristfällig, kan det dock krävas att tillräckligt 
vetande inhämtas. Avgörande för denna gränsdragning är den förväntade 
faran hos den aktuella produkten. Oavsett faran hos en produkt, kan det 
givetvis inte krävas kunskap om sådant som ej ännu är känt. Detta kan 
uppfattas som ett självklart och överflödigt påstående. Det är dock inte lika 
självklart var gränsen går. Skall det krävas kännedom om relevanta rön som 
publicerat av en forskare i en tidskrift med liten upplaga, utgiven i en helt 
annan del av världen i förhållande till producenten? Frågan blir än mer svår 
att besvara om meningsskiljaktigheter mellan experter på området är 
förhanden. Generellt kan sägas att graden av farligheten hos produkten och 
obestridligheten hos vetenskapliga upptäckter, avgör vilka kunskapskrav 
som ställs på producenten. Standarder inom aktuell bransch, ger dock en 
indikation om produktens utformning kan leda till ansvar för tillverkaren 
eller inte.61  
 

2.2.1.6 Instruktionsdefekt 
 
Tillverkare har ansvar att förse konsumenter med adekvat information om 
en produkt och vilka eventuella risker denna kan innebära för användare. 
Detta för att konsumenter skall kunna göra ett välgrundat val om han vill 
använda produkten ifråga och i så fall hur med hänsyn till de för honom 
förknippade risker. Skador uppkomna p.g.a. bristande information läggs 
således tillverkaren till last. När anses då informationen som bristfällig? 
Vilka risker bör en tillverkare varna för?62  
 
Risker som är allmänt kända och med andra ord uppenbara, ställer inga krav 
på tillverkaren att informera om, eftersom detta vore överflödigt. 
Exempelvis behöver ingen varning bifogas till en kniv om risken för 
skärsår. Av avgörande betydelse för om en fara är uppenbar, är vem som 
använder produkten. En expert på området kan uppfatta en fara som en 
normal användare inte gör. Det kan dock förekomma situationer då varning 
krävs trots allt. Det rör sig då om fall där risken är större än vad som kan 
förväntas. Exempel ges av fallet Hodge & Sons Ltd v Anglo-American Oil 

                                                 
60 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 73-74. 
61 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 74-76.  
62 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 76. 
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Co63, där skyldighet att varna förelåg då professionella reparatörer 
reparerade en båt innehållande bränsle med större explosiva egenskaper än 
vanligt. Även om en produkt används på ett felaktigt sätt, kan producenten 
bli skadeståndsskyldig om varning för detta användningssätt inte bifogats 
produkten. Avgörande för detta är huruvida användningen varit förutsägbar 
eller inte. Likväl som det ställs krav på att varning skall bifogas i vissa fall, 
måste även varningen vara utformad på ett lämpligt sätt. Det rör sig 
framförallt om språklig formulering och varningens placering. Exempelvis 
kan skadestånd bli aktuellt om varningen leder användaren att tro att några 
andra faror inte existerar.64  
 
Ovanstående varningar rör tidpunkten för produktens försäljning. I engelsk 
rätt finns dock även skyldigheter efter att produkten har satts i omlopp. 
Upptäcks en defekt kan tillverkaren bli skyldig att återkalla produkten eller 
att utfärda en varning i media. Det som krävs av producenten är att åtgärden 
skall vara lämplig och stå i rimlig proportion till defektens natur. Faktorer 
av betydelse vid denna bedömning är exempelvis företagets rykte, kostnad 
att återkalla produkten och uppfyllandet av rimlig omsorg eller ”duty of 
care”. Engelsk rätt skiljer sig i detta avseende i förhållande till 
produktansvarsdirektivet, där ansvar endast gäller för defekter som 
föreligger vid tidpunkten då produkten sätts i omlopp på marknaden.65  
 

2.2.1.7 Ekonomisk och ideell skada 
 
Ekonomiska kostnader kopplade till personskador skall ersättas av den 
ansvarige. Kostnader av denna typ är exempelvis sjukhuskostnader, men 
även förlorad inkomst om den skadade inte kan arbeta p.g.a. skadan.66 
Ersättningen är personligt kopplad till den skadelidande. Om någon ådrar 
sig ekonomiska förluster genom att ta hand om den skadade, kan denne inte 
få ekonomisk kompensation. Däremot kan den skadade yrka ersättning för 
att han behöver någon som tar hand om honom.67  
 
Liksom ekonomisk skada ersätts om den uppstår i samband med en 
personskada, kan även ideell skada grunda skadestånd under samma 
villkor.68 Hur det förhåller sig med ersättning för ideell skada utan direkt 
samband med personskada är mer komplicerat. Det är här fråga om 
exempelvis anhöriga till skadade eller personer som ser andra bli skadade 
och därigenom upplever ett trauma. En bedömning i termer av 
förutsägbarhet och närhet till den ideella skadans ursprung är avgörande. 
Om käranden var utsatt för risk att drabbas fysiskt, kan det tänkas att ideellt 
skadestånd kan utdömas. Rättsläget har kritiserats för att vara irrationellt 

                                                 
63 [1922] 12 LI L R 183. 
64 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 76-79.  
65 Kelly, Attree, European Product Liabilities, London 1997, s. 442-443; Howells, 
Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 80.  
66 Hoffman, Hill-Arning; Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 81. 
67 Weir, Tort Law, Oxford 2002, s. 45. 
68 Hoffman, Hill-Arning; Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 81. 
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och försök att konstruera en klar och tydlig regel för denna typ av skada har 
misslyckats. Vid första anblicken skulle problemet kunna lösas genom att 
erkänna psykiskt lidande som en personskada. Detta innebär att det måste 
undersökas om skadan är äkta och framstår som förutsebar för en normal 
individ. Nya definitionssvårigheter uppstår alltså och den tänkta lösningen 
innebär ingen förenkling.69    
  
Ren ekonomisk skada, bestående i själva minskningen av produktens värde 
genom defekten, är förbehållet kontraktsförhållanden. Om defekten hos en 
produkt resulterar i skada hos en annan produkt, är denna ekonomiska 
förlust emellertid krävbar enligt ”negligence”. Hur skada hos en produkt 
orsakat av dess komponenter skall bedömas, avgörs av hur delarna betraktas 
i förhållande till helhetsprodukten. Enligt fallet Murphy v Brentwood 
District Council, ansågs utomobligatoriskt skadestånd vara möjligt i de fall 
då komponenten var tydligt separerad från helhetsprodukten; såväl 
funktionellt som fysiskt genom att den gick att avlägsna från 
helhetsprodukten, exempelvis en tilläggsdel installerad av konsumenten 
själv.70  
 

2.2.2 Implementering av direktiv 85/374 

England valde att implementera direktivet genom stiftandet av ”The 
Consumer Protection Act 1987”, (CPA). Första delen av denna ägnas 
uteslutande åt att inkorporera direktivet i engelsk rätt. Lagstiftningen 
motsvarar i stora delar direktivet och utgör en av de mest lojala 
implementeringar inom EU. När det gäller de valmöjligheter som direktivet 
erbjuder så har dessa utnyttjats enligt följande:  
 

- Utvecklingsskador erkänns som grund för ansvarsfrihet, enligt s. 
4(1)(e) CPA.  

- Någon övre beloppsgräns vid skadståndsansvar för personskada, 
föreskrivs inte. 

 
Ett praktiskt exempel illustrerar CPA: s fördel genom stipulerandet av strikt 
ansvar i förhållande till nationella regler som kräver subjektivt ansvar. I ett 
fall gav ett metallspänne som var fäst på en sovsäck, upphov till 
personskada. Denna typ av sovsäck hade funnits på marknaden i tio år utan 
att någon liknande skada hade uppstått. Trots att produkten bedömdes som 
alltför osäker, ansågs inte tillverkaren vårdslös eftersom det inte kunde 
begäras att han skulle ha förutsett risken för skadan. Någon kompensation 
enligt nationell rätt utgick således inte. Käranden erhöll dock ersättning med 
hjälp av CPA.71    
  

                                                 
69 Weir, Tort Law, Oxford 2002, s. 47-51. 
70 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 636-637; Howells, Comparative Product 
Liability, Aldershot 1993, s. 84-85. 
71 Abouzaid v Mothercare (UK) [2001] TLR 136. 
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Den engelska utformningen av utvecklingsskador, som grund för 
ansvarsfrihet, blev omdiskuterad och även kritiserad. Ansvarsfrihet gjordes 
möjlig för producenter som kunde visa att, med hänsyn tagen till den 
vetenskapliga kunskapsnivån vid den relevanta tidpunkten, de ej kunde 
förväntas upptäcka defekten. Kommissionen ansåg att den engelska 
implementeringen öppnade för tillämpning av en oaktsamhetsstandard, 
vilket motverkade direktivets syfte med strikt ansvar som grund för 
skadestånd. Enligt Kommissionen var utvecklingsskador snävt utformat i 
direktivet och ej beroende av vilka förväntningar som kunde ställas på en 
producent. Tillämpningen av utvecklingsskador skulle enligt Kommissionen 
vila på en objektiv grund i den meningen att det enda avgörande skulle vara 
den tekniska och vetenskapliga kunskapsnivån vid tillfället för produktens 
försäljning. Om defekten kunde upptäckas vid användandet av den mest 
avancerade tekniken, skulle någon ansvarsfrihet ej anses föreligga p.g.a. 
utvecklingsskada. Direktivet hade således implementerats felaktigt och 
Kommissionen väckte talan mot Storbritannien inför EG - domstolen.72  
 
EG – domstolen avgjorde frågan 1997 genom att avvisa Kommissionens 
talan. Domstolen menade att frågan om tillgänglighet till relevant 
vetenskaplig och teknisk kunskap är den enda delen av Art 7 (e) som ger 
upphov till problem vid implementering p.g.a. tolkningssvårigheter. Detta är 
dock ingen fråga som väcktes av Kommissionen, varpå den ej påverkar 
utgången av målet. Domstolen konstaterade slutligen att Kommissionen inte 
hade lyckats visa att den engelska stadgan tillämpades på något annat sätt än 
i enlighet med direktivets syfte.73 I ett senare fall inför den engelska 
domstolen, där utvecklingsrisk åberopades som försvar, hänvisades direkt 
till direktivets ordalydelse, istället för den implementerade lagstiftningen i 
CPA. Därigenom markerades direktivets lydelse och dess företräde framför 
den implementerade.74   
  
Stadgan innehåller vissa tillägg i förhållande till direktivet. Dessa utgör 
mest förtydliganden och förklaringar. På ett par punkter innebär dock 
stadgan skillnader i sak. Enligt CPA s. 5 (2), st 2, utesluts möjligheten till 
ersättning för skada av en produkt orsakad av en av dess komponenter. 
Huruvida dylik ersättning är möjlig enlig direktivet är oklart eftersom denna 
fråga ej tagits upp. Det föreligger åtminstone en potentiell skillnad mellan 
direktivet och CPA.75  
 

2.3 Sverige 

Inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten fanns fram till 
produktansvarslagens ikraftträdande 199376, ingen särskild reglering av 
                                                 
72 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 666, Hoffman, Hill-Arning; Guide to Product 
Liability in Europe, Deventer 1994, s. 77-78. 
73C-300/95 Kommissionen v Storbritannien.  
74A and others v National Blood Authority and another [2001] 3 All ER 289.  
75 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 668-669. 
76 Produktansvarslag (1992:18). 
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produktansvar. Området reglerades av skadeståndsregler av allmän karaktär. 
Tillkomsten av produktansvarslagen har inte skett på bekostnad av dessa 
regler utan de är fortfarande aktuella och kan användas som stöd för en 
skadeståndstalan alternativt till lagen.77 Den utan tvekan viktigaste 
rättskällan för detta område är skadeståndslagen78, vilken för övrigt även 
tillämpas dispositivt på inomobligatoriska förhållanden. Enligt denna skall 
var och en som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller sakskada 
ersätta skadan.79 På grund av lagens breda och generella utformning, har 
produktansvaret utvecklats genom rättspraxis, och gett upphov till ett stort 
antal rättsfall.80  
 
En utredning om rättsregler inom den allmänna skadeståndsrätten, som är 
tillämpliga på produktansvarsområdet, bör inte struktureras utifrån typer av 
produktdefekter. Fabrikationsdefekt, konstruktionsdefekt och 
instruktionsdefekt är tveklöst accepterade inom svensk rätt som fel 
innebärande skadeståndsskyldighet för tillverkaren. Det saknar emellertid 
betydelse till vilken av dessa som defekten är hänförlig till. Samma krav 
ställs på den skadelidande för att erhålla ersättning oavsett ovanstående 
defekt.81 Möjligheterna för en tillverkare att invända mot ansvar, 
exempelvis genom hänvisning till utvecklingsskador, är lika små oberoende 
av defekt.82 Desto större betydelse har typen av skada som defekten givit 
upphov till. Som kommer att framgå nedan, ställs olika krav beroende på om 
det är fråga om person- eller sakskada. Av denna anledning är det 
lämpligare att framställningen följer denna indelning. 
 

2.3.1 Allmänna skadeståndsregler för produktansvar 

2.3.1.1 Culpa 
 
Utomobligatorisk skadeståndsrätt vilar generellt på culparegeln, vilket också 
kommer till uttryck i 2 kap 1 § SkL. Detta innebär att det krävs uppsåt eller 
oaktsamhet hos den som ger upphov till skadan för att ansvar kunde 
utkrävas. Tillverkares ansvar för person- och sakskador som drabbar den 
slutlige köparen och som haft sin grund i culpa, är emellertid ingen 
rättsregel som är ny med SkL, utan har varit rådande långt tidigare. 
Rättsläget är således förankrat i svensk rättstradition. Definitionen av uppsåt 
medför i regel inga tolkningsproblem, utan eventuella problem ligger vid 
bevisningen. Oaktsamhetsbedömningen är däremot mer komplicerad. 
Generellt kan sägas att vårdslöshet föreligger om handlandet avviker från 

                                                 
77 Prop 1990/91:197 s. 76-78. 
78 Skadeståndslag (1972:207). 
79 2 kap 1 § SkL. 
80 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 1993, s. 14; Hellner, 
Skadeståndsrätt, Stockholm 1996, uppl 5, s. 310, 319-320; Kylhammar, The EEC Directive 
on Product Liability: Its Implementation in Sweden, Stockholm 1994, s. 18. 
81 Prop 1990/91:197 s. 97-98. 
82 Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag, s. 16-17 i Festskrift till Bertil 
Bengtsson, Stockholm 1993. 
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den aktsamhet som allmänt iakttas. Vad detta innebär varierar från fall till 
fall. Vissa verksamheter innebär större risker än andra och bör därför vidtas 
med mer försiktighet. Vägledning ges av rättskällor av olika dignitet som 
har relevans för den aktuella situationen. Det kan vara lagstiftning, rättsfall 
eller sedvana. Kravet på culpa gällande produktansvar har i vissa fall satts 
lågt. Detta framgår av ett mål där en tillverkare av en soffa inte fäst en 
fjäder på ett betryggande sätt. Detta resulterade i att fjädern lossnade och 
orsakade personskada. HovR fann tillverkaren ansvarig eftersom tillräckliga 
försiktighetsmått ej vidtagits. Detta innebar att beaktansvärd fara förelegat, 
något som tillverkaren måste ha insett.83 Någon mer ingående utveckling om 
tillverkarens culpa företas inte av domstolen, utan ovanstående resonemang 
anses tillräckligt för skadeståndsskyldighet.  
 
Ett liknande resonemang fördes i ett fall angående ansvar för kommersiell 
sakskada. Tillverkaren av en defekt överlastindikator till en kran ansågs 
ansvarig för skador hos kranen efter att denna vält. Indikatorn hade 
kortslutits p.g.a. en metallbit som påträffades i komponenten. Förekomsten 
av metallbiten måste ha berott på bristande säkerhetskontroll. HD menade 
att indikatorn hade utgjort en väsentlig säkerhetsanordning i kranen och att 
fel i denna hade inneburit en betydande risk för personskada och sakskada. 
Av denna anledning ansågs tillverkaren ansvarig för försummelser i 
kontrollen.84  
 
Kraven på culpa förefaller vara lågt ställda. HD verkar i ovanstående fall 
inta en hållning där culpa anses föreligga om defekten hos produkten är av 
tillräckligt allvarlig art. Med detta menar jag att defekten är uppenbar, 
sannolikheten för skada är påtaglig och att skadan är av betydande 
omfattning.   
 
Om tillräcklig ledning inte skulle erhållas av ovan nämnda källor måste en 
fri culpabedömning utföras. Detta innebär en helhetsbedömning av vilka 
krav som ställs på handlandet i det enskilda fallet. Det är framförallt fyra 
faktorer som beaktas i bedömningen:  
 

- Risken för skada. 
- Den sannolika skadans storlek. 
- Möjligheterna att undvika skada. 
- Den handlandes möjligheter att inse risken för skada.85  

                                                 
83 NJA 1961 s. 94. 
84 NJA 1986 s. 712. 
85 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 1993, s. 14, 20-23; 
Hellner, Skadeståndsrätt, Stockholm 1996, uppl 5, s. 325.  
En annan indelning görs av Anders Agell där culpa delas in i en objektiv och subjektiv del. 
Inom den objektiva ryms vilka krav som ställs på en tillverkare när det gäller framkallandet 
av risker. Den subjektiva delen i vilken utsträckning tillverkaren bort inses de faktiska 
omständigheter som ligger till grund för den objektiva bedömningen. Se Agell, 
Produktansvar inom och utom 1992 års lag, s. 15-16 i Festskrift till Bertil Bengtsson, 
Stockholm 1993.  
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2.3.1.2 Kausalitet 
 
En förutsättning för skadestånd är att orsakssamband föreligger mellan 
vårdslösheten och skadan. Detta innebär att skadan skall ha uppstått som en 
följd av oaktsamheten. Om skadan hade uppstått utan förekomsten av den 
vårdslösa handlingen, är det inte fråga om tillräckligt orsakssamband. 
Vidare krävs att sambandet skall vara adekvat. Med detta menas att skadan 
skall för gärningsmannen framstå som en sannolik följd av handlingen i 
själva handlingsögonblicket. Effekten av handlandet skall således vara i viss 
mån förutsägbar. Situationer som inte kvalificeras som adekvata är 
händelseförlopp där den aktuella gärningen i efterhand, i och för sig utgör 
en förutsättning för skadans uppkomst, men där risken för skadan inte 
påverkades av handlingen.86  
 

2.3.1.3 Bevisning 
 
Bevisbördan för att skada uppkommit genom vårdslöshet ligger på den 
skadelidande. Även påståendet om skadans storlek skall bevisas av denne. 
Detta är en grundprincip inom skadeståndsrätten. En betydelsefull och mer 
diskuterad fråga, är vilka krav som ställs på den presenterade bevisningen; 
vilken kvalitet som krävs.  Som huvudregel skall den skadelidande styrka 
sina påståenden. När det gäller kravet på att visa förekomsten av en skada, 
brukar detta inte leda till några större problem. Det kan däremot vara svårt 
att ge full bevisning angående den ersättning som skadan påstås berättiga 
till. Enligt RB 35 kap 5 § mildras beviskraven i detta avseende, och vid 
problem kan rätten istället uppskatta skadans omfattning. Skadelidande 
måste även bevisa att produkten som orsakat skadan var behäftad med en 
defekt. På grund av tillverkarens position vad gäller information om 
produkten, kan den skadelidande ges viss bevislättnad. Tillverkaren måste i 
dessa situationer bidra till utredningen om skadans orsaker.87 Vidare skall 
orsakssamband fastställas mellan skadan och produktens defekt. I vissa fall 
är detta förknippat med betydande svårigheter p.g.a. komplicerade 
omständigheter. Att i dessa fall isolera den defekta produkten som den 
entydigt orsakande faktorn, kan vara näst intill omöjligt. Beviskraven har i 
sådana fall lindrats.88 Ett exempel på detta ges av det s.k. Leo-målet89. Fallet 
rörde patienter som hade blivit skadade av kontrastmedel. Dessa stämde det 
tillverkande företaget AB Leo för bl.a. bristande information om produktens 
verkningar.  
 
Omständigheterna var av ytterst komplicerad teknisk och medicinsk natur, 
vilket gjorde det svårt att belägga adekvat kausalitet. HD yttrade att mål om 
produktskada kan: ”… gälla svåröverskådliga och komplicerade 
händelseförlopp, som berör invecklade tekniska och vetenskapliga spörsmål 

                                                 
86 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 1993, s. 25-26. 
87 SOU 1979:79 s. 33. 
88 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 1993, s. 26-27, 70-
73. 
89 NJA 1982 s. 421. 
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där sakkunniga kan ha skilda uppfattningar. Domstolarna har i sådana 
sammanhang att ta ställning till frågor där full bevisning i vedertagen 
mening inte förebringas och ej ens är faktiskt möjlig att framlägga. (…) Det 
är emellertid angeläget att beviskravet inte sätts så högt att den 
skadelidandes möjlighet till gottgörelse blir illusorisk. I mål av denna art 
liksom i jämförliga sammanhang ter sig därför en lindring av beviskravet 
påkallad.”90 Domstolens avslutar resonemanget med att konstatera att 
bevisbördan beträffande ett visst orsaksförlopp får anses fullgjord om detta 
framstår som klart mer sannolikt än någon förklaring presenterad av 
motsidan.  
 

2.3.1.4 Personskada 
 
Kraven för skadestånd vid personskada har förändrats över tiden. Det har 
skett en utveckling från bedömning av culpa till ett mer strikt ansvar. Ett 
viktigt steg i detta avseende togs genom ett fall där en elektrisk hår ”curler” 
orsakade personskada. Ett svenskt bolag, Åviken plast AB, importerade 
produkten från ett dansk företag för saluföring på den svenska marknaden. 
Produkten var avsedd för enskilt bruk. HD menade därför att det är påkallat 
att en näringsidkare som importerar och för ut produkten på den svenska 
marknaden, blir ansvarig för skada orsakad av brister i produkten som skulle 
ha medfört skadeståndsskyldighet för tillverkaren. HD finner Åviken plast 
AB ansvarigt ”… oavsett om bolaget genom försummelse att undersöka 
varan eller eljest kan anses vållande till olyckan ...”.91  
 
Ett ytterligare steg mot strikt ansvar togs i ett fall där personskada orsakats 
av tillagad mat. En lärarinna blev smittad av salmonella genom att äta i 
skolans matbespisning. Maten var tillagad i ett centralkök och sedan 
levererad till skolan. Lärarinnan hävdade att salmonellan härrörde från 
skämda ägg och att dessa hanterats oaktsamt av personalen. HD ansåg att 
ansvar ej förelåg på denna grunden eftersom det inte kunde klarläggas att 
äggen var orsaken till smittan. Eventuell oaktsamhet av personalen var 
således utan betydelse. Som alternativ grund hävdade lärarinnan strikt 
ansvar eftersom hon förlitade sig på att mat från hennes arbetsgivare skulle 
vara ofarlig. HD anförde flertal skäl till varför strikt ansvar kunde diskuteras 
vid personskador. Ett strikt synsätt har utvecklats på tillverkarens ansvar vid 
personskador i rättspraxis. Internationellt har steg tagits mot strikt ansvar, 
framförallt genom EG-direktivet 85/374. Svensk lagstiftning i form av 
produktsäkerhetslagen och förberedande av en produktansvarslag, är steg i 
denna riktning. Med hänsyn till dessa omständigheter ansåg HD att 
tillverkare eller leverantörer av livsmedel som medfört personskada skall 
åläggas ett strikt produktansvar.92 I ljuset av väntad lagstiftning var det 
framförallt domstolens resonerande som var det viktigaste och mest 

                                                 
90 NJA 1982 s. 421, se sid 482. 
91 NJA 1977 s. 538. 
92 NJA 1989 s. 389. 
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intressanta. Detta öppnade för strikt ansvar inom den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten även på andra områden än det aktuella fallet.93

 

2.3.1.5 Sakskada 
 
Den ovanstående utvecklingen avser situationer då brister i produkter har 
orsakat personskador. När det gäller sakskador har utvecklingen varit 
annorlunda. Ett rättsfall från 1982 diskuterade frågan om strikt ansvar vid 
sakskador. Saken rörde försäljning av hönsfoder, mellan två näringsidkare, 
som var behäftad med fel. Domstolen konstaterade att förslag till 
lagstiftning inom produktansvarsområdet hade lagts fram, men att denna 
behandlade personskador och inte sakskador. Sakskador diskuterades 
emellertid under en annan utredning. Denna uppehöll sig endast vid 
konsumentförhållanden, vilket det inte var fråga om i det aktuella fallet. 
Dessa omständigheter resulterade i att HD inte ville föregripa lagstiftaren 
och erkänna strikt ansvar som grund för skadestånd.94 Det verkar vara 
graden av osäkerhet om framtida lagstiftning som medförde att HD i detta 
fall inte vill bifalla skadeståndsyrkan grundat på strikt ansvar. Detta sker, 
som behandlats ovan, vid ett senare tillfälle. En viktig skillnad är emellertid 
att det då rör sig om personskada och inte sakskada. Skadestånd baserat på 
strikt ansvar kan således tillerkännas vid vissa typer av personskador 
orsakat av defekta produkter. Vid sakskador måste en skadedrabbad förlita 
sig på culpa hos tillverkaren för att utverka skadestånd i de fall då PAL inte 
kan eller vill användas. Vissa har svårt att se en utveckling där domstolen 
går mot strikt ansvar när förarbetena till PAL starkt avråder mot strikt 
ansvar för skador utanför dess tillämpningsområde.95    
 

2.3.1.6 Ekonomisk och ideell skada 
 
Som framgått av ovan, kan person- och sakskador leda till 
skadeståndsskyldighet. Även ideell och ekonomisk skada kan ge upphov till 
ersättning, under förutsättning att de uppstår i samband med personskada.  
Gränsen mellan ekonomisk och ideell skada är svår att exakt fastställa och 
därför delvis flytande.96  
 
Typiska ekonomiska skador är sjukvårdskostnader vid personskada eller 
reparationsskador vid sakskador. Ersättningen är begränsad personligen till 
den skadelidande, vilket innebär att eventuellt lidande för anhörig till den 
drabbade, inte kan få ersättning.97  
 

                                                 
93 Kylhammar, The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in Sweden, 
Stockholm 1994, s. 24. 
94 NJA 1982 s. 380. 
95 Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag, s. 29-30 i Festskrift till Bertil 
Bengtsson, Stockholm 1993. 
96 Prop 2000/01:68 s. 17.  
97 Se 5 kap 1 § SkL; Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 
1993, s. 23-24.  
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Utmärkande för ideella skador är att de inte går att mäta i ekonomiska 
termer. Det handlar om fysiskt och psykiskt lidande hos den skadedrabbade. 
Utgångspunkten i svensk rätt är att ekonomisk skada ersätts, medan det 
krävs uttryckligt lagstöd för ideella skador.98 Det ideella skadeståndet 
reformerades 2002 men kravet på lagstöd kvarstod. Med tanke på den 
positiva syn på ersättning för ideella skador reformeringen har givit uttryck 
för, framstår detta enligt vissa som beklagligt. Ett mer förbehållslöst och 
accepterande förhållningssätt till denna typ av ersättning hade varit att 
föredra.99  
 
Rena ekonomiska skador, alltså skador som har uppstått utan samband med 
person eller sakskador, ersätts inte under förutsättning att skadan inte har 
uppstått till följd av ett brott.100 Denna typ av skador kallas ofta för ren 
förmögenhetsskada.101   
 

2.3.2 Implementering av direktiv 85/374 

Vid tillkomsten av direktivet var Sverige inte medlem av Europeiska 
unionen. Implementeringen borde således ha skett när medlemskap 
aktualiserades. Så skedde emellertid inte. Vid Sveriges ingående i unionen 
1995 uppfyllde svensk lagstiftning redan direktivets krav. Tre år tidigare 
hade riksdagen beslutat att införa produktansvarslagen, vilken är baserad på 
direktivet.102 Sverige valde frivilligt att närma sig Europa inom detta 
område, och förekom således en implementering av direktivet. En 
tillnärmning mot Europa ansågs önskvärd och utrycktes öppet i 
förarbeten.103  
 
Angående de alternativ som uttryckligen ges av direktivet, har Sverige 
använt dessa på följande vis:  
 

- Tillverkare erkänns möjlighet att hänvisa till utvecklingsskador som 
försvar för ansvar, PAL 8 § p. 4.  

- Någon övre gräns för skadestånd är inte satt av PAL, Prop 
1990/91:197, s. 40-43.  

 
I propositionen till produktansvarslagen föreslogs att utvecklingsskador 
skulle inkluderas i produktansvaret.104 När lagen senare antogs vann den 
motsatta meningen hos lagutskottet bifall. Förklaringen står att finna i det 
                                                 
98 Det bör noteras att allvarliga psykiska skador kan ersättas utan direkt lagstöd om 
svårighetsgraden konstituerar personskada i sig. Det krävs då att en medicinsk påvisbar 
effekt föreligger. Vid denna bedömning har skadan upphört att vara en ideell skada och 
utgör nu en personskada.  
99 Dufwa, Ideell ersättning vid personskada i ett europeiskt perspektiv, s. 77-78 i Festskrift 
till Gösta Wallin, Stockholm 2002; Prop 2000/01:68 s. 17-18.  
100 Se 2 kap 2 § Skl.  
101 1 kap 2 § Skl.  
102 SFS 1992:18. 
103 Prop 1990/91:197 s. 6-7. 
104 Prop 1990/91:197 s. 31-34. 
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maktskifte i riksdagen som ägde rum mellan propositionens presentation 
och antagande. Majoriteten i riksdagen skiftade från vänster till höger. Den 
borgerliga fyrklövern bildade regering och den tidigare socialdemokratiska 
regeringen försattes i opposition.105 Lagutskottet påpekade att den 
övervägande majoriteten av EG-länderna har valt att ge tillverkare möjlighet 
att undgå ansvar för utvecklingsskador. Att inte följa denna linje skulle 
kunna utgöra incitament för en företagsflytt från Sverige.106   
 
I de allra flesta avseenden följer produktansvarslagen direktivet. Avvikelser 
förekommer på vissa punkter, men innebär ingen förändring i sak utan är 
endast uttryck för en annorlunda lagstiftningsteknik. Exempelvis har den 
svenska lagstiftaren valt att under definitionen av produkt i 2 § PAL, nämna 
komponenter som en självständig produkt. Tillverkare av dessa kan således 
hållas ansvariga enligt 6 § PAL. I direktivet kopplas ansvaret för tillverkare 
av komponenter direkt genom att dessa ryms inom direktivets definition av 
tillverkare. Trots olika utformningarna är innebörden densamma.107 Vissa 
delar av direktivet har inte uttryckligen givits en motsvarighet i 
produktansvarslagen, utan förklarats i förarbeten; exempelvis möjligheten 
till försvar för tillverkare av komponenter enligt Art 7 f av direktivet. En 
dylik regel har medvetet undvikits i PAL eftersom det ansetts leda till 
förvirring och riskera missförstånd. Någon saklig avvikelse från direktivet 
är dock inte avsedd.108 Det är tveksamt om yttrande i förarbeten är en 
tillfredställande metod för implementering. Art 19 av direktivet som 
behandlar tiden för direktivets genomförande, refererar till lagar och andra 
författningar som skall träda i kraft. Att förarbeten inte faller in under 
artikeln är således tydligt.109   
 
I direktivet anges att implementeringen inte skall påverka rättigheter som en 
skadelidande eventuellt har genom befintliga regler. Detta gav Sverige 
möjlighet att välja om regler som baseras på direktivet skall vara 
exkluderande eller alternativa i förhållande till konkurrerande rättsregler. 
Det senare alternativet valdes. Det ansågs att skadelidande skall ha 
möjlighet att nyttja allmänna skadeståndsrättsliga regler såväl som 
produktansvarslagen eftersom det i vissa fall kan vara till dennes fördel.110 
Exempelvis vid fråga om jämkning av skadestånd p.g.a. medvållande. Vid 
skadestånd för personskada baserat på SkL, krävs grov vårdslöshet hos den 
drabbade för att jämkning skall ske.111 Vid PAL räcker det med ”normalt” 
vållande.112 För att undvika jämkning och erhålla fullt skadestånd vid 
personskada, framstår SkL som det bättre alternativet. Jämkningsregeln i 

                                                 
105 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 17-18. 
106 LU 1991/92:14 s. 8-9. 
107 Kylhammar, The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in Sweden, 
Stockholm 1994, s. 32-33. 
108 Prop 1990/91:197 s. 44-46. 
109 Kylhammar, The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in Sweden, 
Stockholm 1994, s. 38-40. 
110 Prop 1990/91:197 s. 76-78. 
111 6 kap 1 § st 1 Skl. 
112 PAL 10 §.  
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PAL tillkom som en ändring av lagen i en senare proposition. Skälen för en 
dylik regel var att PAL inte skulle avvika från direktivets regel.113 En 
förutsättning är naturligtvis att culpa kan bevisas.114 En kärande kan inte vid 
valet mellan PAL och SkL välja ut delar ur respektive lag som passar 
honom. Om exempelvis PAL åberopas, kommer denna att tillämpas fullt ut 
och exkludera SkL.115   
 
Bortsett från de uttryckliga alternativ som medlemsländerna ges vid 
implementeringen, finns det aspekter hos direktivet som lämnas öppet för 
medlemsländer att själva reglera. Ett exempel av denna karaktär är 
följdskador i samband med sakskador.116 Ett kanske viktigare exempel 
utgörs av krav på bevisning. Vem som har bevisbördan framgår tydligt av 
Art 4 i direktivet. Det framgår däremot inte vilken grad av sannolikhet som 
krävs för att bevisbördan skall vara uppfyllda. Lagstiftaren ansåg att en 
reglering av beviskraven närmare genom lag är vanskligt och bör lämnas åt 
domstolens ställningstagande i det enskilda fallet. Frågan regleras således 
genom rättspraxis.117 En följd av detta är att rättspraxis inom den allmänna 
skadeståndsrätten som faller inom PAL:s tillämpningsområde, blir 
vägledande. Rättspraxis som tillkom före PAL:s ikraftträdande skall inte 
påverkas enligt Art 13 av direktivet. Hur det förhåller sig med rättspraxis på 
PAL:s område som tillkommit efter PAL, är mer oklart. Det är här fråga om 
två parallella regelsystem som inte är helt åtskilda från varandra. Det är 
osäkert hur en utveckling utanför PAL, men som har betydelse på denna, 
skall bedömas. En utveckling på detta område skulle teoretiskt kunna 
underminera PAL. Den skulle emellertid inte leda till någon försämring för 
den skadelidande, eftersom han naturligtvis väljer att stödja sig på de för 
honom mest fördelaktiga rättsreglerna.  
 
Någon definition av person– och sakskador ges inte av vare sig direktivet 
eller PAL. Vägledning måste hämtas från rättspraxis till SkL, eftersom även 
denna saknar definitioner.118 Skadebegreppen i PAL torde ha samma 
innebörd och betydelse som i SkL.119 Detta är ytterligare exempel på när 
rättsregler utan koppling till EU- rättsakter har inflytande på tillämpningen 
av dessa.  
 

2.4 Tyskland 

Utomobligatorisk skadeståndsrätt utgör en del av den stora tyska 
kodifikation av civilrätten som genomfördes genom BGB kring år 1900. 

                                                 
113 Prop 1992/93:38 s. 10, 12-14. 
114 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 133-135. 
115 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 161. 
116 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 33. 
117 Prop 1990/91:197 s. 66. 
118 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 67-70. 
119 NJA 1996 s. 68, där sakskadebegreppet diskuteras och där domstolen konstaterar att: 
”Sakskadebegreppet i produktansvarslagen får antas ha samma betydelse som i 
skadeståndslagen”.  
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Denna del är emellertid inte särskilt stor utan består endast av 30 utav 
verkets 2385 paragrafer. Ingen av dessa riktar sig enbart till, eller är 
anpassad för, produktansvar. Med den ökade massproduktionen av 
produkter under andra hälften av 1900-talet, visade sig detta ge upphov till 
problem. Avståndet mellan konsumenter och tillverkare ökade, varpå de 
tidigares rättsliga ställning försvagades. De praktiska möjligheterna att 
vända sig till tillverkaren vid fel i varan försvårades likaväl som utsikterna 
att framgångsrikt utkräva ansvar. Avsaknaden av specifika bestämmelser 
avseende produktansvar inom tysk skadeståndsrätt uppmärksammades som 
problematiskt. Det krävdes en förändring för att adekvat kunna hantera den 
nya situationen. Denna stod BGH för, genom ett avgörande från 1968 
rörande fabrikationsfel, vilket kommenteras mer ingående nedan.120 
Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen försökte att förankra 
produktansvar inom kontraktsrätten. När detta visade sig vara en 
oframkomlig väg, kom genombrottet genom den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten.121   
 

2.4.1 Allmänna skadeståndsregler för produktansvar 

Rättsfallet från 1968 fick allmän betydelse genom att ett antal regler, 
tillämpliga vid produktansvar, ställdes upp. Den rättsliga grunden för dessa 
vilar på tillämpningen av § 823 BGB. I rättspraxis utvecklades en sorts 
uppförandekod för tillverkare, kallad ”verkehrspflicht”. Denna formulerar 
minimikrav som en tillverkare måste iaktta för att undgå skadeståndsansvar. 
Tillämpningen av uppförandekoden är kopplad till § 823 BGB genom att 
överträdelsen måste kränka något av de skyddsintressen som innefattas i 
paragrafen för att skadestånd skall kunna utgå. Utformningen av 
uppförandekoden samt skyddsintressena kommer att beskrivas utförligare 
nedan. Då dessa regler ej omfattas av strikt ansvar, krävs även subjektivt 
ansvar. När en defekt har konstaterats, presumeras subjektivt ansvar hos 
tillverkaren. För att häva presumtionen måste tillverkaren visa att han har 
vidtagit nödvändiga och rimliga åtgärder för att förhindra uppkomsten av 
defekter. Som kommer att framgå innebär detta samma sak som att 
tillverkaren måste motbevisa presumtionen för ansvar enligt § 823 BGB.122  
 
Således krävs följande för att en tillverkare skall kunna hållas ansvarig för 
produktskada vid utomobligatoriska situationer: 
 

- Överträdelse av uppförande regel som ställs upp av 
”verkehrspflicht”. 

- Kausalsamband mellan överträdelsen och skada.  
- Överträdelsen skall skada något av de intressen som skyddas av § 

823 BGB.  
                                                 
120 Se under kap 2.4.1.4; Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, 
Oxford 1997, s. 23-25; Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 598-601. 
121 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 83-88. 
122 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 600-601; Hoffman, Hill-Arning, Guide to 
Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 30-32. 
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- Uppsåt eller oaktsamhet hos tillverkaren avseende skadan.  
 
Den följande genomgången av tysk rätt kommer att följa en struktur där 
ovanstående punkter tas upp i enskilda kapitel. Eftersom varje del utgör en 
betydelsefull beståndsdel för ansvar, förtjänar de att behandlas var för sig. 
Utöver detta kommer olika typer av produktdefekter som erkänns i 
Tyskland, tillägnas separata kapitel. Defekterna är fabrikationsdefekt, 
konstruktionsdefekt, instruktionsdefekt och övervakningsdefekt. Detta för 
att isolera och utreda vilken betydelse defektens art har på eventuell 
ansvarsskyldighet. Avslutningsvis kommenteras skador av ekonomisk och 
ideell natur.    
 

2.4.1.1 ”Verkehrspflicht” 
 
Generellt betyder detta svåröversättbara begrepp att den som genom en 
aktivitet eller genom sin egendom skapar en källa som vardagligt innebär en 
potentiell fara för andras intressen eller rättigheter, är skyldig att skydda 
dessa mot de av honom skapade riskerna. Syftet med skapandet av denna 
princip eller begreppsbildning är att begränsa typen av relationer och 
personer som överhuvudtaget kan komma ifråga för att hållas ansvariga för 
uppkomsten av en skada. Antalet skulle annars kunna nå orimliga 
proportioner. Rättspraxis kring begreppet är omfattande beroende på 
mångfalden av relevanta faktorer, såsom sannolikheten för skadans 
inträffande och kostnader för skyddsåtgärder.123  
 
Gränsen för en tillverkares ansvar gentemot användaren går vid att vidta 
nödvändiga och rimliga åtgärder för att förhindra uppkomsten av risker.124 
Vad detta innebär beror bland annat på vilken typ av defekt produkten är 
behäftad med. Vissa omständigheter äger dock allmän giltighet.125  
 
Följande faktorer har betydelse för nödvändighetsbedömningen. 
Övergripande fokus är på konsumentens förväntningar av produktens 
säkerhet. Med konsument menas i detta avseende den typiske konsumenten 
för produktens målgrupp. Oavsett vilka förväntningar som råder begränsas 
dess betydelse genom vetenskapliga och teknologiska överväganden. En 
övre gräns sätts vid det aktuella forskningsläget och en nedre vid erkänd 
teknisk kunskap.  
 
Rimlighetsbedömningen innebär krav på ökade åtgärder från tillverkarens 
sida ju större risker produkten medför. Detta innebär alltså ett tillägg till den 
lägst accepterade nivån, given av nödvändighetsbedömningen. Utöver detta 
tar rimlighetsbedömningen hänsyn till ekonomiska överväganden. Under 

                                                 
123 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 74-75. 
124 Vad detta innebär har utvecklats i rättspraxis beroende på typ av defekt, vilket utvecklas 
nedan under kapitel 2.4.1.4 – 2.4.1.7. 
125 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 611. 
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förutsättning att minimikraven möts, har priset på produkten betydelse för 
hur säker den kan förväntas vara.126  
 

2.4.1.2 § 823 BGB 
 
Denna bestämmelse ger uttryck för ett mycket omdiskuterat begrepp, 
nämligen rättsstridighetsbegreppet. Enligt detta måste utöver kraven på 
personligt ansvar, kausalitet och skada, en handling vara rättsstridig för att 
utgöra grund för skadestånd. Kränkningar av rättigheter upptagna i § 823 
anses automatiskt som rättsstridigt.127 Paragrafen består av två stycken. 
Första stycket föreskriver ansvar för skada mot vissa skyddade rättigheter 
eller intressen. Andra stycket antar mer formen av en generalklausul. Den 
hänvisar allmänt till lagstadgade bestämmelser med syfte att erbjuda skydd 
mot skador, för åläggande av ansvar.128   
 
Första stycket ger en uttömmande uppräkning av vilka intressen som 
skyddas. Dessa är: liv, kropp, hälsa, frihet, egendom eller andra rättigheter. 
Tillämpningen omfattar såväl medvetet som oaktsamt handlande. Den 
huvudsakliga innebörden av de uppräknade konkreta intressena är uppenbar 
och i viss utsträckning självförklarande. Däremot kräver meningen ”andra 
rättigheter”, en närmare förklaring. Vad som avses är absoluta rättigheter, 
d.v.s. rättigheter som vem som helst kan inkräkta och som kan hävdas 
gentemot alla. Exempel på sådana är immaterialrätter såsom patent och 
upphovsrätt. Relativa rättigheter har sin grund i kontrakt och är endast 
gällande mellan parterna. Följaktligen omfattas de inte av första stycket § 
823 BGB.129  
 
En tillämpning av andra stycket förutsätter en överträdelse av någon form av 
fastställd norm, exempelvis lag, förordning eller föreskrift, som har som 
syfte att skydda personer. Det krävs dock att handlingen är förknippad med 
uppsåt eller oaktsamhet. En handling som bryter mot en föreskrift utan att 
uppsåt eller oaktsamhet föreligger, som exempelvis vid strikt ansvar, kan 
inte ligga till grund för ansvar. Att skadeståndsskyldighet anses föreligga 
enligt detta stycke, exkluderar inte ansvar på andra grunder. Att kumulera 
yrkande på denna grund med andra, möter inte några problem. Eftersom 
yrkande för ren ekonomisk skada ryms inom bestämmelsen, är detta inte 
ovanligt. Om skada mot en skyddsnorm kan konstateras, presumeras precis 
som i ovan nämnda situationer, ansvar för skadevållaren. Begränsningen hos 
stadgandet ligger i definitionen av skyddsnorm.130  
 
Begreppet skyddsnorm, i den mening som det används här, omfattar två 
delar. För det första att handlingen innebär en kränkning av det intresse som 

                                                 
126 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 611-612. 
127 Dufwa, Rättsstridighet och det europeiska harmoniseringsarbetet i skadeståndsrätt, s. 
78-80 i Festskrift till Ulf K. Nordenson, Stockholm 1999.  
128 Se lydelsen av § 823 BGB. 
129 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 35, 59-60. 
130 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 890-891. 
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den överträdda bestämmelsen vill skydda, och för det andra att käranden 
tillhör den grupp av personer som skall skyddas och erbjudas en möjlighet 
till upprättelse. Innebörden av begreppet har diskuterats och utvecklats i 
rättspraxis.131  
 
I ett rättsfall från 1976 ges ett praktiskt exempel på betydelsen av båda delar 
av begreppet skyddsnorm.132 En byggnadsfirma utförde arbete på en privat 
fastighet och skadade i samband med detta en elektrisk kabel. Detta 
medförde strömavbrott för kärandens tillverkningsverksamhet. Käranden 
yrkade ersättning för utebliven produktion under strömavbrottet med stöd av 
en lokal byggnadsföreskrift. Byggnadsföreskriften ålade att vissa saker 
måste skyddas under byggnadsarbete, exempelvis vattenposter och allmänna 
utrymmen. Domstolen avvisade talan eftersom föreskrifterna endast 
skyddade vissa konkreta saker, inte personers inkomstbortfall. Dessutom 
syftade föreskrifterna till att skydda allmänheten, inte specifika individer. 
Således uppfyllde inte käranden någon del av skyddsnormsbegreppet, vilket 
krävdes för yrkandets framgång. Det bör tilläggas att även föreskrifter med 
uppgift att skydda allmänheten kan bli aktuella eftersom de dessutom kan ha 
som syfte att skydda en viss grupp av personer.133 Exempel på detta ges av 
ett fall där en borgenär stämde ett bolag under konkurs för att ha ansökt om 
konkurs för sent, vilket utgjorde ett brott mot tysk bolagsrätt, med följd att 
borgenären lidit ekonomisk förlust. Domstolen accepterade talan genom att 
konstatera att även om de aktuella bolagsrättsliga bestämmelserna syftade 
till att skydda allmänheten, så skulle de även skydda borgenärer mot just 
denna typ av risk.134   
 

2.4.1.3 Kausalitet 
 
Frågan om kausalitet har varit föremål för många diskussioner bland tyska 
jurister.135 Att i denna uppsats analysera alla för denna debatt relevanta 
ståndpunkter, skulle ta alltför stort utrymme i anspråk. Istället skall en 
kortare, och till storlek mer lämplig, sammanfattning presenteras.  
 
Förutsättningarna för kausalsamband kan enligt tysk rätt delas upp i två 
delar, där den första fungerar som en förutsättning för den andra. Den första 
delen kallas för ekvivalensteorin. Enligt denna kan en persons handling inte 
anses tillräckligt kausal om den inte krävs för uppkomsten av skadan. Med 
andra ord föreligger inte kausalitet mellan en handling och en skada om 
handlingen tas bort från händelseförloppet och skadan trots det uppstår. Den 
andra delen undersöker huruvida den aktuella handlingen är att anses som 
den, ur rättslig synpunkt, orsakande handlingen.136

                                                 
131 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 891-892. 
132 BGHZ 66, 388 (8.6.1976). 
133 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 892. 
134 BGHZ 29, 100 (16.12.1958). 
135 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 95. 
136 Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 31; 
Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 95. 
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Det existerar två metoder kring hur ekvivalensteorin skall tillämpas, 
eliminerings- och substitutionsmetoden. Den tidigare går helt enkelt ut på 
att tankemässigt eliminera svarandens handling från händelseförloppet och 
se om skadan skulle uppstå. Den senare innebär att svarandens felaktiga 
handling byts ut mot ett lagligt agerande i ett tänkt händelseförlopp för att se 
vilka konsekvenser detta får för skadan. Substitutionsmetoden är framförallt 
användbar vid situationer då den olagliga handlingen består i en 
underlåtenhet, förhållanden då elimineringsmetoden inte fungerar. Det kan 
dock sägas att valet mellan dessa två tillvägagångssätt slutligen är en fråga 
om politiska överväganden. Elimineringsmetoden kan leda till en utvidgning 
av ansvaret, medan substitutionsmetoden kan begränsa ansvaret inom 
snävare gränser.137  
 
Eftersom ekvivalensteorin, som har visats ovan, har en bred formulering, 
föreligger risk för ojämnheter i dess tillämpning. Det kan vara svårt att 
uppnå ett tillräckligt tydligt rättsläge. Ekvivalensteorin kompletteras därför 
av en ytterligare teori, den om adekvat kausalitet. Det räcker således inte att 
kausalitet föreligger, den måste anses vara adekvat. Den ursprungliga 
betydelsen av teorin, och som också tillämpats i praxis138, var att adekvans 
är förhanden om den ifrågasatta handlingen påtagligt ökar risken för den typ 
av skada som faktiskt uppstod.139 Trots denna teori kvarstår faktumet att 
svaret på frågan om kausalitet uppfylls eller inte i det aktuella fallet, vilar på 
en värdering. Flertalet nya tolkningar av vad adekvat kausalitet innebär har 
lanserats i försök att undgå detta faktum.140 Bl.a. en där kausaliteten baseras 
på alla omständigheter igenkännliga för en ”optimal” åskådare vid 
tidpunkten för handlingens företagande, och ytterligare omständigheter 
kända för den ansvarige; detta för att bedöma handlingen i ljuset av den 
totala möjliga mänskliga erfarenhet tillgänglig vid tidpunkten för beslutet att 
företa handlingen.141 En, på senare tid, tillämpad teori innebär att samma 
krav som ställs för skadestånd enligt § 823 st 2 BGB måste föreligga för att 
kausaliteten skall anses adekvat.142 Även om vissa teorier erbjuder 
lösningen på en del problem, innebär förekomsten av flertalet teorier att det 
är svårt att se ett enhetligt rättsläge. I klara och tydliga fall uppstår 
vanligtvis inga teoretiska problem; vid dessa situationer är frågan om 
adekvat kausalitet enkel att besvara. Problemen uppstår framförallt vid 
ytterlighetssituationer. Av denna anledning medför inte det oklara rättsläget 
några dramatiska konsekvenser.143    
 

                                                 
137 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 96-98. 
138 Exempelvis BGH NJW 1986, 1331. 
139 Teorin presenterades av Von Kries. För vidare läsning se: Von Kries, Die Principien der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung : eine logische Untersuchung,Tübingen 1927.   
140 Bl. a. utav Rabel se Rabel, Das Recht des Warenkaufs : eine rechtsvergleichende 
Darstellung. Bd 1, Tübingen 1964.   
141 Presenterad av Traeger. För vidare läsning se Traeger, Der Kausalbegriff im Straf- und 
Zivilrecht : Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des B.G.B, Marburg 1904 
142 Se under kapitlet 2.4.1.2.  
143 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 99-103. 
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Kausalitet presumeras inte, men skadelidande kan förlita sig på principen 
om prima facie vid sin bevisning. Detta innebär att beviskraven för 
käranden ställs lägre under förutsättning att svaranden inte kan presentera 
ett annat tänkbart händelseförlopp som ledde fram till skadan. Om detta sker 
ges inga lättnader till svaranden. Bevisningen måste då uppnå en 
sannolikhetshalt på gränsen till visshet, för att ansvar skall utkrävas.144  
 

2.4.1.4 Fabrikationsdefekt 
 
En produkt är behäftad med en fabrikationsdefekt när ett fel, innebärande att 
produktbeskrivningen inte uppfylls, har uppstått i själva 
tillverkningsprocessen. Det rör sig framförallt om enstaka produkter som 
p.g.a. vårdslöshet eller oaktsamhet tillverkats felaktigt.145 Som tidigare 
nämnt avgjorde den tyska högsta domstolen ett fall av avgörande betydelse 
för fabrikationsdefekter 1968.146 Det banbrytande med fallet var att ansvar 
grundades på utomobligatoriskt skadeståndsrätt och inte som tidigare på 
kontraktsförhållanden. Omständigheterna i fallet var följande: Käranden 
drev en hönsfarm. Han lät sina djur bli vaccinerade mot hönspest av 
veterinären Dr H. Ett par dagar senare bröt pest ut bland hönsen. Det visade 
sig att vaccinet var bärare av smittan och att detta var orsak till utbrottet. Dr 
H överlät sina rättigheter gentemot tillverkaren av vaccinet till förmån för 
käranden. Domstolen började med att undersöka möjligheterna att grunda 
skadeståndsansvar på kontraktsrätten genom det avtal som förelåg mellan 
Dr H och svaranden. Domstolen prövade olika doktriner avsedda att utöka 
räckvidden av kontrakt till att omfatta tredje part, med syfte att erbjuda 
dessa rättsligt skydd. Domstolen ansåg emellertid att en tillämpning av 
dessa vore att tänja för mycket på kontraktsrätten, och att doktrinerna var 
undantag och skulle tillämpas restriktivt. Således utkristalliserades 
utomobligatoriskt skadestånd som den enda kvarvarande möjligheten.147  
 
Den andra viktiga delen av rättsfallet består i domstolens ställning angående 
bevisbördan. Om käranden vid användandet av en produkt i enlighet med 
dess syfte, skadas p.g.a. att denna var defekt, är det upp till tillverkaren att 
visa hur defekten uppstod och att han ej bär skulden för detta. Om käranden 
kan visa defekt, skada och kausalsamband mellan dessa, presumeras således 
tillverkarens ansvar. Bevisbördan flyttas därvid över till tillverkaren som 
måste rentvå sig själv genom att presentera bevis för sin oskuld.148 Det är 
här viktigt att poängtera att det räcker för tillverkaren att visa att han 
vidtagit alla nödvändiga och rimliga åtgärder för att förhindra eventuella 
defekter, för att undgå skadeståndsskyldighet. Med detta följer en skyldighet 

                                                 
144 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 606; Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product 
Liability in Europe, Deventer 1994, s. 31-32.   
145 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 90. 
146 BGHZ 51, 91 (26.11.1968). 
147 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 601-607, Markesinis, The Law of Torts: A 
Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 90, 493-501.  
148 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 603-605, Markesinis, The Law of Torts: A 
Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 90, 500-504. 
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att inom rimlighetens gränser kontrollera kvaliteten på varje enskild 
produkt. Skyldigheten varierar beroende på den risk produkten medför. 
Exempelvis krävs ett testsystem vid tillverkning av flaskor gjorda av 
återvinningsglas, för att säkerställa perfekt skick, då en mikroskopisk 
spricka kan orsaka allvarliga skador.149 Det kan alltså förekomma enstaka 
defekta produkter som ger upphov till skador, där tillverkaren inte anses 
skyldig att betala skadestånd, s.k. ”udda enheter”. I praktiken har 
tillverkaren dock svårt att urskulda sig när väl ansvar har presumerats. Det 
tyska regelverket hamnar följaktligen nära ett strikt ansvar.150    
 

2.4.1.5 Konstruktionsdefekt 
 
En defekt avseende konstruktionen av en produkt rör sig inte om ett fel hos 
en enstaka produkt, utan gäller ofta en serie produkter. Skadestånd kan av 
denna anledning bli betydande.151 Samtidigt kan en skadedrabbad få svårare 
att utverka skadestånd än vid fabrikationsdefekter. Utöver att påvisa en 
defekt hos produkten, måste även visas att defekten innebar en orimligt stor 
fara för honom.152 När väl konstruktionsfel har konstaterats är det ännu 
svårare för tillverkaren att vederlägga käranden än vid fabrikationsfel. 
Någon hänvisning till en enstaka defekt produkt är inte p.g.a. defektens 
allmänna natur. Det enda försvar som står till buds är att förklara defekten 
som tillhörande utvecklingsskada, alltså att defekten inte var förutsebar vid 
tidpunkten för tillverkning baserat på den dåvarande vetenskapliga och 
tekniska kunskapsnivån. Denna typ av invändning behandlas nedan.153  
 

2.4.1.6 Instruktionsdefekt 
 
En vanlig anledning till uppkomsten av produktskador beror på felaktig 
användning av produkter. I linje med tillverkarens skyldighet att vidta 
åtgärder som förhindrar risker hos dennes produkter, åligger det honom att 
förse användarna med information så att produkterna kan användas på ett 
säkert sätt. Kraven på tillverkaren i detta avseende har utvecklats genom 
rättspraxis, och framförallt genom ett fall. I detta fall ansågs en tillverkare 
av plastflaskor, avsedda för barn, ha brustit i sin informationsskyldighet och 
blev därför ersättningsskyldig för ett barns skadade tänder.154 Skyldigheten 
innefattar att varna för faror vid normal användning av produkten, såväl som 
vid felaktigt nyttjande om detta framstår som sannolikt. Vid informeringen 
måste även hänsyn tas till andra tänkbara användare än själva köparna. 
Vidare ansåg domstolen att tillverkarens information var bristfällig genom 
att varningen inte tillräckligt hade separerats från den övriga informationen 
om produkten. Det framgick heller inte varför produkten kunde vara skadlig 
för barnets tänder. Parterna i målet diskuterade i vilken utsträckning 
                                                 
149 BGHZ 104, 323 (7.6.1988). 
150 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 607-608. 
151 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 91. 
152 Se under kapitel 2.4.1.1.  
153 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 612-613. 
154 BGHZ 116, 60 (12.11.1991). 
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tillverkaren var tvungen att hålla sig uppdaterad inom den senaste 
vetenskapliga utvecklingen beträffande tandvård. Oavsett svaret på denna 
fråga, slog domstolen fast att tillverkaren på egen hand skulle ha vidtagit 
undersökningar inom det område som ledde till skadan. Hade detta gjorts, 
skulle tillverkaren ha varit medveten om riskerna på ett tidigare stadium. 
Det enda möjliga försvar för tillverkaren då ansvar presumerats, är att 
bestrida förekomsten av en defekt; alltså hävda att informationen har varit 
tillräcklig.155  
 

2.4.1.7 Övervakningsskyldighet 
 
Av tillverkarens ”verkehrspflicht” följer också ett ansvar att övervaka sina 
produkter efter att de har satts i omlopp. Detta innebär att hålla sig 
informerad om det aktuella forskningsläget och undersöka om några nya 
risker med produkten kan upptäckas. Skyldigheten har givits en vid 
räckvidd. Om en ny fara med produkten identifieras, måste tillverkaren 
granska, och eventuellt ändra tillverknings rutiner, produktens konstruktion 
och den information som förses tillsammans med produkten, för att 
förhindra uppkomsten av faran. Om eventuella ändringar inte kan eliminera 
denna, kan tillverkaren bli tvingad att avbryta försäljning av produkten. Vad 
angår produkter som redan finns på marknaden, kan ansvaret inbegripa att 
utfärda varning eller att återkalla produkten.156   
 
Ett brott mot denna skyldighet skiljer sig mot de övriga 
ansvarsskyldigheterna som nämns ovan. Den presumering av ansvar som 
föreligger i dessa situationer, är inte tillämplig på skyldigheten att övervaka. 
Således ligger hela bevisbördan på käranden. Att bevisa förekomsten av en 
defekt räcker således inte för bifall av skadeståndsyrkanden. Syftet med 
övervakningsskyldigheten är att dämpa effekten av den 
friskrivningsmöjlighet som ligger i åberopande av utvecklingsskador. När 
den vetenskapliga utvecklingen når en punkt då den aktuella defekten blir 
känd och förutsebar, blir hänvisning till denna friskrivning betydelselös. 
Således begränsas invändningen i tiden av, den för produkten relevanta, 
kunskapsutvecklingen.157  

2.4.1.8 Ekonomisk och ideell skada 
 
Ansvar för skada begränsas inte bara genom vilken typ av skada det handlar 
om utan också genom var skadan uppstår. Med detta menas att skador 
skapade av produkten omfattas av produktansvar medan skador hos själva 
produkten exkluderas. Det har diskuterats om en komponent hos en produkt 
är defekt och orsakar skada hos resten av produkten skall ses som en 
sakskada eller inte. Om så vore fallet skulle skadeståndsansvar kunna anses 
                                                 
155 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 615-616. 
156 BGHZ 80, 199 (17.3.1981). Svaranden hade sålt bekämpningsmedel till käranden för 
dennes odling. Medlet hade inte fungerat och svaranden stämdes för att inte ha övervakat 
sin produkt ordentligt.   
157 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 617-619; Markesinis, The Law of Torts: A 
Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 93-94. 
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föreligga hos tillverkaren. Problemet gäller således gränsdragningen mellan 
ren ekonomisk skada och sakskada. Den tyska domstolen har varit tydlig 
angående defekter hos fast egendom; dessa kan inte ses som sakskador. I ett 
avgörande från 1963, fastslås att nybyggnationen av en defekt byggnad inte 
har inneburit skada på fastigheten. Att bygga en defekt byggnad på en 
fastighet påverkar inte eller skadar ägarens ägande av fastigheten.158 
Däremot när det gäller lösa saker, har domstolen inte haft en lika tydlig 
linje. Skadeståndskrav har i vissa fall vunnit bifall i domstolen.159 Det är 
emellertid svårt att urskilja några avgörande faktorer gemensamma för 
utgången av rättsfallen. Det går dock att skönja en utveckling där 
omfattningen av situationer som anses falla in under utomobligatoriskt 
skadestånd ökar. Skiljelinjen mellan sakskada och ren ekonomisk skada är 
oklar, ett faktum som har inneburit att kritik riktats mot domstolen av 
akademiker. Vissa hävdar att erkännande av utomobligatoriskt skadestånd i 
dylika situationer rubbar den genomtänkta balans som råder inom 
kontraktsrätten.160 Det bör tilläggas att ren ekonomisk skada kan ge upphov 
till skadeståndskyldighet enligt § 823, st 2, BGB, men under mer specifika 
betingelser än vad som krävs under stycke 1 för ekonomisk skada kopplad 
till sak- och person skador.161  
 
Ovanstående har behandlat ren ekonomisk skada, alltså skada som saknar 
samband med person- och sakskada. Även om denna form av skada inte 
faller in under § 823, st 1, BGB, innebär det inte att alla former av 
ekonomiska förluster aldrig kan ersättas. Ekonomiska förluster i samband 
med person- och sakskada kompenseras. En person som skadas får till 
exempel ersättning för sjukvårdskostnader och utebliven lön. Både direkta 
ekonomiska skador som följdskador kan alltså krävas av den skadelidande. 
Sakskador ger på liknande sätt grund för skadestånd.162

 
När det gäller ideella skador intar Tyskland en återhållsam inställning till 
erkännandet av dessa. Enligt § 253 BGB krävs uttryckligt lagstöd för att 
skadestånd skall utdömas vid ideell skada. Ett sådant existerar i § 847, st 1, 
BGB som stadgar att en skadelidande vid personskada eller 
frihetsinskränkning, kan erhålla en rimlig kompensation i pengar. Enligt 
tysk rätt har ideellt skadestånd två funktioner. Dels skall det förse 
skadelidande med en rimlig och rättvis kompensation, dels skall 
skadegöraren förse den skadelidande med upprättelse för sitt handlande.163 
Funktionerna kan sägas utgöra element av reparation respektive prevention. 

                                                 
158 BGHZ 39, 366 (30.5.1963). 
159 Exempelvis BGHZ 67, 359 (24.11.1976) där tillverkaren blev skyldig att betala 
ersättning för en produkt som totalförstördes p.g.a. en defekt strömbrytare. Eller BGHZ 86, 
256 (18.1.1983) där skador på en bil uppkomna i en olycka, orsakats av en defekt hos 
gaspedalen.  
160 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 82-83; Van 
Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 610. 
161 Hoffman, Hill-Arning, Guide to Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 32. För 
utveckling kring § 823 BGB se kapitel 2.4.1.2. 
162 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 42-43, 914. 
163 BGHZ 18, 149.(6.7.1955). 
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Vaga begrepp som kompensation och upprättelse, har inneburit en osäkerhet 
kring rättsläget. Den ersättningsskyldiges ekonomiska situation och lidandet 
hos den drabbade, är emellertid omständigheter som har haft tydlig 
betydelse vid bestämmandet av skadeståndets storlek.164 Upprättandet tar 
emellertid sikte på graden av vårdslöshet eller uppsåt hos skadegöraren. 
Lidandet har i detta sammanhang underordnad betydelse för storleken på 
skadeståndet.165

 

2.4.2 Implementering av direktiv 85/374 

I Tyskland implementerades direktivet år 1989 genom stiftandet av en 
särskild lag vid namn ”Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte” 
(PHG)166. Den tyska texten följer direktivet noga. Trots detta har 
målsättningen varit att undvika stora förändringar på tysk rätt. En 
minimalistisk syn har legat till grund för den tyska implementeringen. Detta 
märks vid användandet av de alternativ givna av direktivet, såväl som vid 
det juridisk – tekniska genomförandet av direktivet. De alternativ som ges 
av direktivet, har utnyttjats enligt följande: 
 

- Utvecklingsskador tillåts som försvar för ansvar, enligt § 1(2)5 PHG.  
- En övre gräns för tillverkarens totala ansvar sätts vid den av 

direktivet lägst tillåtna nivån, § 10 PHG. Detta innebär 160 miljoner 
DEM.  

 
Det sätt som Tyskland har använt ovanstående alternativ på har inneburit ett 
maximalt begränsande av direktivet. Vidare är det tydligt att PHG har 
utformats för att passa in i den befintliga lagstiftningen. Detta signalerar att 
PHG endast är en underordnad del av den totala lagstiftningen på området. 
Exempel på detta är § 1 (1) PHG, som räknar upp vilka typer av skador som 
skyddas, och som är samma som de i § 823 st 1 BGB. Även omfattningen 
av ersättning gällande personskador och skador resulterande i att någon 
avlider, har preciserats i § 7-9 PHG för att passa in i motsvarande regler i 
BGB. En sådan precisering finns inte i direktivet, men är å andra sidan 
heller inte förbjuden.167  
 
En viktig konsekvens av den beskrivna implementeringen är att skillnader 
mellan PHG och övrig tysk rätt på området, framförallt BGB, bibehålls. På 
en rad punkter skiljer sig dessa åt, vilket ofta leder till att käranden grundar 
sina yrkanden på båda PHG och § 823 BGB, för att försöka utverka så 
mycket som möjligt. Sammanfattningsvis kan sägas att PHG har ett mindre 

                                                 
164 Hellner, Skadeståndsrätt, Stockholm 1996, uppl 5, s. 369; Markesinis, The Law of 
Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 920-923.  
165 Dufwa, Ideell ersättning vid personskada i ett europeiskt perspektiv, s. 79 i Festskrift till 
Gösta Wallin, Stockholm 2002. 
166 BGBl 1989/2198, förkortningen syftar på den mer använda termen 
”produkthaftunggestz”.  
167 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 650-652; Hoffman, Hill-Arning, Guide to 
Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 27-28. 
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omfång och ger i den bemärkelsen ett snävare skydd än övriga tyska 
rättsregler; framförallt genom begränsningar i tillämpningsområde och 
skadeståndsbelopp. Exempelvis omfattar PHG inte någon 
övervakningsskyldighet av produkten efter det att den satts i omlopp. 
Detsamma gäller ”andra rättigheter” som nämns i § 823 st 1 BGB.168 Vidare 
skyddar PHG endast egendom för privat bruk, inte kommersiell egendom.169 
Beloppsbegränsningar råder under personskador såväl som sakskador under 
PHG, vilket inte är fallet för BGB.170 PHG exkluderar ansvar för skador hos 
den defekta produkten oavsett om denna föreligger hos en urskiljbar 
komponent av produkten.171 Denna typ av skada kan medföra skadestånd 
enligt § 823 BGB.172  
 
Framtill den 1 augusti 2002 omfattade inte PHG ideella skador, såsom sveda 
och värk. Numera kan, med anledning av skadan, en rimlig ersättning utgå, 
under förutsättning att det inte är fråga om en förmögenhetsskada.173  
 
Ytterligare preciseringar har även gjorts av den tyska högsta domstolen 
beträffande utvecklingsskador. Ett fall gällde en flaska mineralvatten som 
exploderade.174 Tillverkaren hävdade att han hade vidtagit alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder och menade att det var fråga om en enstaka felaktig 
produkt och att han således inte var ansvarig enligt § 823 BGB. Han gjorde 
också gällande att ansvar inte skulle ådömas enligt PHG, med hänvisning 
till att skadan var att bedöma som en utvecklingsskada, enligt § 1 (2) 5 
PHG. Domstolen fann att tillverkaren var ansvarig enligt PHG. Vid 
bedömningen av utvecklingsskador lutade sig domstolen mot de kategorier 
av defekter som existerar i tysk rätt utanför PHG. De fann då att det var 
fråga om en fabrikationsdefekt och att denna typ av skada inte kan 
konstituera en utvecklingsskada. Endast konstruktionsdefekter kan utgöra 
utvecklingsskador. Av domstolens resonemang följer att det inte existerar 
något försvar för tillverkaren under PHG då det är fråga om en 
fabrikationsdefekt. Domstolens resonemang har fått utstå kritik. Att utifrån 
PHG, vars syfte är att implementera direktivet, resonera i termer av annan 
tysk rätt på området, är att tillföra aspekter till PHG som inte existerar. 
Någon dylik indelning av defekter finns inte hos vare sig PHG eller 
direktivet. Vidare har det ansetts att det är alltför långtgående att utesluta 
alla former av fabrikationsdefekter på grundval av den aktuella defekten.175

 
Implementeringen i Tyskland genom PHG medförde ingen större 
förändring. PHG innebar att möjligheten för tillverkaren att försvara sig med 
att produkten var en enstaka felaktig produkt, försvann. Samtidigt 

                                                 
168 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 653-654. 
169 PHG § 1 (1). 
170 PHG §§ 10-11. 
171 PHG § 1 (1).  
172 Se kapitel 2.4.1.8. 
173 PHG § 8, sista meningen: ”Wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann 
auch eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden”.  
174 BGHZ 129, 353 (9.5.1995). 
175 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 657-658. 
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inkluderar inte PHG något ansvar för tillverkaren att övervaka produkter 
som satts i omlopp.176 Hänvisning till utvecklingsskada, vid förekomsten av 
en defekt produkt, är möjlig som försvar för tillverkaren även genom 
PHG.177 Några övervägande skäl att stödja en skadeståndstalan på PHG med 
strikt ansvar, i relation till befintlig lagstiftning inom BGB, finns 
följaktligen inte.178   
 
Enligt § 15 PHG undantas läkemedelsprodukter. Anledningen är att denna 
typ av produkter täcks av särskild lagstiftning vid namn 
”Arzneimittelgesetz” (AMG). Denna liknar PHG bortsett från behandlingen 
av utvecklingsskador. Enligt § 84 (1) AMG är tillverkaren ansvarig för 
skador uppkomna genom normalt bruk av läkemedlet ifråga, om de är 
oförsvarbara i ljuset av medicinsk kunskap och som har sin grund i 
läkemedlets utveckling eller tillverkning. Detta täcker fabrikations och 
konstruktionsdefekter. Instruktionsdefekter behandlas i andra stycket av 
samma paragraf. Innebörden är den samma som för de två andra defekterna. 
Det som skiljer sig från PHG är oklarheten om vilken tidpunkt som skall 
ligga till grund för bedömningen. Detta framgår inte av lagen. Detta har 
naturligtvis implikationer gällande synen på utvecklingsskador. Om den 
relevanta tidpunkten är då produkten sattes i omlopp, omfattar AMG inte 
dylika skador. Situationen blir den omvända om punkten ligger senare i 
tiden. Den förhärskande ståndpunkten är dock att utvecklingsskador 
omfattas av AMG, eftersom denna tillkom i ljuset av ett rättsfall aktualiserat 
genom denna typ av skador.179  
 

2.5 Komparation 

Ovanstående undersökning har delats in i två huvuddelar. Den ena har 
koncentrerats kring gällande lagstiftning där produktansvar baserats på 
personligt ansvar. Den subjektiva sidan hos den ansvarige är alltså ett 
rekvisit som måste uppfyllas i den meningen att dennes agerande skall anses 
klandervärt. För att avgöra huruvida så är fallet har riktlinjer upprättats. Ett 
dylikt beteende har definierats negativt genom att tillverkaren ålagts 
skyldigheter. Ett brott mot dessa konstituerar således ett klandervärt 
beteende och den subjektiva sidan av ansvar är uppfyllt.  
 
Den andra delen behandlar produktansvarsdirektivets betydelse för den 
nationella lagstiftningen, med andra ord hur direktivet har implementerats. 
Direktivet stipulerar strikt ansvar, vilket innebär att eventuellt personligt 
ansvar är betydelselöst. Tillverkare av en produkt anses ansvarig under 
förutsättning att det kan bevisas att produkten har orsakat skada, med 
förbehåll för vissa undantag givna av direktivet.  
 
                                                 
176 PHG § 3. 
177 PHG § 1 (2) p. 5. 
178 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 680. 
179 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 654-.655; Hoffman, Hill-Arning, Guide to 
Product Liability in Europe, Deventer 1994, s. 29-30. 
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En skadedrabbad har möjlighet att grunda sin talan på någon av dessa två 
rättsliga delar av produktansvarsregler. Att stödja sig på en av delarna som 
alternativ till den andra är också möjligt eftersom de inte är exklusiva i 
förhållande till varandra.  
 
Följande jämförelse kommer att följa samma struktur som tidigare och 
avslutas med allmänna betraktelser och synpunkter som är relevanta för 
produktansvarsområdet som helhet.  
 
Betydelsen i att undersöka allmänna skadeståndsregler relevanta för 
produktansvar ligger i det sätt som direktivet implementerats och de 
områden som lämnas opåverkade av direktivet. Dessa delar måste således 
utvärderas tillsammans för att ge en fullständig bild av rättsläget.  
 

2.5.1 Allmänna skadeståndsregler för produktansvar 

Befintliga rättsregler i undersökningsländerna är alla baserade kring 
faktumet att tillverkaren av produkten på något sätt har gjort sig skyldig till 
ett klandervärt eller oaktsamt handlande i förhållande till produkten. 
Konstruktionen av rättsreglerna skiljer sig dock åt. Engelsk och svensk rätt 
vilar på en generalklausul, medan tysk rätt ställer upp specifika krav för att 
situationen skall täckas av produktskaderegler. Detta ger intrycket att 
Tyskland erbjuder ett mer begränsat skydd för en skadedrabbad. Enligt vissa 
uppfattningar stämmer endast detta delvis. Som grund för detta påstående 
anges framförallt det faktum att rättspraxis har utökat tillämpningsområdet 
för § 823, st 1 BGB. Rättigheter som tidigare inte ansågs vara skyddade 
enligt bestämmelsen kan numera falla in under lagrummet. Detta är en 
pågående utveckling.180 Trots denna utveckling kvarstår skillnader.     
Utöver att tillverkarens handlande rent faktiskt skall vara uppsåtligt eller 
oaktsamt, skall detta även bevisas av käranden. Detta krav har visat sig svårt 
att uppfylla. Omständigheterna kring själva tillverkningen är sådant som 
oftast svaranden ensam har insikt i. I England har ansatser gjorts till att 
kasta om bevisbördan vid produktansvar. Doktrinen om ”res ipsa loquitor” 
har bidragit genom att skifta bevisbördan vid vissa särskilda 
omständigheter. Åsikter om en mer allmän förändring har inte fått gehör. 
Rättsläget är i viss mån oklart och CPA har antagligen inneburit att en 
eventuell förändringsprocess har avstannat. Tysk rätt har i rättspraxis mer 
entydigt gått mot en förändrad bevisbörda. Om skada och defekt kan 
klarläggas, presumeras oaktsamhet hos tillverkaren. Möjligheterna att 
undkomma ansvar i detta läge är små. I praktiken är hänvisning till 
utvecklingsskador det enda tillgängliga försvaret. Vid svårigheter att 
klarlägga hur en produktdefekt har uppstått har högsta domstolen i Sverige 
intagit en position som påminner om ”res ipsa loquitor”.181 Hur långt denna 
tillämpning sträcker sig är dock oklart. Vissa är av åsikten att denna 
                                                 
180 Ferrari, Remarks on the different methods in approaching liability for one’s own acts on 
occasion of the publication of Von Bar’s Gemeineuropäisches Deliktsrecht, ERPL 1998, s. 
445-446. 
181 Se kap 2.3.1.1, NJA 1961 s. 94 fallet med den defekta soffan.   
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utveckling har varit negativ och att produktansvar borde återföras i linje 
med allmänna skadeståndsrättsliga principer och att tillverkarens ansvar 
borde definieras. Detta är det enda sättet att behålla rådande modell där 
oaktsamhet avgörs genom att jämföra en tillverkare med den allmänt 
aktsamme tillverkaren. Trovärdigheten med en aktsamhetsstandard går 
förlorad om strikt ansvar införs genom ovanstående, utan att det specificeras 
vad en tillverkare skulle ha kunnat göra bättre.182  
 
Gemensamt för undersökningsländerna är att oavsett om en presumtion för 
tillverkarens skuld föreligger, kan denne undkomma ansvar med hänvisning 
till två olika försvar. Antingen att produkten utgör en s.k. ”udda enhet”, 
alltså att en enstaka defekt produkt har uppstått trots att han har gjort allt 
som kan krävas av honom, eller att defekten inte gick att förutse med 
hänsyn till det vetenskapliga och tekniska vetandet vid tillverkningen, s.k. 
utvecklingsskador. Om någon av ovanstående försvar anses existera, så går 
det inte att tillskriva tillverkaren vårdslöshet. Således saknas en 
förutsättning för ansvar.     
 
Generellt kan sägas att svårigheter kring bevisning har uppmärksammats av 
respektive lands domstolar. Bevislättnader har därmed utvecklats på olika 
sätt. Krav att bevisa orsakssamband framstår som ett område där detta har 
skett. I engelsk rätt kan den som oaktsamt givit upphov till en risk som en 
skada kan bero på, vara skyldig att visa på andra orsaker till skadan för att 
undgå ansvar. Enligt tysk rätt ligger fortfarande bevisbördan på käranden, 
även om viss lättnad ges av tillämpningen av principen om prima facie. 
Även i svensk rätt ges lättnader. Dessa förefaller dock vara snävare och 
aktualiseras endast då det med hänsyn till omständigheterna framstår som 
omöjligt för käranden att presentera tillräcklig bevisning.  
 
Begreppet ”defekt” betyder samma sak i de olika länderna med undantag för 
några aspekter. De typer av defekter som erkänns av alla är fabrikations-, 
konstruktions- och instruktionsdefekt.  
 
Fabrikationsdefekt är den under längst tid erkända formen av defekt. Det är 
den typ av defekt där tillverkarens ansvar är som tydligast. Ett konstaterande 
av ansvar är således relativt framkomligt för käranden. Att nå fram till detta 
är svårare för de andra defekt typerna. Har ansvar väl fastställts, är det 
emellertid svårare för tillverkaren att prestera en framgångsrik 
ansvarsfrihetsgrund.   
 
Utöver dessa har ytterligare en till synes självständig form av defekt 
framträtt i tysk rätt vid namn övervakningsdefekt. Tillverkaren har enligt 
denna en skyldighet att övervaka sin produkt Detta innefattar att hålla sig 
uppdaterad avseende tänkbara förbättringar av produkter och att eventuellt 
vidta åtgärder kring de produkter som redan satts i omlopp. Denna 
skyldighet har en hämmande effekt i relation till åberopande av 
                                                 
182 Von Bar, The common European law of torts. Vol 2, Damage and damages, liability for 
and without personal misconduct, causality, and defences, Oxford 2000, s. 303.  
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utvecklingsskador. En motsvarande skyldighet återfinns i engelsk rätt, även 
om kraven verkar ställas något lägre än tysk rätt. I svensk rätt har också en 
skyldighet att varna för risker som har blivit kända efter det att en produkt 
har satts i omlopp, erkänts. Någon skyldighet att återkalla produkten ifråga 
eller liknande föreligger dock inte.183 Det bör tilläggas att direktiv 
2001/95/EG om allmän produktsäkerhet innehåller bestämmelser där 
tillverkare åläggs skyldigheter för produkter som satts i omlopp exempelvis 
utfärda varningar eller återkalla produkter.184 Direktivet har bidragit till att 
skapa en gemensam europeisk standard kring övervakningsskyldighet av 
produkter. Det är dock inte fråga om en civilrättslig skyldighet, utan 
reglerna har offentligrättslig karaktär.185      
 
Kausalitetsbedömningen varierar mellan undersökningsländerna. Sveriges 
och Tysklands bedömning vilar på en teoretisk grund med begreppet 
adekvat kausalitet i centrum. England däremot har begrepp som 
förutsägbarhet och närhet, ”foreseeability ” och ”remoteness”, som 
avgörande faktorer. Begreppet adekvat kausalitet ger utrymme för 
tolkningar och en exakt definition är svår att fastställa. Detta märks inte 
minst i Tyskland där rättsläget kring detta är oklart. Trots denna 
övergripande skillnad i hanterandet av kausalitet, så tenderar de praktiska 
resultaten att bli liknande oavsett vilken teori som tillämpas. Vissa jurister 
beskriver till och med teorin om adekvat kausalitet som en variant på det 
engelska angreppssätet med förutsägbarhet i förgrunden. Förutsättningen är 
att dock att adekvat kausalitet tillämpas restriktivt, vilket i Tysklands fall är 
osäkert med tanke på det rådande läget.186     
 
Ekonomiska skador som en följd av person - och sakskador, erkänns i 
samtliga undersökningsländer. Rena ekonomiska skador däremot grundar i 
princip ingen skadeståndsskyldighet. Tysk rätt utgör emellertid ett undantag. 
Enligt § 823 st 2 BGB, kan ren ekonomisk skada grunda skadeståndskrav. 
Förutsättningarna är snävare än första stycket av § 823 eftersom det krävs 
särskild lagstiftning med syfte att skydda individer tillhörande en viss grupp 
av människor. Det kan exempelvis röra sig om konsumentgrupper. 
Käranden måste tillhöra en skyddad kategori för att skadestånd skall kunna 
bli aktuellt.  
 
Ett gränsdragningsproblem är huruvida skador på den defekta produkten 
skall bedömas som ren ekonomisk skada eller sakskada. Enligt engelsk rätt 
har skadan bedömts som sakskada om komponenten är tydligt separerad 
från helhetsprodukten. Även tysk rätt har förklarat liknande omständigheter 
som sakskada. Det har dock inte skett på ett lika tydligt sätt som i engelsk 

                                                 
183 NJA 1945 s. 582. Tvättmaskin läckte farlig gas och krävde därför placering i ventilerad 
lokal. Leverantören av maskinen kände dock till att så ej var fallet, men varnade inte 
köparen om detta, varpå skötaren av maskinen blev förgiftad.  
184 Direktiv 2001/95/EG, Art 5 p.1. 
185 Von Bar, The common European law of torts. Vol 2, Damage and damages, liability for 
and without personal misconduct, causality, and defences, Oxford 2000, s. 309-310. 
186 Markesinis, The Law of Torts: A Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 107-108.  
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rätt. Problematiken har inte aktualiserats i Sverige. Svensk rätt är därför 
oklar på denna punkt.  
 
Ersättning för ideella skador kräver enligt både tysk och svensk rätt 
uttryckligt lagstöd. I England finns inte denna begränsning, utan en mer 
förbehållslös inställning har intagits till denna typ av skador. Med ideella 
skador avses här skador av icke-ekonomisk natur som har uppstått som en 
följd av personskada. Allvarliga psykiska skador kan exempelvis ersättas, 
om de i sig utgör personskada. Detta gäller alla undersökningsländer.  
 
Trots olika förhållningssätt till erkännande av ideellt skadestånd som följd 
av personskada, sker en harmonisering inom EU av ersättningsbelopp då väl 
skadeståndsskyldighet fastställts. I Europaparlamentet utarbetas 
gemensamma tabeller för unionen när det gäller schabloner vid denna typ av 
ersättning. Sådana existerar redan i varje nation. Enhetligheten skall gynna 
integrationen mellan länderna. En kommission skall kontrollera att de 
nationella tabellerna inte skall avvika mer än 20% från den nivå som 
uppställs av de gemensamma schablonerna.187   
 
En slutsats som kan dras av ovanstående undersökning är att skillnaden 
mellan ”common law”, som i detta fall representeras av England, och ”civil 
law”, företrädd av Sverige och Tyskland, inte är så stor som det ofta antas. 
Även om olikheter existerar länderna emellan, är huvuddelen av regelverket 
likartad och leder i praktiken till samma resultat.188 Detta innebär dock inte 
att existerande skillnader kan få betydande konsekvenser i enskilda fall, 
samt att olikheterna skapar osäkerhet och problem att förutse följderna av 
olika situationer.  
 

2.5.2 Implementering av direktiv 85/374 

Trots direktivets syfte att harmonisera ansvaret för produktskador, 
innehåller det delar som begränsar dess tillämpningsområde. Exempel är Art 
7 e där utvecklingsskador undantas, begränsning av sakskador genom Art 9 
b, utelämnandet av bestämmelser kring ideella skador i Art 9 och ett tak på 
ersättning för personskador, Art 16 p.1. Direktivet omfattar dessutom endast 
sakskador vid privat användning av produkten. Detta speglar sannolikt de 
begränsningar som en lagstiftningsprocess, där enhällighet krävs, innebär. 
Det kan också vara ett utslag av olika lobbygruppers arbete och påverkan på 
lagstiftarna.189  
 
Delar av tillverkarens beteende täcks inte av direktivet. Exempel är 
tillverkarens ansvar att övervaka produkten. Vissa delar av direktivet går 
inte längre än allmänna skadeståndsregler och culpabedömningen. När det 
                                                 
187 Dufwa, Ideell ersättning vid personskada i ett europeiskt perspektiv, s. 85 i Festskrift till 
Gösta Wallin, Stockholm 2002. 
188 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 675; Markesinis, The Law of Torts: A 
Comparative Introduction, Oxford 1997, s. 107. 
189 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 679. 
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gäller defekt genom presentation av produkten enligt artikel 6 av direktivet, 
så är detta ett fall av vårdslös instruktion. Eftersom direktivet inte 
underlättar ansvarsdelen, leder dylika fall oftast till talan baserad på 
nationella regler. Vissa hävdar att äkta strikt ansvar endast existerar vid 
fabrikationsdefekt. Culpa har fortfarande en stor betydelse för de andra 
defekt typerna.190

 
En svaghet hos direktivet är dess bristande förmåga att åstadkomma en 
fullständig harmonisering samtidigt som detta inte skall inkräkta på befintlig 
lagstiftning i medlemsländerna. Som tidigare nämnts ger direktivet vissa 
valmöjligheter för medlemsstaterna. Utöver dessa skall direktivet 
implementeras lojalt. Några avvikelser tillåts inte. Samtidigt föreskriver Art 
13 att direktivet inte skall påverka befintlig lagstiftning angående 
produktansvar vid tidpunkten för dess utfärdande. Således existerar 
direktivet och dess implementering parallellt med rådande nationell lag.191  
 
Ovanstående stycke ger upphov till två frågeställningar; för det första, att 
några avvikelser inte tillåts innebär detta att mer konsumentvänliga regler ej 
är tillåtet? En strikt tolkning skulle besvara denna fråga jakande. Ett 
motargument mot denna uppfattning vore det faktum att en av direktivets 
målsättningar är att stärka rättigheter för konsumenter. En dylik avvikelse 
vore således i linje med direktivet och borde tillåtas. Den andra frågan gäller 
huruvida Art 13 i direktivet skall tolkas som att det regelverk som tillåts vid 
direktivets meddelande, skall få lov att utvecklas och förändras eller inte. 
Vissa hävdar att eftersom direktivet uttryckligen nämner tidpunkten för dess 
meddelande, så utesluts möjligheten att utveckla nya rättigheter efter denna. 
Andra invänder och menar att eftersom Art 13 endast avser de rättigheter 
som existerar vid direktivets meddelande, så medför det inget hinder att nya 
rättigheter framkommer. Åtminstone borde nya regler som främjar 
konsumenters rättigheter inte vara förbjudna då dessa är i enlighet med 
direktivets målsättning.192  
 
Den tidigare frågan ställdes till EG – domstolen med anledning av en tvist 
inför spansk domstol.193 Fallet gällde huruvida nationella regler, som gav ett 
större skydd för konsumenter än vad direktivet innebar, kunde inskränkas 
eller begränsas genom implementeringen av direktivet, eller om artikel 13 
utgjorde ett hinder för detta. Vissa medlemsländer gjorde gällande att 
nationella bestämmelser ofta är mer förmånliga för den skadelidande än 
direktivet. En begränsning skulle därför försvaga skadelidandes ställning 
och därmed strida mot direktivets syfte.194 Domstolen noterar att direktivet 
inte innehåller någon bestämmelse som uttryckligen tillåter medlemsländer 
att införa eller behålla regler som innebär en högre skyddsnivå för 

                                                 
190 Von Bar, The common European law of torts. Vol 2, Damage and damages, liability for 
and without personal misconduct, causality, and defences, Oxford 2000, s. 300-301. 
191 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 679. 
192 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 197-198. 
193 C-183/00 Mariá Victoria González Sánchez v Medicina Asturiana SA. 
194 C-183/00, p. 20-21. 
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konsumenter än vad direktivet medför.195 Även om direktivet medger vissa 
avvikelser är dessa snävt utformade och anges i en uttömmande 
uppräkning.196 Artikel 13 skall tolkas som att system för ansvar som har en 
annan grund än den direktivet föreskriver, exempelvis culpa, inte är 
uteslutna. Artikel 13 medger dock inte möjlighet för medlemsstater att 
behålla ett allmänt system för produktansvar som skiljer sig från det som 
föreskrivs enligt direktivet. Angående särskilda ansvarssystem som nämns i 
artikel 13, så avser detta ett specifikt system som är begränsat till en viss 
angiven produktionssektor. Domstolen besvarade av dessa anledningar den 
ställda frågan jakande och beslutade att nationella regler kan inskränkas som 
en följd av direktivets implementering, enligt artikel 13.197 Direktivet utgör 
således ett maximidirektiv.   
 
Den gräns för ersättning som föreskrivs i Art 9 b av direktivet har försvårat 
harmoniseringen genom att ge upphov till tolkningsproblem. Problemet 
gäller om ersättningsbelopp skall tjäna som en gräns för när en talan skall 
tillåtas, eller om detta belopp skall dras av från eventuellt tilldömt 
skadestånd. Enligt tysk och svensk rätt har den senare tolkningen 
tillämpats.198 I England däremot, har den tidigare legat till grund för 
implementeringen.199 Trots att den engelska tolkningen ligger nära till 
hands, med avseende till direktivets målsättning att undvika överdrivet 
många processer, så är denna felaktig och beror antagligen på ett 
missförstånd.200 Det har sedermera blivit klart att beloppsgränsen i Art 9 b 
skall ses som en självrisk och således tjäna som en gräns för 
skadeståndstalan. Två rättsfall från år 2001, involverande Frankrike och 
Grekland, har konstaterat bestämmelsens innebörd och påpekat dessa 
länders felaktiga implementering.201 Frankrike och Grekland tillstod att 
deras nationella regler skiljde sig från direktivets lydelse, men att direktivet 
var ett minimidirektiv och att avvikelser var möjliga. Båda länderna 
hävdade vidare att en självrisk skulle strida mot nationell rättsordning och 
medföra en orättfärdig obalans mellan konsumenter. Dessutom skulle den 
inskränka skadelidandes rättigheter att väcka talan inför domstol och således 
strida mot Europakonventionen.202 Argumenten avfärdades av domstolen. 
Enligt denna kan bestämmelser enligt intern rättsordning inte göras gällande 
i syfte att begränsa gemenskapsrätten, eftersom detta skulle medföra 
skadliga följder för gemenskapsrättens enhetlighet och verkan.203 I de frågor 
som direktivet behandlar, eftersträvas en fullständig harmonisering.204 
Samtidigt påpekar domstolen att en skadelidande kan stödja sig på allmänna 

                                                 
195 C-183/00, p. 27. 
196 C-183/00, p. 29. 
197 C-183/00, p. 30-34. 
198 PAL § 9 och PHG § 11.  
199 CPA Art 5 (4). 
200 Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 196. 
201 C-52/00 Kommissionen v Frankrike och C-154/00 Kommissionen v Grekland. 
202 C-52/00 p. 27; C-154/00 p. 27. 
203 C-52/00 p. 33; C-154/00 p. 24. 
204 C-52/00 p. 24; C-154/00 p. 20. 
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skadeståndsregler när skadan understiger beloppsgränsen.205 Detta innebär, 
enligt min uppfattning, en viss inkonsekvens i rättsläget. En fullständig 
harmonisering föreligger inte om en skadelidande kan göra gällande krav 
under beloppsgränsen enligt nationella regler, må vara att han inte kan 
stödja sig på direktivets ansvarsregel stipulerande strikt ansvar.   
 
Andra områden som inte diskuteras av direktivet är själva bedömningen och 
uppskattningen av olika skador. Detta lämnas åt de olika medlemsländerna 
att avgöra.206 På samma sätt förhåller det sig med kausalitetsbedömningen. 
Det konstateras endast att detta krävs för att ansvar skall föreligga.207  
 
Någon definition av begreppet ”skada” ges inte av direktivet. Det kan 
således tänkas att det är upp till varje medlemsstat att definiera personskada 
och sakskada etc… Person- och sakskador får dock inte bestäms alltför fritt 
utan en skadelidande skall erhålla korrekt och fullständig ersättning, i 
förhållande till den skada de har lidit. Detta följer av att direktivets ändamål 
skall uppfyllas genom att nationella regler skall tolkas i ljuset av direktivets 
lydelse och syfte.208  
 
Endast ideell skada lämnas åt medlemsländerna eftersom det exkluderas 
från direktivet.209 Det bör kommenteras att direktivet uttryckligen påpekar 
att ideella skador lämnas åt medlemsstaterna att reglera. Detta innebär, 
enligt min uppfattning, att direktivet intar en accepterande inställning till 
denna typ av skada. Att i implementeringen av direktivet inkludera ideell 
skada skulle alltså inte utgöra en felaktighet. Ej heller ett utelämnande av en 
dylik bestämmelse. Bestämmelsen markerar att erkännande av ersättning för 
ideell skada vid tillämpandet av andra nationella regler, inte står i strid med 
direktivet. Dessa regler baseras på subjektivt ansvar. För att ideell skada 
skall erkännas enligt den lagstiftning som följer av direktivet, krävs 
förekomsten av en dylik bestämmelse. Den av direktivet implementerade 
lagstiftningen skall inte fyllas ut av nationella bestämmelser i en sådan 
utsträckning att den omfattar företeelser som inte direktivet omfattar. 
Således kan ideell skada ersättas enligt tysk implementering210, men inte 
enligt engelsk eller svensk.   
 
Avgörande för om en defekt är för handen enligt direktivet, är vad en 
konsument förväntar sig av produkten. Denna metod innebär ett relativt 
stort mått av subjektiva övervägande i förhållande till en mer objektiv 
standard baserad på risk – och nytto överväganden. Kritik har riktats mot att 
de senare omständigheterna inte tillmätts större betydelse vid bedömningen, 
eftersom den förra metoden har uppvisat brister. Bl.a. att den stödjer sig för 
                                                 
205 C-52/00 p. 30; C-154/00 p. 30. 
206 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 148. 
207 Direktiv 85/374/EEG, art 4; Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993, s. 
196. 
208C-183/00, p. 27; Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 
2002, s. 66-67. 
209 Direktiv 85/374/EEG, art 9, sista stycket. 
210 PHG § 8, sista meningen.  
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mycket på individers förväntningar vilka kan anses vara dåligt informerade 
om säkerhetsfrågor och ha en bristande förmåga att uppskatta risker för att 
själva bli skadade. Vidare utgör testet en form av cirkelresonemang. En 
uppskattning av vad individer kan tänkas förvänta sig, har svårt att undgå 
funderingar kring huruvida produkten har tillverkats så säkert som möjligt. 
Således blir tillverkarens beteende av betydelse trots allt.211  
 
Vidare råder det också oklarhet kring vilka beviskrav som ställs på 
förekomsten av en defekt. Den engelska domstolen intar sannolikt en 
restriktiv hållning i detta avseende. I två fall har krav ställts på käranden att 
bevisa vilken typ av defekt som orsakade skadan. Då sådan bevisning ej har 
kunnat framläggas, har talan misslyckats. Ett konstaterande av ett fel i 
produkten har alltså inte varit tillräckligt, utan ytterligare precisering har 
krävts.212  
 
Implementeringen av direktivet visar på var problemen framförallt ligger 
vid försök att harmonisera rättsområden med användandet av denna teknik. 
Två skeden kan utpekas som avgörande för en framgångsrik process. Det 
första utgörs av själva utformandet av den nationella lagstiftningen som 
följer av direktivet. Den engelska utformningen av utvecklingsskador 
exemplifierar hur detta kan skilja sig åt. Det andra handlar om de nationella 
domstolarnas tolkning av de nationella regler som uppstår genom 
implementeringen. De krävs att dessa tolkas i ljuset av gemenskapsrätten för 
att nationella olikheter inte skall bestå genom rättspraxis. Exempel på när 
detta brister ges av ett fall från den tyska högsta domstolen.213 Tillverkaren 
av en defekt produkt hänvisade till att produkten utgjorde en ”udda enhet” 
vilket innebar ansvarsfrihet under utvecklingsskador som erkänns av PHG. 
Domstolen avvisade försvaret på grunden att detta inte var tillämpligt vid 
fabrikationsdefekter, utan endast vid konstruktionsdefekter. Uppdelning av 
defekter i olika typer görs varken av direktivet eller av PHG! Vidare är 
försvaret med ”udda enhet” inte en del av utvecklingsskador och erkänns 
således inte under PHG. Detta nämndes inte av domstolen. Avgörandet ger 
uttryck för önskan att försöka passa in gemenskapsrättslig lagstiftning i det 
redan befintliga nationella regelverket.214  
 
I ovannämnda fall valde domstolen dessutom att inte vända sig till EG - 
domstolen för att klargöra rättsläget. Detta ansågs onödigt eftersom denna 
endast uttalade sig om i vilken utsträckning Tyskland hade tillämpat 
försvaret med utvecklingsskador, enligt Art 15 p. 1b. Detta leder in på ett 
annat problem, nämligen att oviljan att ställa klargörande frågor till EG - 

                                                 
211 Howells, Product Liability, s. 452-453 i Towards a European Civil Code, Nijmegen, 
1998. 
212 Richardson v LRC Products Ltd [2000] P.I.Q.R. P164 och Foster v Biosil Central 
London County Court 18 April 2000. Se Lovells, Pharmaceutical and Biosciences, 2000, s. 
1-4.   
213 Se fallet med den exploderande mineralvattenflaskan, BGHZ 129, 353 (9.5.1995), under 
kapitel 2.4.2. 
214 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 682-683.  
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domstolen ytterligare förstärker och bidrar till avsaknaden av en gemensam 
tolkning och tillämpning av samma regler i EU.215

 
Att inkludera utvecklingsskador i ett skadeståndssystem baserat på strikt 
ansvar, är enligt vissa irrationellt och går emot syftet med riskspridning som 
eftersträvas med strikt ansvar. Anledningen till att så skedde berodde på 
rädsla hos vissa medlemsstater att avsaknaden av ett dylikt försvar skulle 
verka hämmande på industrin.216 Direktiv kan således vara ett medel för 
harmonisering vid förekomsten av meningsskiljaktigheter mellan 
medlemsstaterna kring vissa frågor. Lösningen är helt enkelt att lämna 
problemen därhän, och låta medlemsstaterna själva bestämma kring 
omdiskuterade frågor. Enligt min mening resulterar detta emellertid i en 
urvattning av de gemensamma ansträngningarna. Något gemensamt 
rättsläge uppnås inte om viktiga frågor lämnas olösta och incitament till 
forum-shopping kvarstår. Vissa författare är av åsikten att ett direktivs 
framgång beror på två saker. Det första är själva kvaliteten som 
lagstiftningsprodukt. Alltså hur tydligt direktivet är och vilka 
tolkningsmöjligheter som möjliggörs. Det andra beror på viljan och 
inställningen hos medlemsstaterna. Välvilja hos dessa underlättar 
naturligtvis implementeringen och är en förutsättning för framgång.217 Även 
om båda dessa aspekter är av betydelse så bör, enligt min uppfattning, inte 
den senare ges så stor betydelse vid implementeringsstadiet. Med detta 
menar jag att harmoniseringsåtgärder måste uppnå en viss nivå eller grad av 
samsyn inom ett visst område för att det skall vara meningsfullt att utfärda 
dem. Även om lanseringen av gemensamma rättsakter kan ha en 
psykologisk effekt, och bidra till det fortsatta arbetet, är frågan om det inte 
är fördelaktigare att låta samarbetet fortsätta och eventuellt pröva nya 
former, än att presentera ett urvattnat direktiv.  
 

2.6 Utvärdering av direktiv 85/374 

Inbyggt i direktivet finns en mekanism för att med jämna mellanrum 
utvärdera direktivets innehåll och hur detta fungerar i praktiken. Uppgiften 
ligger hos Kommissionen som skall rapportera till rådet och föreslå 
eventuella förbättringar. Vart femte år skall en allmän utvärdering vidtas.218 
Med samma tidsintervall skall en undersökning ske av de olika belopp som 
anges i direktivet.219 Vidare skall ansvarsfrihetsgrunden för 
utvecklingsskador samt maxgränsen för skadestånd, granskas vart tionde 
år.220  
 

                                                 
215 Van Gerven, Tort Law, Oxford 2000, s. 680. 
216 Howells, Product Liability, s. 453 i Towards a European Civil Code, Nijmegen, 1998. 
217 Howells, Product Liability, s. 456 i Towards a European Civil Code, Nijmegen, 1998. 
218 Direktiv 85/374/EEG, art 21. 
219 Direktiv 85/374/EEG, art 18 p. 2.  
220 Direktiv 85/374/EEG, art 15 p. 3 och 16 p. 2.  
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En första rapport presenterades år 1995.221 Med anledning av direktivets 
ringa tillämpning vid denna tidpunkt, föreslog rapporten inga förändringar. I 
kölvattnet av galna ko – sjukan, antogs ett förslag där möjligheten för 
undantag från direktivets tillämpningsområde avseende jaktprodukter och 
jordbruksråvaror slopades.222 Detta blev startskottet för en revision av 
direktivet. En s.k. ”Grön Bok” om produktansvar antogs 1999.223  
Syftet var att inhämta yttranden från intresserade parter angående två saker: 
 

- Hur har direktivet fungerat i praktiken? 
- I vilken utsträckning behöver det modifieras? 

 
Dessa frågor resulterade i ungefär 100 stycken svar från olika typer av 
organisationer, såsom nationella myndigheter, intresse grupper för industrin 
och för konsumenter, samt organisationer specialiserade på 
produktansvar.224 Med beaktande av alla dessa synpunkter, vidtog 
Kommissionen utarbetandet av en rapport till rådet om direktivets 
tillämpning. Denna levererades den sista januari år 2001.225  
 
Rapporten konstaterar att direktivet har fungerat väl i praktiken. Dess 
tillämpning sker vid sidan av nationella regler. Anledningen till att dessa 
tillämpas parallellt beror på att de nationella reglerna omfattar områden som 
inte täcks av direktivet. Det handlar exempelvis om låga skadeståndsbelopp, 
ideella skador och skador hos produkten. Dessutom är den nationella 
lagstiftningen mer bekant för domstolarna, vilket även bidrar till dess 
tillämpning. De flesta intressenter är nöjda med förekomsten av parallella 
system. Däremot går meningarna isär om möjligheterna att ha ett starkare 
konsumentskydd i olika medlemsländer.226 Det torde ha klarlagts av EG – 
domstolen att detta inte är möjligt i nuläget.227  
 
Enligt rapporten avgörs de allra flesta tvister om produktansvar utanför 
domstolen. Utav de som blir föremål för domstolsprövning, är de få som 
avgörs på basis av direktivet och dess implementering, utan det är 
framförallt nationella rättsregler som domen grundar sig på. Vissa menar att 
detta indikerar att systemet med att göra upp i godo fungerar väl och 
erbjuder skadelidande snabb och effektiv ersättning. Framförallt 
konsumentorganisationer invänder och påpekar att dylika uppgörelser ofta 
är konfidentiella, vilket är negativt för den skadedrabbade eftersom han 
oftast är i en svagare position än tillverkaren.228 Andra analyserar det låga 
antalet stämningar som ett bevis för direktivets misslyckande och ett 

                                                 
221 COM (1995) 617 final.  
222 Se kap 2.1.2. i detta arbete.  
223 COM (1999) 396 final. Grön böcker är policydokument där Kommissionen ger sin syn 
på en viss fråga och ger berörda organisationer möjlighet att komma med synpunkter. Grön 
böcker rör ofta områden där EU saknar tidigare politik.  
224 COM (2000) 893 final, s. 7.  
225 COM (2000) 893 final. 
226 COM (2000) 893 final, s. 8-9. 
227 Se rättsfallet C-183/00 under kapitel 2.5.2 i detta arbete.  
228 COM (2000) 893 final, s. 8-10. 
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exempel på hur något kan fungera bra i teorin men vara verkningslöst i 
praktiken. I realiteten har direktivet inte bidragit till harmonisering av 
produktansvar och inte stärkt konsument skyddet. I ljuset av detta uppfattar 
vissa det som märkligt att kommissionen konstaterar att direktivet fungerat 
väl i praktiken.229       
 
Rapporten konstaterar att frågor om bevisbörda behandlas på olika vis av 
medlemsstaterna. Detta skall dock inte ha inneburit några praktiska 
problem. Någon ändring av direktivet är därför inte påkallad.230

 
Få erfarenheter har gjorts om den praktiska tillämpningen av 
utvecklingsskador. De exempel som ändå finns indikerar att det är svårt för 
tillverkaren att uppfylla de förutsättningar som krävs för att en defekt skall 
anses som en utvecklingsskada.231

 
Förekomsten av beloppsgränser diskuteras även i rapporten. Ett slopande av 
minimigränsen i art 9, skulle kunna innebära ett ökat antal processer. Detta 
kan undvikas genom att uppmuntra uppgörelser utanför domstolen. Den 
maxgräns som möjliggörs genom art 16 p. 1 har, i de länder där en sådan har 
införts, visat sig ha liten effekt på den gemensamma marknaden. Gränsen 
har i inget fall inneburit lägre skadestånd än vad som annars skulle 
utdömts.232

 
Det råder delade meningar om huruvida direktivet skall omfatta ideella 
skador eller inte. Enligt rapporten föreligger olikheter mellan 
medlemsländer på detta område. De inkomna svaren är dock otillräckliga 
för att bedöma vilken praktisk betydelse detta har för den gemensamma 
marknaden och för skyddet av konsumenter.233

 
Sammanfattningsvis har Kommissionen haft svårt att presentera 
välgrundade slutsatser eftersom de inkomna svaren har mer haft karaktären 
av principiella ställningstaganden istället för information om direktivets 
praktiska tillämpning. Detta förklaras enligt Kommissionen av att direktivet 
implementerats sent i vissa länder, samt att parallella nationella regler 
existerar. Av denna anledning föreslås inga förändringar av direktivet.234

 
På grund av ”remiss rundans” misslyckande med att få in information om 
direktivets praktiska konsekvenser, beslutar kommissionen om att starta ett 
arbete med syfte att få en bild av situationen. Denna skall fokusera särskild 
på de valmöjligheter som direktivet erbjuder, alltså utvecklingsskador och 
beloppsgränser.235 Utredningen skall ske genom hjälp av externa experter på 
                                                 
229 Reimann, Product Liability in a Global Context: The Hollow Victory of the European 
Model, ERPL 3, 2003, s. 128, 148.  
230 COM (2000) 893 final, s. 13-15. 
231 COM (2000) 893 final, s. 16-18. 
232 COM (2000) 893 final, s. 19-20. 
233 COM (2000) 893 final, s. 24-25. 
234 COM (2000) 893 final, s. 27-28. 
235 COM (2000) 893 final, s. 28-29. 
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området som skall klarlägga om direktivet uppfyller sina målsättningar, eller 
om förändringar krävs.236

 
Förekomsten av parallella ansvarssystem kan vara en förklaring till att så få 
ersättningskrav grundar sig på lagstiftning implementerande direktivet. 
Inkomna svar har vidare indikerat att i vissa medlemsstater, krav baseras på 
båda systemen samtidigt. Vidare visar rättspraxis att tillverkares ansvar 
under de nationella reglerna tolkas extensivt, vilket leder till att skillnaden 
mot systemet baserat på strikt ansvar blir mindre.237   
 
En ny rapport från kommissionen om direktivets tillämpning är att vänta år 
2005.238

 
Med anledning av ovanstående, presenterade företaget Lovells, på uppdrag 
av Kommissionen, en rapport i februari 2003 om hur produktansvarsregler 
inom unionen fungerar i praktiken.239  
 
Till att börja med konstateras att skillnader mellan medlemsländer existerar. 
Dessa beror framförallt på:  
 

- Avsaknad av harmonisering på vissa områden, 
- Valmöjligheter givna av direktivet, 
- Skillnader i implementering och tolkning av direktivet.240  

 
Trots dessa skillnader, föreslås inga förändringar. Detta eftersom direktivet 
har uppfyllt sina målsättningar. Acceptansen av direktivet hos 
medlemsländerna är hög och det anses ha skapat ett välbalanserat system 
mellan konsumenter och tillverkare.241  
 
Liksom tidigare förekommer skiljaktigheter på vissa punkter mellan 
representanter för olika intressegrupper. Det rör sig om frågor kring:  
 

- Bevisbörda 
- Utvecklingsskador 
- Beloppsgränser 
- Defektbegreppet 

 

                                                 
236 COM (2000) 893 final, s. 38. 
237 COM (2000) 893 final, s. 30. 
238 COM (2000) 893 final, s. 36. 
239 Lovells, Produktansvar i den Europeiska unionen, En rapport för den Europeiska 
kommissionen, Februari 2003, MARKT/2001/11/D. 
240 Lovells, Produktansvar i den Europeiska unionen, En rapport för den Europeiska 
kommissionen, Februari 2003, s. iii, 12-15. 
241 Lovells, Produktansvar i den Europeiska unionen, En rapport för den Europeiska 
kommissionen, Februari 2003, s. v. 
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Trots skillnader i åsikter på alla dessa punkter anses inte några ändringar 
påkallade vid denna tidpunkt.242 Ingen fråga gav ensamt upphov till så stora 
farhågor att någon förändring borde vidtas. Kommissionen kommer dock att 
fortlöpande följa utvecklingen för att ingripa om detta skulle visa sig 
nödvändigt.243  
 
 
 

                                                 
242 Lovells, Produktansvar i den Europeiska unionen, En rapport för den Europeiska 
kommissionen, Februari 2003, s. v-viii. 
243 Lovells, Produktansvar i den Europeiska unionen, En rapport för den Europeiska 
kommissionen, Februari 2003, s. x-xi. 

 55



3 Internationell Privaträtt 
Hittills har uppsatsen enbart uppehållit sig kring utomobligatoriskt 
produktansvar i relation till materiell rätt. Eftersom undersökningsländerna 
alla är medlemmar av den Europeiska unionen, har EU-rättsliga aspekter 
givits utrymme vid sidan av de rent nationella. Av betydelse för 
produktansvar inom båda dessa rättsliga nivåer, är även den internationella 
privaträtten.  Som nämnts i inledningskapitlet har den Europeiska unionen 
inneburit ett friare flöde av produkter mellan nationsgränserna. Situationer 
då produktskador är av gränsöverskridande karaktär, ökar följaktligen i 
antal.244 Vilket lands lag som skall tillämpas i dessa situationer kan då vara 
av betydelse för bedömningen av produktskadan. På samma sätt som 
undersökningen ovan av den materiella rätten, kommer denna avdelning att 
följa en struktur där såväl den nationella som den europeiska dimensionen 
behandlas. Följande avsnitt avser att undersöka hur den internationella 
privaträtten i respektive land reglerar lagvalsfrågor när det gäller 
produktansvar. Efterföljande kapitel tar upp de internationella och 
europeiska strävanden som gjorts på området.  
 

3.1 England 

En undersökning av brittiska kollisionsregler tillämpliga vid produktansvar, 
måste ta sin utgångspunkt i rättsregler riktade till utomobligatoriskt 
skadestånd i allmänhet. Då några specifika regler för skador härrörande från 
produkter inte existerar, är dessa bestämmelser av central betydelse för 
produktansvarsområdet. Frågan diskuterades av ”The Law Commission” 
(Lagkommissionen), vid stiftande av lagstiftning på området, men det 
ansågs olämpligt.245 Generella regler betraktades som överlägset särskild 
reglering.246  
 
Fram till 1990-talet reglerades och utvecklades den internationella 
privaträtten för skadestånd av rättspraxis. Detta förändrades år 1995 då det 
brittiska parlamentet stiftade ”Private International Law (Miscellaneous 
Provisions) Act 1995” (PILA). Denna lagstiftningsprodukt är numera 
exklusivt tillämplig i alla situationer av utomobligatoriskt skadestånd 
förutom ett fåtal, såsom förtal och liknande. För dessa fall gäller fortfarande 
tidigare rättsregler. Dessa regler är även av betydelse för PILA genom att 
den delvis definieras av dem. Den engelska IP-rätten för utomobligatoriskt 
skadestånd, kan således delas upp i två områden; de regler som fanns före 

                                                 
244 Reimann, Conflict of Laws in Western Europe, New York 1995, s. 88.  
245 Lagkommissionen är ett oberoende organ med syfte att granska och reformera 
lagstiftning i England. För närmare information se: www.lawcom.gov.uk/index.html.  
246 Kaye, Private International Law of Tort and Product Liability, Aldershot 1991, s. 87, 
not 34.   
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tillkomsten av PILA och de regler som utgörs av PILA.247 Framställningen 
kommer att behandla dessa områden var för sig.  

3.1.1 Rättsläget före Private International Law Act 

Utgångspunkten i engelsk rätt har varit att tillämpa lex loci delicti. 
Avgörande för valet av lag har alltså varit den plats där den skadebringande 
handlingen företogs.248 Tillämpningen av denna princip var oproblematisk 
vid situationer då alla omständigheter koncentrerades till en plats. När så ej 
var fallet visade sig regeln vara bristfällig med risk för att leda till 
godtyckliga resultat.249 Hur skall en situation bedömas där en produkt 
tillverkats i land A, av en tillverkare med säte i land B, försålts i land C, gett 
upphov till skada i land D, som yttrat sig i land E? Valet av avgörande 
faktor står ofta mellan platsen där handlingen företogs och där skadan 
uppstod.250  
 
Ytterligare vägledning krävdes. Detta gavs genom utvecklandet av ett test. 
Testet gick ut på att ge svar på frågan var, i all väsentlighet, orsaken till 
åtalet uppstod.251 För en defekt produkt som används på samma plats som 
den såldes, innebär det att den platsen anses vara den som gav upphov till 
åtalet, oavsett om produkten tillverkades någon helt annanstans.252 Även om 
detta inte innebär en fullständig lösning på alla tänkbara situationer, och 
lämnar bedömningsutrymme för domaren, har det ändå betraktats som en 
praktiskt fungerande metod.253 För det fall att skadan och den 
skadebringande handlingen lokaliseras till olika platser, förefaller den förra 
omständigheten ges företräde.254  
 
I situationer då orsaken till åtalet uppstod i England, tillämpas engelsk rätt 
ensamt och exklusivt utan möjlighet till undantag.255 I situationer då orsaken 
till åtalet uppstod i andra länder, krävs två saker för att ett framställt 
yrkande skall ha en chans till framgång. För det första krävs att ansvar 
föreskrivs för handlingen enligt engelsk rätt, alltså enligt lex fori. För det 
andra, måste civilrättsligt ansvar erkännas i det land där handlingen 
företogs, lex loci delicti. Detta kallas för principen om ”dubbel 
åtalbarhet”256. En följd av det första ledet i denna princip, är att de enda 
stämningar som har möjlighet att få bifall, är de där omständigheterna 

                                                 
247 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 174. 
248 George Monro Ltd v American Cyanamid Corporation [1944] KB 432 (CA). 
249 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 227. 
250 Kaye, Private International Law of Tort and Product Liability, Aldershot 1991, s. 57. 
251 ”Where in substance the cause of action arose”, Metall und Rohstoff AG v Donaldson 
Lufkin & Jenrette Inc [1990] 1 QB 391 (CA). 
252 Distillers & Co. Ltd v Thompson [1971] AC 458 (PC). 
253 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 179. 
254 Metall und Rohstoff AG v Donaldson Lufkin & Jenrette Inc [1990] 1 QB 391 (CA). 
255 Szalatnay-Stacho v Fink [1947] KB 1 (CA). 
256 ”Double actionability”. Principen framkom i rättsfallet Phillips v Eyre (1870) LR 6 QB 
1, där guvernören av Jamaica åtalades i England för överfall som påstods ha ägt rum på 
Jamaica. Åtalbarhet fanns enligt engelsk rätt, men inte enligt jamaicansk. Någon talan 
accepterades därför inte.   
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erkänns som skadestånd enligt engelsk rätt.257 Principen har sedermera 
utvecklats och undantag har erkänts. Lex loci delicti-ledet har i vissa fall 
kunnat bortses från om något annat lands lag har haft närmare anknytning 
till saken.258 Vidareutveckling av ovanstående undantag har även inneburit 
att lex fori åsidosatts i fall då ett annat lands lag har haft en betydligt 
närmare anknytning.259 Sammanfattningsvis kan sägas att principen om 
dubbel åtalbarhet har kompletterats med dubbel flexibilitet.260  
 
Frågor relaterade till uppskattning och kvantifiering av en skada och andra 
frågor av processuell natur, som exempelvis huruvida personer har talerätt i 
målet, regleras av lex fori.261  
 

3.1.2 Private International Law Act 

Tredje delen av denna lag behandlar lagvalsregler i relation till skadestånd i 
allmänhet och omfattar därmed även produktansvar. Denna del trädde i kraft 
1 maj 1996 och består av paragraferna 9-15. Enligt § 14 (1) gäller lagen inte 
situationer som har uppstått före ikraftträdandet. För dessa fall, tillämpas de 
ovan beskrivna reglerna.  
 
Lagens huvudregler kommer till uttryck i § 11 (1). Denna stadgar att 
tillämplig lag skall vara det lands lag där de händelser som utgör den 
åtalbara handlingen har inträffat. Enligt § 9 (5) avses endast materiell rätt 
och inte eventuell internationell privaträtt. Renvoi accepteras alltså inte. 
Vidare sägs, enligt § 10, att tidigare regler på området ej längre gäller. Ovan 
beskrivna regler om dubbel åtalbarhet och undantag från denna princip, är 
således överspelade. Undantaget är skadestånd med anledning av förtal, 
enligt § 13.  
 
Innebörden av § § 10 och 11, sammanfattas av vissa som att den första delen 
av principen om dubbel åtalbarhet tagits bort, och att den andra 
förutsättningen ensamt skall bedöma den skadegörande handlingen.262 
Andra uppfattningar gör sig gällande där det ifrågasätts om den nuvarande 
regeln verkligen kan sägas vara samma som det andra ledet av principen om 
dubbel åtalbarhet, dvs. lex loci delicti. Om så vore fallet skulle platsen där 
orsaken till åtalet uppstod vara avgörande. Så är inte fallet, utan svaret på 
denna fråga anses meningslös. Enlig åsikten är lex loci delicti-begreppet en 
juridisk fiktion och alltför artificiell för att utgöra grunden för en 

                                                 
257 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 181. 
258 Boys v Chaplin [1971] AC 356, där två engelsmän var iblandade i en trafikolycka på 
Malta. Domstolen åsidosatte principen om lex loci delicti och tillämpade endast engelsk 
rätt.   
259 Red Sea Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1995] 1 AC 190 (PC), där lex loci delicti 
ensamt tillämpades.   
260 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 182. 
261 Kaye, Private International Law of Tort and Product Liability, Aldershot 1991, s. 56-
57. 
262 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 228. 
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kollisionsregel. Istället bygger lagen på en enkel, men ibland godtycklig, 
regel med möjlighet att frångå denna när det anses nödvändigt.263  
 
Enligt det första ledet i principen om dubbel åtalbarhet krävdes att 
handlingen ansågs åtalbar enligt engelsk rätt för att domstolen skulle ta upp 
frågan. Således uppstod aldrig några problem huruvida omständigheterna 
utgjorde ”tort” eller inte. Numera skall enligt § 9 (4) PILA tillämplig lag, 
som bestäms av § 11, användas för att avgöra huruvida en åtalbar handling 
har inträffat eller inte. En följd av detta är att den engelska domstolen kan 
bli tvungen att bedöma omständigheterna i målet utifrån utländsk rätt.264 En 
förutsättning är emellertid att den engelska domstolen har kvalificerat 
omständigheterna i det aktuella fallet som tillhörande rättsområdet ”tort”. 
Det är en sak att avgöra huruvida omständigheterna utgör en kränkning, och 
en annan om denna är åtalbar.265  
 
Det råder oklarhet kring hur denna kvalifikation skall ske. En uppfattning är 
att § 9 (2) PILA innebär att kvalifikationen skall ske genom lex fori.266 Att 
själva kvalifikationen skall ske i domstolen där åtalet väckts, är så självklart 
att paragrafen måste ha en djupare innebörd.267 Om kvalifikationen sker 
enligt lex fori, blir helt plötsligt det första ledet i den dubbla åtalbarheten 
aktuell igen. Den engelska omfattningen och definitionen av ”tort” blir 
avgörande för om något åtal är möjligt. Något som lagen uttryckligen vill 
avskaffa. En mer generell och allmän innebörd av begreppet måste, enligt 
andra, ligga till grund för bedömningen om omständigheterna utgör en 
åtalbar kränkning.268  
 
De ovan beskrivna problemet med kvalifikation, ger som ringar på vatten, 
upphov till ytterligare oklarheter. Samspelet mellan § 9 (4) och huvudregeln 
i § 11 leder till ett cirkelresonemang. Huvudregeln skall ge svar på vilken 
lag som skall tillämpas, vilken ligger till grund för bedömningen om en 
åtalbar kränkning har förekommit eller inte, enligt § 9 (4). Eftersom 
huvudregeln använder sig av begreppet ”tort” för att komma fram till 
tillämplig lag, erbjuder den ingen hjälp för den bedömning som skall ske 
enligt § 9 (4). Enda sättet att undkomma problematiken är en definition av 
begreppet ”tort”.269  
 
I § 14 (2) påpekas att lagen endast omfattar de regler som uttryckligen 
avskaffas genom § 10 PILA270. Som tidigare nämnts avskaffar § 10 

                                                 
263 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 187-188. 
264 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 183-184.  
265 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 229. 
266 Lydelsen av paragrafen är följande: “The characterisation for the purposes of private 
international law of issues arising in a claim as issues relating to tort or delict is a matter for 
the courts of the forum.”. 
267 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 233-234. 
268 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 183. 
269 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 185. 
270 ” Nothing in this Part affects any rules of law (including rules of private international 
law) except those abolished by section 10 above.”. 
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principen om dubbel åtalbarhet. Ett sätt att tolka denna lydelse är att lagen 
därför inte omfattar kränkningar som ägt rum i England. § 9 (6) stadgar att 
lagen är tillämplig för händelser inträffade i England. Detta är emellertid 
inte samma sak som att konstatera att platsen för kränkningen är England. 
Detta är antagligen ett oavsiktligt resultat av § 14 (2). Trots det kan det bli 
svårt att undvika.271      
 
För de fall då element av händelseförloppet är hänförliga till olika länder, 
blir huvudregeln svårare att tillämpa. Av denna anledning föreskrivs mer 
specifikt vilken lag som skall tillämpas i olika situationer. Vid personskador 
skall tillämplig lag vara det lands lag där personen ifråga ådrog sig 
skadan.272 Detta gäller oavsett om skadan visar sig vid ett senare skede då 
den drabbade befinner sig i ett annat land. Om skadan däremot leder till att 
personen ifråga avlider, framkommer olika åsikter enligt doktrinen. En 
uppfattning är att, liksom vid personskador, avgörande skall vara platsen där 
skadan ådrogs. Någon skillnad görs således inte mellan vilken följd skadan 
leder till.273 En annan ståndpunkt är att platsen där personen avlider skall 
avgöra tillämplig lag.274 Med hänsyn till ordalydelsen i § 11 (2) (a) PILA275, 
torde enligt min uppfattning den tidigare åsikten vara den korrekta. Platsen 
där skadan ådrogs läggs till grund för tillämplig lag, även när denna 
resulterar i att personen avlider.  
 
Personskada omfattar även sjukdom av olika slag, inklusive psykiska besvär 
som kan uppstå med anledning av en skada. Även om dessa är en följd av 
annan skada, skall samma lag tillämpas för alla dessa skador, nämligen det 
lands lag där skadan ådrogs, oavsett om skadan yttrar sig vid ett senare 
tillfälle .276 Psykiskt lidande hos annan än den skadedrabbade, exempelvis 
en anhörig som upplever ett psykiskt trauma av att den skadedrabbade dör, 
täcks inte av denna bestämmelse. För de fallen skall lagen i det land där 
personen ifråga avled, tillämpas.277 När det gäller sakskador gäller likaledes 
lagen i det land där saken befann sig när den skadades.278 Andra typer av 
situationer skall regleras av lagen i det land där den mest betydelsefulla 
aspekten eller aspekterna av det som utgör den åtalbara handlingen.279 
Någon definition av detta ges inte, utan frågan lämnas åt domstolen att 
bedöma. Vissa bedömare är av åsikten att domstolen kommer att hämta 
vägledning från tidigare rättspraxis och utveckla någon form av 
väsentlighetstest för kränkningen.280  
                                                 
271 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 184; Collier, Conflict of Laws, Cambridge 
2001, s. 233.  
272 § 11 (2) (a) PILA. 
273 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 229. 
274 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 187. 
275 “for a cause of action in respect of personal injury caused to an individual or death 
resulting from personal injury, the law of the country where the individual was when he 
sustained the injury”. 
276 § 11 (3) PILA. 
277 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 186-187. 
278 § 11 (2) (b) PILA. 
279 § 11 (2) (c) PILA. 
280 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 230. 
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Möjlighet till avvikelse från huvudregeln ges av § 12 PILA. För att detta 
skall ske krävs att det framstår som lämpligare att tillämpa ett annat lands 
lag, än den som huvudregeln utpekar. Betydelsen hos anknytande faktorer 
skall jämföras mellan det land som anges av huvudregeln, och ett annat 
land, för att avgöra denna fråga. Bestämmelsen erbjuder också vägledning 
för vilka dessa anknytande faktorer kan vara. Dessa anges som faktorer 
relaterade till parterna, till händelserna som utgör kränkningen och till 
omständigheter eller konsekvenser av dessa händelser. Denna 
exemplifiering erbjuder, enligt min mening, ingen större hjälp, utan är 
alltför allmän och konstaterar huvudsakligen självklarheter. Det kan 
tilläggas att § 12 PILA endast kommer att tillämpas vid åtal involverande 
personskada eller sakskada och inte till andra situationer. Vid dessa kommer 
§ 11 (2) (c) redan ha tagit hänsyn till väsentliga aspekter i relation till 
kränkningen för att avgöra lagvalet. En svaghet hos bestämmelsen som har 
påpekats är att jämförelsen skall ske mellan den lag som utpekas av 
huvudregeln och ett annat lands lag. En mer förbehållslös undersökning 
vore att föredra.281 Enligt egen uppfattning, torde det inte ha någon 
betydelse vilket referensobjekt som används för utgången av en dylik 
undersökning, så länge en låsning inte sker mellan två länder, utan flera 
jämförelser tillåts.  
 
Eftersom innehållet i andra rättsordningar än den engelska kan bli 
tillämpliga, inkluderas en säkerhetsventil i PILA som exkluderar 
tillämpningen av vissa utländska regler. Det är otillåtet att peka ut en 
utländsk lag som tillämplig, om den materiella regeln som därigenom blir 
tillämplig, skulle stå i strid med engelsk rättsordning.282 Detta är således ett 
ordre public-förbehåll. Förbudet skall tolkas restriktivt och den aktuella 
lagen måste anses som högst förkastlig för att vägras tillämpning. 
Exempelvis en lag innehållande regler där en persons möjlighet att utverka 
skadestånd inskränks på religiösa eller politiska grunder.283 Utöver detta 
förbjuds tillämpningen av utländska lagar som leder till en tillämpning på 
offentligrättsliga områden som inte är verkställbara enligt engelsk rätt. 
Exempel på dessa områden är straffrätt och skatterätt.284 Processregler, 
såsom regler om bevisning och yrkanden, är även dessa förbehållna för 
engelsk rätt.285  
 
Med anledning av det sistnämnda, kan det vara lämpligt att påpeka att enligt 
engelsk rätt måste den som stödjer sig på utländska regler också åberopa 
och bevisa dessa. Bevisningen kan ske genom två sätt. Antingen genom 
hänvisning till ett tidigare avgörande från en engelsk domstol där frågan 
avgjorts. Vid en sådan hänvisning skapas en presumtion där domstolens 

                                                 
281 Briggs, The Conflict of Laws, Oxford 2002, s. 188. 
282 § 14 (3) (a) (i) PILA. Den exakta ordalydelsen i bestämmelsen är: ”principles of public 
policy”.  
283 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 235, 361. 
284 § 14 (3) (a) (ii) PILA. 
285 § 14 (3) (b) PILA. 
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avgörande anses som fakta. Ett annat sätt är att stödja sig på en expert med 
kunskap om den främmande rätten och låta denne vittna inför domstolen.286           
 

3.2 Sverige 

Inom den svenska internationella privaträtten existerar ingen skriven 
lagregel som pekar ut tillämplig lag vid utomobligatoriskt skadestånd. 
Någon specifik lagbestämmelse finns följaktligen inte för produktansvar 
heller. För vägledning måste rättspraxis och doktrin undersökas. Rättspraxis 
är tyvärr ytterst sparsam på detta område.287 Det ledande fallet avseende 
utomobligatoriskt skadestånd är det s.k. ”Cronsjö-fallet” från år 1969.288 Det 
handlade om en bilolycka som inträffade i Nederländerna där maken 
åsamkade sin fru skador genom att med henne som passagerare köra av 
vägen. Båda var svenska medborgare och bosatta i Sverige. HD konstaterar 
att det saknas lagfästa regler kring utomobligatoriskt skadestånd inom IP-
rätten. Samtidigt yttrar domstolen att det genom rättspraxis: ”… i allmänhet 
antagits, att lagen i det land där den skadegörande handlingen företogs skall 
tillämpas, och detta även om i övrigt förelegat tydlig anknytning till annat 
land”. Nederländsk lag fastställdes av HD som tillämplig lag.  
    
Domen ger uttryck för att den rådande principen som tillämpas i Sverige är 
lex loci delicti. Eftersom omständigheterna i fallet var sådana att själva 
olyckan såväl som dess skadeverkningar inträffade i samma land, vållade 
ovanstående allmänna regel inga tolkningsproblem, utan det var tydligt 
vilket land som regeln pekade ut. På grund av detta är det svårt att bedöma 
den exakta räckvidden av den allmänna regeln då handlingen som gav 
upphov till skadan, och dess skadeverkningar inte sker i samma land.289    
 
Ovanstående rättstillämpning bekräftades genom ett senare avgörande från 
år 1990.290 Målet gällde en trafikolycka som ägt rum i Sverige. En 
tyskregistrerad motorcykel och en svenskregistrerad bil kolliderade. Bilisten 
vållade ensamt olyckan. Passageraren på motorcykeln skadades och uppbar 
sjukersättning från sin tyska försäkringsgivare med anledning av skadan. 
När det gällde frågan om tillämplig lag avseende skadeståndsskyldighet, 
hänvisade domstolen till ”Cronsjö-fallet” där principen om att lagen i det 
land där den skadegörande handlingen företogs, skall tillämpas. Vidare sägs 
att omständigheterna i det aktuella fallet inte ger anledning att frångå denna 
huvudregel. Angående tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för 
regresstalan på grund av skada orsakad i Sverige, konstaterade HD att tysk 
rätt skulle tillämpas på själva regressrätten eftersom denna lag reglerade 
försäkringsavtalet. Den skadelidandes rätt till ersättning för trafikolyckan 
skall emellertid prövas enligt svensk rätt. 
 
                                                 
286 Collier, Conflict of Laws, Cambridge 2001, s. 33-34. 
287 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 153. 
288 NJA 1969 s. 163. 
289 Blomstrand, Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 153.  
290 NJA 1990 s. 734. 
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Lagvalsbedömning angående en tillverkares produktansvar, borde utgå från 
en jämförelse mellan lagen i det land där skadan uppstod och lagen i det 
land där tillverkning ägde rum. En metod som framförts för att välja mellan 
dessa är att tillämpa den förmånligaste lagen för den skadelidande, under 
förutsättning att tillverkaren räknade med eller borde ha räknat med att 
produkten skulle användas i det land där skadan uppstod.291    
 
Utöver detta rättsfall finns det andra som behandlar produktansvar och som 
dessutom är av internationell karaktär.292 De har redan berörts i detta arbete 
under den materiella delen. De är dock av underordnad betydelse för detta 
avsnitt, eftersom lagvalsfrågan inte uttryckligen diskuterades av domstolen. 
Domstolen tillämpade svensk rätt i båda fallen, men det går inte att dra 
några slutsatser utifrån detta. I det ena fallet ansågs en svensk näringsidkare 
skadeståndsskyldig enligt svensk rätt för en importerad hårcurler som han 
hade introducerat på den svenska marknaden.293 Detta knyter an till de 
ansvarsregler för importörer som existerar enligt Produktansvarslagen, och 
som följer av produktansvarsdirektivet. För köparen av produkten framstår 
svensk rätt som det självklara eftersom produkten köptes i Sverige av en 
svensk företagare och att skadan uppstod i Sverige. I det andra fallet 
uppstod skadan i Danmark men det ansvariga företaget var svenskt och 
handlingen som gav upphov till skadan, företogs i Sverige.294 Skälet till att 
svensk rätt ansågs tillämplig, kan endast spekuleras om. Valet av tillämplig 
lag kan vila på en inte alltför ovanlig benägenhet att vilja tillämpa inhemsk 
lag, alltså lex fori. En annan tolkning är att fallen visar på att platsen för 
svarandens handlande är avgörande för bestämmandet av tillämplig lag.  
 
När det gäller bedömningen av storleken för skadestånd, kan tilläggas att 
svensk domstol slagit fast att den skall utgå enligt svenska normer, oaktat de 
skadelidande är bosatta utomlands och skadan inträffat där. Detta framkom i 
det s.k. ”Klippanmålet” där fråga var om ideellt skadestånd till anhöriga 
bosatta i Elfenbenskusten.295  
 

3.3 Tyskland 

Tyskland genomförde år 1999 en kodifikation av utomobligatorisk 
skadeståndsrätt inom den internationella privaträtten. Före detta var lagfästa 
regler om internationell privaträtt fragmentariska och de få regler som 
existerade, fanns att hitta i det andra kapitlet av den inledande delen till 
BGB. Det rådde en total avsaknad av lagfästa regler kring utomobligatoriskt 
skadestånd. Den traditionella lagvalsregeln bestod av lex loci delicti. 
Angående frågan huruvida detta betydde platsen där svaranden agerade eller 
där skadan inträffade, beslöt sig domstolen för att regeln omfattade båda 
platserna. Med detta menades att platsen kunde vara någon av dessa två. 
                                                 
291 Bogdan, Svensk Internationell Privat- och Processrätt, Stockholm 1999, s. 271.  
292 NJA 1977 s. 538 diskuteras på s. 26 och NJA 1986 s. 712 på s. 24.  
293 NJA 1977 s. 538. 
294 NJA 1986 s. 712. 
295 NJA 1996 s. 509.  
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Avgörande var vad som var mest fördelaktigt för käranden. Detta skulle 
domstolen utröna ex officio. Några enstaka lagstadgade regler tillkom och 
kompletterade de befintliga, men rättsläget ansågs otillfredsställande.296  
 
En genomgång av dessa regler ägde rum år 1986, men innebar ingen större 
förbättring. Först 1998 vidtogs åtgärder för att förändra rättsläget. På några 
få månader både lades förslag, och accepterades en ny lag innehållande 
lagvalsregler vid utomobligatoriskt skadestånd.297 Den trädde i kraft 1 juni 
1999.298  
 
Någon specifik bestämmelse avseende produktansvar finns inte i den tyska 
lagen. Istället skall de regler som behandlar utomobligatoriskt skadestånd i 
allmänhet tillämpas. Dessa utgörs av artiklarna 40-43 i nämnda lag. De 
tyska lagstiftarna valde medvetet att begränsa lagvalsreglerna till dessa 
allmänna bestämmelser istället för att behandla olika kategorier av 
utomobligatoriskt skadestånd, exempelvis produktansvar, var för sig. De 
litade på att dessa regler skulle vara tillräckligt flexibla för att på ett bra sätt 
kunna hantera olika typer av skadeståndssituationer.299  
 
Sammanfattningsvis vilar dessa regler på en huvudregel, med tre möjliga 
undantag. Huvudregeln finns i artikel 40 (1) och stadgar att lagen i det land 
där svaranden handlade skall tillämpas. Om dessutom skadan uppstår i detta 
land, är det tydligt att detta lands lag skall tillämpas. Skulle det däremot 
vara så att skadan uppstår någon annanstans, kan enligt bestämmelsen, den 
skadelidande begära att få tvisten prövad enligt det landets lag. Vid dessa 
situationer ges skadelidande valmöjligheten att välja lag. Han måste dock 
välja lag innan rättegången startar. Om detta inte sker, tillämpas automatiskt 
lagen i det land där svaranden handlade.300  
 
Det första undantaget återfinns i artikel 40 (2). Om både svaranden och 
käranden har hemvist i samma land, vid tidpunkten för händelserna som 
resulterade i skadan, skall lagen i detta land tillämpas. Om någon av 
parterna är en juridisk person, skall platsen där den huvudsakliga 
verksamheten eller där den har sitt säte, vara avgörande. Detta är en 
tvingande bestämmelse och någon valmöjlighet för parterna ges inte. Skälet 
bakom denna regel är att den plats där parternas bor skapar deras rättsliga 
förväntningar och att det är lämpligare att bedöma deras situation enligt 
lagen i det land där de skall leva med konsekvenserna av skadan. Lagen i 

                                                 
296 Hay, From Rule-Orientation to “Approach” in German Conflicts Law, the Effect of the 
1986 and 1999 Codifications, AMJCL 1999, volym 47, s. 637-640; Reimann, Codifying 
Torts Conflicts: The 1999 German Legislation in Comparative Perpective, La. L. Rev 
2000, volym 60, s. 1297-1298.  
297 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1297-1298. 
298 Gesetz zum Internationalen Privatrecht für ausservertragliche Schuldverhältnisse und 
für Sachen, BGBI 1999/1026.  
299 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1299-1300. 
300 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1299-1300. 
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det land där den skadegörande handlingen ägde rum kan vara olämplig i 
förhållande till parternas liv.301  
 
Artikel 41 innehåller det andra undantaget från huvudregeln. Om 
förutsättningarna för detta uppfylls, går det före huvudregeln såväl som 
undantaget baserat på parternas hemvist. Om det föreligger en ”väsentligt 
närmare anknytning”302 till lagen i ett annat land än som utpekats enligt 
tidigare regler, skall denna lag tillämpas. Bestämmelsen tar sikte på bland 
annat de situationer då en tidigare relation existerar parterna emellan. De 
kan exempelvis vara makar eller. Den lag som reglerar denna redan 
existerande relation, kan utsträckas till att även tillämpas på tvisten 
ifråga.303 Det behöver inte röra sig om en juridisk relation för att 
bestämmelsen skall användas, utan faktiska kopplingar kan räcka för att 
uppfylla bestämmelsen krav på anknytningsgrad. När det gäller 
produktansvar kan tänkas att denna bestämmelse har viss betydelse.304 För 
de fall då en konsument kommer i kontakt med en produkt i land A, som 
tillverkats i land B, men där skadan inträffar först i land C ges härigenom en 
möjlighet för lagen i land A att bli tillämplig. Enligt huvudregeln kan 
följande händelseförlopp bedömas enligt antingen lagen i land B eller C, 
men inte A.  
 
Slutligen ges, enligt artikel 42, möjlighet för parterna att själva välja den lag 
som skall tillämpas. Artikeln förtydligar att ett sådant val endast kan ske 
efter att de händelser som ligger till grund för det utomobligatoriska 
skadeståndet, har ägt rum. Ett avtal på förhand är således ogiltigt. Detta 
syftar till att skydda den skadelidande från att eventuellt avsäga sig 
rättigheter i förväg. Det bör tilläggas att vilken lag som helst kan väljas. Det 
behöver inte vara någon av de lagar som aktualiseras av de övriga 
lagvalsreglerna beskrivna ovan. Det finns inga formkrav knutna till en sådan 
överenskommelse.  Även tysta överenskommelser är tillåtna och godkänns 
av tysk domstol.305 Det bör tilläggas att valet av lag syftar till materiell lag. 
Valet omfattar inte ett lands lagvalsregler, vilka i sådana fall skulle kunna 
peka ut ett annat lands materiella regler.306           
 
Med anledning av att de senare bestämmelserna beskrivna ovan skall 
tillämpas före de tidigare, bör en konkret undersökning av tillämplig lag 
följa omvänd ordning i förhållande till artikelnumreringen. Således skall 
början tas i artikel 42 och gå vidare bakåt i nummerföljd. Efter att tillämplig 
lag har fastställts efter denna systematik, kan dock resultatet ändras med 
hänvisning till bestämmelser i artikel 40 (3) och (4).  
 
Artikel 40 (3) innehåller tre begränsningar som syftar till att begränsa 
tillämpningen av utländsk rätt. De skall förhindra att regler som skiljer sig 
                                                 
301 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1300-1301; Hay, 47 Am. J. Comp. L. s. 638-640. 
302 Den tyska lydelsen är: ”Wesentlich engere Verbindung” 
303 Denna teknik kallas enligt tysk rätt för ”akzessorische Anknüpfung”.  
304 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1301-1302.  
305 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1302-1303. 
306 Artikel 4 (2).  
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alltför mycket från tysk rätt tillämpas och utgör en form av ordre public-
stadganden. För det första erkänns inte skadeståndsyrkanden som går 
betydligt högre än vad som är nödvändigt för att kompensera den 
skadelidande.307 Meningen är att detta skall hindra tillerkännande av 
överdrivna belopp för ideella skador som sveda och värk, vilket kan ske 
enligt exempelvis amerikansk rätt. För det andra exkluderas 
skadeersättningar som uppenbart har andra ändamål än att kompensera 
skadelidande.308 Exempel på sådana ersättningar är s.k. ”punitive damages” 
i angloamerikansk rätt, eller straffskadestånd, där åtminstone en del av 
ersättningen syftar till att avskräcka skadegörare och belöna skadelidande 
för att ha dragit honom inför domstol. Enligt den tredje och sista 
begränsningen får inte utdömandet av ersättning strida mot gällande 
ansvarsregler som ingår i en internationell konvention ratificerad av 
Tyskland.309 Språkbruket i artikeln, ”betydligt högre” och ”uppenbart andra 
ändamål”, indikerar att bestämmelserna tar sikte på markanta skillnader i 
utländsk rätt i förhållande till tysk rätt. En tydlig avvikelse krävs alltså för 
att begränsningarna skall tillämpas.310 Trots att bestämmelsen skall 
tillämpas snävt, finns en risk för gränsdragningsproblem. Det är oklart hur 
yrkanden som erkänns enligt utländsk rätt men som inte etiketteras som 
”punitive damage” skall hanteras.311  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de tyska lagvalsreglerna erbjuder en 
ökad flexibilitet jämfört med tidigare. Även om utgångspunkten tas i en 
bestämd regel, ges möjlighet till mer individuella hänsynstagande i det 
enskilda fallet.312

 

3.4 Internationellt och Europarättsligt 
samarbete  

Ansträngningar att harmonisera internationell privaträtt på det 
utomobligatoriska området har pågått i över hundra år genom bl.a. ”the 
Hague Conference on Private International Law”. Organisationens 
permanenta form med återkommande möten var fjärde år, upprättades på 
1950-talet. Organisationen har utarbetat konventioner inom en rad områden 
däribland produktansvar.313 Förklaringen till att konventionen har fått liten 
genomslagskraft, ligger i det faktum att få länder har ratificerat den. 
Organisationen och dess konventioner förutsätter och bygger på 
mellanstatligt samarbete. Utan detta är de kraftlösa.314 Vissa vill poängtera 

                                                 
307 Art 40 (3) p. 1.  
308 Art 40 (3) p. 2. 
309 Art 40 (3) p. 3. 
310 Reimann, 60 La. L. Rev. s. 1304. 
311 Hay, 47 Am. J. Comp. L. s. 639-642. 
312 Hay, 47 Am. J. Comp. L. s. 647-649. 
313 Hague Convention on the Law Applicable to Product Liability, concluded October 2nd 
1973.  
314 För mer information om organisationens struktur och arbete, se följande webbadress: 
www.jus.uio.no/lm/hague.conference/doc.html.  
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strukturen av konventioner som bidragande orsak till dess bristande 
genomslag. Dels innehåller konventionerna varierande typer av 
harmoniseringar, dels överträder de varandra på ett sätt som skapar 
osäkerhet.315 Ytterligare problem skapas av att ratificeringen av de olika 
konventionerna skiljer sig åt. Inga av de länder som undersöks i detta arbete 
har anslutit sig till konventionen om produktansvar. Några större skäl för 
detta i dagsläget föreligger inte heller på grund av den parallella 
utvecklingen inom Europa och då framförallt inom den Europeiska unionen, 
som sker för tillfället. Detta utvecklas nedan.  
 
Samtidigt som en internationell utveckling, öppen för alla länder, har skett 
på området har viktiga steg tagits inom Europa och den Europeiska unionen.  
 
Arbetet i Europa tog sin början redan på 1950-talet och har löpt jämsides 
med ovan beskrivna arbete. Benelux-länderna planerade tidigt att skapa ett 
gemensamt regelverk och ett första utkast var färdigt redan 1950. 
Slutversionen kom inte förrän 1969, bara för att överges till förmån för den 
blivande Romkonventionen316.317  
 
Ett liknande arbete pågick även inom den Europeiska gemenskapen. Detta 
resulterade år 1972 i ett konventionsförslag som skulle reglera utom- och 
inom obligatoriska förpliktelser. Inte heller detta lyckades genomföras, utan 
slutresultatet blev en rättsakt endast omfattande avtalsförpliktelser, alltså 
Romkonventionen. Förklaringen till detta påstås ligga i den utökning av 
gemenskapens medlemsländer som skedde 1973, då Danmark, Irland och 
Storbritannien blev medlemmar. Detta sinkade arbetet och 1978 bestämdes 
att arbetet skulle koncentreras till avtalsrättsliga förpliktelser för att en 
överenskommelse skulle ske inom en rimlig tid.318 Vissa framhåller den 
engelska principen om dubbel åtalbarhet som förklaring för 
ursprungsförslaget förkastande.319 Angivandet av tiden som förklaring till 
att skjuta den utomobligatoriska delen på framtiden, indikerar, enligt vissa, 
att problem förelåg med att komma överens om gemensamma lagvalsregler, 
och att detta var den egentliga orsaken till uppskjutningen.320   
 
Av betydelse för arbetet kring lagvalsfrågor var antagandet av Bryssel 
Konventionen 1968.321 Denna uppställer gemensamma regler för domstols 
behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. 
Konventionen var ett led i skapandet av en gemensam marknad genom att 
förenkla erkännande och verkställighet av domar inom gemenskapen. 

                                                 
315 Reimann, Conflict of Laws in Western Europe, New York 1995, s. 92-93; Blomstrand, 
Broqvist, Lundström, Produktansvarslagen, Stockholm 2002, s. 154-155. 
316 80/934/EEG, Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, OJ C 27, 
26.1.1998.  
317 Siehr, Revolution and Evolution in Conflicts Law, La. L. Rev 2000, volym 60, s. 1357. 
318 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 1.2. 
319 Siehr, 60 La. L. Rev. s. 1358-1359. 
320 Dickinson, Cross-Border Torts in EC-Courts - A Response to the Proposed “Rome II” 
Regulation, EBLR 2002, s. 369-370. 
321 OJ C 27/3, 26.1.98.  
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Konventionen grundade sig i Art 220, 4:e indrag EG-fördraget, som stadgar 
att medlemsstaterna, i den mån det är nödvändigt, skall inleda förhandlingar 
med varandra i syfte att förenkla formaliteter för ömsesidigt erkännande och 
verkställighet av rättsliga avgöranden.322  
 
Eftersom Konventionen innehåller regler innebärande att kärande har 
valmöjligheter avseende vilken domstol han vill väcka talan inför, kan detta 
leda till att domstol väljs utifrån vad som för käranden framstår som mest 
fördelaktigt, s.k. forum-shopping.323 Käranden kan välja domstol som 
genom sina kollisionsregler kommer att tillämpa det lands lag som föredras 
av denne. Detta innebär att en viss oförutsägbarhet kvarstår.324

 
Två omständigheter har lyfts fram som förklaringar till att en förändring av 
nuvarande rättsläge, och ett återupptagande av tidigare ansträngningar att 
harmonisera lagvalsregler för utomobligatoriska förpliktelser, har 
möjliggjorts. Den första är tillkomsten av nya internationella privatregler i 
England.325 Detta förefaller, enligt min uppfattning, bygga på antagandet att 
det var denna omständighet som ledde fram till de tidigare misslyckandena. 
Den andra orsaken till förändring är tillkomsten av Amsterdamfördraget. 
Detta har inneburit att delar av internationell privaträtt, som tidigare varit 
föremål för nationell lagstiftning, blivit aktuella för reglering av den 
Europeiska unionen. Rättsområdet har flyttats från den tredje till den första 
pelaren av den Europeiska unionen och således blivit föremål för reglering 
på europeisk nivå. En ny avdelning i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen har införts innehållande bestämmelser om 
civilrättsligt samarbete.326  
 
Ett nytt förslag har lagts fram där lagvalsregler kring utomobligatoriska 
förpliktelser, inklusive produktansvar, behandlas och harmoniseras. 
Kommissionens förslag har granskats av unionens Europeiska ekonomiska 
och sociala kommitté. Ett yttrande har avgivits av kommittén och förslaget 
skall nu behandlas av parlamentet.327  
 

3.4.1 ”Rom II” 

Det förnyade arbetet med att utforma en förordning för harmonisering av 
lagvalsregler för förpliktelser inom det utomobligatoriska området, tog sin 
början i Tammerfors den 15-16 oktober 1999, då det Europeiska rådet 
sammanträdde. Det slogs fast att ” … ett ökat ömsesidigt erkännande av 
                                                 
322 Remien, European Private International Law, The European Community and Its 
Emerging Area of Freedom, Security and Justice, CMLR 38, 2001, s. 55.  
323 Exempelvis Art 14 Brysselkonventionen, angående konsuments rätt att väcka talan 
antingen inför domstol där han själv är bosatt eller där motparten har sin hemvist.  
324 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 1.2. 
325 Siehr, 60 La. L. Rev. s. 1358-1359. 
326 Avd IV, Art 61-69 EU-fördraget. 
327 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (Rom II) OJ C 241/1, 28.9.2004.   
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rättsliga avgöranden och domar samt en nödvändig tillnärmning av 
lagstiftningen skulle underlätta samarbetet mellan myndigheter och det 
rättsliga skyddet av enskildas rättigheter”. Harmonisering av lagvalsreglerna 
ansågs som en kompletterande åtgärd i detta sammanhang och som skulle 
underlätta detta arbete. Faktumet att domstolarna inom unionen tillämpar 
samma lagvalsregler ökar det ömsesidiga förtroendet domstolarna emellan, 
vilket i längden förhoppningsvis skall leda till en friare rörlighet av 
domar.328

 
Som huvudskäl anger Kommissionens i sitt förslag att förutsebarheten, och 
därmed rättssäkerheten, kommer att förbättras om den föreslagna 
harmoniseringen genomförs. Som stöd för behovet av en harmonisering och 
dess positiva effekter anges framförallt två faktorer. Dels befinner sig den 
materiella harmoniseringen på området i ett embryonalt stadium, vilket 
försvårar utövandet av fundamentala friheter inom den gemensamma 
marknaden. Dels är skillnaderna inom den internationella privaträtten stora. 
Detta beror på en olikartad tillämpning av lex loci delicti, plus förekomsten 
av tilläggsregler av varierande slag. Generellt sett skapar detta en komplex 
kombination av olika lösningar. Vidare innebär avsaknad av lagstadgade 
regler i vissa medlemsländer till ett osäkert och oklart rättsläge.329 Vidare 
menar Kommissionen att en harmonisering löser eventuella problemen med 
forum-shopping eftersom val av domstol då saknar betydelse.330    
 
Den föreslagna förordningen omfattar utomobligatoriska förpliktelser till 
följd av skadeståndsgrundande händelser såväl som förpliktelser uppkomna 
på andra grunder. Med anledning av uppsatsens ämne, kommer jag endast 
att beröra de delar av förordningen som har relevans för produktansvar. 
Detta utesluter förpliktelser som inte uppstått genom skadeståndsgrundande 
handlingar.  
 
Avsikten är att Rom II – förordningen skall passas in i ett befintligt system 
av rättsakter. Dessa utgörs av Bryssel I – förordningen331 och 
Romkonventionen. Den förra behandlar frågor om jurisdiktion och 
verkställighet, medan den senare reglerar lagval vid avtalsförpliktelser. Av 
systematiska skäl skall därför begrepp som används i de olika rättsakterna 
tolkas på samma sätt. Exempel är termer som ”civil and commercial 
matters”332 och ”habitual residence”333. Vägledning för hur Rom II skall 
förstås kan således i vissa avseenden ges av dessa andra bestämmelser.  
 
Referenser görs även till gemenskapsrättsliga rättsakter på materiell nivå. 
När det gäller begreppen produkt och defekt produkt, hänvisas till direktiv 
                                                 
328 OJ C 12, 15.1.2001, s. 1, 7. 
329 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 2.1. 
330 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 2.2. 
331 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, (Bryssel I-
förordningen) OJ L 12, 16.1.2001.  
332 Rom II, art 1, p.1; Bryssel I, art 1, p.1.  
333 Rom II, art 4, 19; Romkonventionen, art 4, p.2. 

 69



85/374 för definiering.334 Även ordalydelsen ”the person claimed to be 
liable” i artikel 4 är en hänsyftning till direktiv 85/374. Formuleringen 
indikerar att fler än själva tillverkaren kan anses vara 
skadeståndssansvariga, exempelvis importörer, vilket framgår av direktivets 
regler.335  
 
Förordningens huvudregel vid skadeståndssituationer reglerar inte 
produktansvar, utan en särskild artikel är ämnad för detta område, artikel 4. 
Denna stadgar att tillämplig lag skall vara lagen i det land där den 
skadedrabbade har sin hemvist. En förutsättning är att den aktuella 
produkten saluförts i det landet med svarandens samtycke. Om så ej har 
skett, skall lagen i det land där svaranden har sin hemvist tillämpas. Artikeln 
hänvisar även till delar av huvudregeln i artikel 3 som tillämpliga, nämligen 
artikel 3 (2) och 3 (3). Om båda parter har hemvist i samma land, skall 
enligt punkt två, lagen i detta land tillämpas. Vid situationer då 
omständigheterna i ett enskilt fall har en uppenbart närmare anknytningen 
till ett annat land än vad som pekas ut genom andra regler, skall enligt tredje 
punkten, lagen i det landet tillämpas.  
 
Anledningen till detta val av kollisionsregel anges vara en balansgång 
mellan parternas förväntningar om vilken lag som skall tillämpas på tvisten 
ifråga, och det ökade antal anknytande faktorer som den stigande 
rörligheten av personer och varor inom unionen har inneburit. Detta har i sin 
tur vägts mot behovet av att ha en tydlig, förutsebar och enkelt tillämpbar 
regel, eftersom syftet med förordningen är att harmonisera och förenkla 
rättsläget.336  
 
Resultatet kan ses som en kompromiss, där andra alternativa lösningar anses 
vara mindre lämpade. Att låta förvärvsort eller skadeort vara avgörande kan 
ge slumpmässiga resultat och således motverka syftet med förutsebarhet i 
lagvalet.337  
 
En lyckad harmonisering förutsätter ett tydligt regelverk så att 
tillämpningen sker uniformt. Samtidigt bör en viss flexibilitet existera för att 
kunna säkerställa den avsedda balansen mellan parternas intressen. Hur 
förordningen har behandlat dessa frågor, avhandlas och analyseras nedan.    
 
Genom att regeln innehåller krav på samtycke från svaranden när det gäller 
försäljning av produkten i landet för kärandens hemvist, skyddas svaranden 
genom att den tillämpliga lagen alltid är förutsebar för honom. I andra 
situationer blir lagen i det land där han har sin egen hemvist tillämplig vilket 
inte innebär några överraskningar.338  
 

                                                 
334 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 3, artikel 4. 
335 Se kapitel 2.1.4 i detta arbete.  
336 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 3, artikel 4. 
337 OJ C 241/1, 28.9.2004, p. 5.2. 
338 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 3, artikel 4. 
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För den skadedrabbade innebär regeln att lagen i det land där han bor blir 
tillämplig under förutsättning att produkten saluförs lagligt där. Detta anses 
tillgodose dennas berättigade förväntningar. Däremot har den skadelidandes 
hemvist ingen betydelse om den köpta produkten inte saluförts i detta land 
med svarandens samtycke. I detta sammanhang har det ingen betydelse i 
vilket land produkten inhandlades.339  
 
Enligt yttrandet från den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
innebär det valda anknytningsmomentet att den skadelidandes intressen sätts 
i förgrunden.340 Eftersom svarandens samtycke för försäljning är avgörande 
för lagvalet, anser jag att regeln framhåller svarandens intressen framför 
konsumenten. För de situationer då samtycke inte finns, kan den 
skadelidandes intressen avgöras av en för denne helt okänd rättsordning.  
Vidare bör det inte ligga på konsumenten att förvissa sig om att 
försäljningen är laglig och att samtycke finns. Huruvida en produkt köpt i 
utlandet försäljs i konsumentens hemland med svarandens samtycke eller 
inte, bör enligt min mening inte vara avgörande för lagvalet. Det resulterar i 
en oförutsebarhet för käranden. Regeln medför emellertid en ökad säkerhet 
vid tillämpningen. Dels genom att alla medlemsländer har samma regelverk 
att tillämpa, dels att oklarheter kring tolkningen av lex loci delicti undanröjs. 
Detta gynnar båda parter.    
 
Möjlighet till flexibilitet i det enskilda fallet ges genom artikel 3 (3). Om det 
är tydligt från omständigheterna att fallet har en uppenbart närmare 
anknytning till ett annat land än vad som utpeka av artikel 4, skall lagen i 
det landet tillämpas. Det framgår att denna bestämmelse skall tillämpas 
restriktivt och endast i undantagsfall. Annars riskerar förordningen syfte att 
uppnå förutsebarhet, att gå om intet. Artikel 3 (2) tillför ingenting i 
lagvalsfrågan, eftersom lagen i någon av parternas hemvist ändå alltid blir 
tillämplig enligt övriga regler.  
 
En möjlighet för parterna att komma överens om och välja tillämplig lag, 
presenteras av artikel 10 i förordningen. Bestämmelsen är inspirerad av en 
motsvarande regel i tysk rätt.341  
 
För att försäkra sig om en uniform tillämning av förordningen, har inte bara 
själva lagvalet reglerats, utan också vilka frågor som den utpekade lagen 
skall omfatta och tillämpas på. Det råder inte alltid samstämmighet mellan 
medlemsländerna kring vilka delar av en ansvarssituation som skall 
omfattas av lagvalsregeln och vilka som helt enkelt skall omfattas av lex 
fori. En lista av omständigheter som skall bedömas enligt den av 
förordningen utpekade lagen presenteras i artikel 11. De flesta av punkterna 
berör frågor om ansvarsförutsättningar, såsom hur detta definieras, vilka 
som kan komma ifråga för ansvar och vilka undantag som finns för ansvar. 
Skaderelaterade frågor nämns också. Bland annat huruvida en skada 

                                                 
339 KOM (2003) 427 slutlig, kapitel 3, artikel 4. 
340 OJ C 241/1, 28.9.2004, p. 5.2. 
341 Se kap 3.3. 
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existerar och således vilka typer av skador som erkänns. Den tillämpliga 
lagen omfattar även uppskattning av skadans storlek samt vilka som har rätt 
till ersättning. Alla ovannämnda punkter rör frågor av materiell natur. De är 
alla relaterade till ansvarsfrågan och skadans natur. Det finns dock en punkt 
som behandlar processrättsliga frågor. Processuella åtgärder för att bland 
annat säkra anspråk, omfattas enligt denna av förordningen. Kritik mot detta 
har riktats av den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Den 
nationella processrätten anses tillhöra området för lex fori och skall därför 
inte underkastas reglering.342  
 
Förordningen innehåller vidare förbud mot renvoi, liksom ordre public-
förbehåll.343 Det senare specificeras, liksom enligt tysk rätt, till att omfatta 
straffskadestånd.344   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Kommissionen har premierat 
förutsebarhet och tydlighet för att nå en uniform tillämpning av 
lagvalsreglerna. Detta har skett på bekostnad av flexibilitet avseende 
individuella hänsynstaganden. Den balans mellan parternas intressen som 
har etablerats är svår att rubba och torde ske endast i undantagsfall. Det 
återstår dock att se i vilken utsträckning parterna använder sig av 
möjligheten att tillsammans välja tillämplig lag. Partsautonomin speglar 
trots allt ett närmande mot en mer amerikansk inställning till lagvalet där det 
individuella resultatet är överordnat vikten av formbundenhet.345   
 

3.5 Komparation 

Alla undersökningsländer baserar sina kollisionsregler på principen lex loci 
delicti. Detta är ju dock inte ett entydigt begrepp utan kan ge uttryck för 
olika innebörder. Antingen avses platsen för svarandens handlande eller 
platsen där skadan uppstod. När dessa inte sker på samma plats kan 
begreppet bli svåranvändbart.  
 
Enligt engelsk rätt har utvecklingen gått från principen om dubbel åtalbarhet 
till enbart tillämpning av lex loci delicti. Platsen för kränkningen har således 
åtminstone fått större formell betydelse, trots frågetecken om dess praktiska 
status (utveckling ges nedan). En åtskillnad görs mellan personskador och 
sakskador. Båda typerna av skador vilar dock på platsen för skadans 
inträffande, alltså där skadan ådrogs, oavsett var den yttrade sig. Enligt tysk 
rätt är orten för svarandens handlande bestämmande för tillämplig lag. En 
skillnad föreligger således mellan Englands och Tysklands tillämpning av 
lex loci delicti. Den förra betonar platsen för skadans ådragande, medan 
Tysk rätt framhäver orten för svarandens handlande. Detta kan uppenbart 
leda till olika resultat i en konkret bedömning.  Platsen för skadans 

                                                 
342 OJ C 241/1, 28.9.2004, p. 7.4. 
343 Rom II, art 20 respektive 22. 
344 Rom II, art 24.  
345 Reimann, Conflict of Laws in Western Europe, New York 1995, s. 109-112. 
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uppkomst kan dock ha betydelse, enligt tysk rätt. Käranden ges nämligen 
uttryckligen möjlighet att välja det landets lag framför platsen för 
svarandens handlande. I Sverige råder oklarhet kring vilken omständighet 
som skall anses som den relevanta anknytningspunkten. Huruvida platsen 
för svarandens handlande eller platsen där skadan uppstod skall vara 
avgörande, är svår att med säkerhet besvara.  
 
Utöver ovanstående huvudregel finns det enligt engelsk och tysk 
rättsordning också ett antal möjliga undantag. Dessa går i huvudsak ut på att 
erkänna ett annat lands lag som tillämplig om det med tanke på 
omständigheterna anses lämpligare. Enligt engelsk rätt skall den mest 
betydelsefulla aspekten eller aspekterna av det som utgör den åtalbara 
handlingen, vara avgörande för lagvalet. Avgörande för om avsteg från 
huvudregeln skall göras, är om det föreligger en väsentligt närmare 
anknytning till ett annat lands lag. Någon tydlig definition ges inte på dessa 
formuleringar, men respektive rättsakt innehåller vägledande 
exemplifieringar.  
 
Tysk rätt erbjuder uttryckligen parterna möjlighet att själva välja tillämplig 
lag. En sådan partsautonomi erkänns inte av engelsk rätt. När det gäller 
Sverige är det oklart. Då några lagfästa regler inte existerar på området, är 
det svårt att med säkerhet hävda att partsautonomi inte erkänns. Det 
föreligger inga formella hinder för domstolen att på parternas önskan, låta 
deras vilja ligga till grund för tillämplig lag. Det återstår att se hur en dylik 
fråga skulle bedömas om den blev aktuell för svensk domstol.   
 
Det har ifrågasatts om den engelska övergången till att enbart tillämpa lex 
loci delicti vid lagval verkligen har skett i praktiken. Upprinnelsen till detta 
är PILA:s otydlighet i förhållande till hur kvalifikationen av kränkningen 
skall ske. Problem med eventuella motsägelser finns på nivån där frågan 
gäller huruvida en dylik kränkning har ägt rum eller inte, alltså huruvida 
lagen är tillämplig.  
 
De tyska rättsreglerna på området har enligt min uppfattning en tydligare 
och mer flexibel struktur jämfört med England och Sverige. De undantag 
från huvudregeln som föreskrivs i den tyska lagen, följer en tydlig inbördes 
struktur. Flexibilitet ges genom att fullständig partsautonomi erbjuds.  
 
Rom II – förslaget innebär ett trendbrott i förhållande till 
undersökningsländerna genom att det frångår lex loci delicti-principen. 
Lagvalet för produktansvar baseras istället på parternas hemvister. Således 
uppnås en högre grad av förutsebarhet genom att problem kring tolkningar 
av den nämnda principen undviks. Det är framförallt två tolkningsproblem 
förknippade med principen vid produktansvar. För det första huruvida 
principen avser platsen för svarandens handlande eller platsen där käranden 
ådrog sig skadan. Om den förra av dessa två tolkningar skall tillämpas, 
uppstår för det andra problem med hur denna skall förstås. Flertalet delar av 
en produkts tillverkningsprocess kan anses vara platsen för svarandens 
handlande. Det kan vara själva tillverkningen av produktens delar, där 
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delarna sammanfogas eller där slutprodukten först erbjuds konsumenten för 
försäljning.346  
 
Trots att problem förknippade med lex loci delicti har eliminerats medför 
den nya regleringen, som förklarats tidigare, vissa nackdelar för 
konsumenten.347 Ett alternativ till förordningens reglering vore att för de fall 
då lagen i det land där svaranden har hemvist pekas ut, alltså när produkten 
inte saluförts med svarandens samtycke i konsumentens hemland, istället 
betona platsen för konsumentens köp av produkten. Om svaranden har 
samtyckt till försäljning i det landet bör det landets lag tillämpas och inte 
lagen i det land där svaranden har hemvist. Lagen i det land där produkten 
har inhandlats, framstår oftast som det naturliga för konsumenten.     
 
Utöver grundregeln är övriga bestämmelser influerade av tysk rätt. Detta 
visar sig genom en sammansättning av konkreta undantag till skillnad mot 
engelsk rätt som endast innehåller ett allmänt stadgande om avvikelse från 
huvudregeln.  Dessutom erbjuder Rom II – förslaget, liksom tysk rätt, 
parterna möjlighet att själva bestämma lagvalet.  
 
De nationella reglerna har den nackdelen att de inte är särskilt inriktade på 
produktansvar. De är allmänna regler avseende flertalet situationer 
involverande utomobligatoriskt skadestånd. De måste därför kunna 
tillämpas vid många olika typer av skador och kan därför inte vara alltför 
snäva. Rom II – förslaget däremot, inkluderar bestämmelser med inriktning 
på enbart produktansvar och kan därför upplevas som mer anpassade till 
typen av situationer.   
 
 

                                                 
346 Max-Planck Institute for Foreign Private and Private International Law Comments on 
the European Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-
Contractual Obligations, 29.10.2002, s. 16-17. 
347 Se kapitel 3.4.1. 
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4 Metoder för en europeisk 
civilrätt  
Ett av uppsatsens syften är att undersöka vilken möjlig roll lagvalsregler kan 
spela i ambitionerna att uppnå harmonisering inom Europa. Uppsatsen är 
inriktad på det särskilda rättsområdet produktansvar. På detta område har 
harmonisering skett genom den Europeiska unionen. Metoden som har 
använts är utfärdandet av direktiv. Att använda området produktansvar som 
jämförelseobjekt, blir således en jämförelse mellan effekten av direktiv 
kontra effekten av enhetliga lagvalsregler.  
 
Direktiv är dock endast ett av flera sätt att harmonisera rätten på. 
Utvecklingen på produktansvarsområdet utgör endast en del av en större 
process inom Europa, där möjligheter till att skapa en gemensam civilrätt 
diskuteras. Diskussionen kring metoder att uppnå gemensamma rättsregler 
har traditionellt handlat om olika metoder inom den materiella rätten. Två 
metoder har utkristalliserats som huvudsakliga tillvägagångssätt som står i 
motsats till varandra. Dessa är harmonisering och kodifiering. Det förra 
karaktäriseras av en stegvis tillnärmning av regler länder emellan med syfte 
att skapa ett väl fungerande och så homogent område som möjligt. Det 
andra alternativet är genomdrivandet av en kodifikation där samma regler 
bestäms gälla för alla samarbetande länder.   
 
Harmonisering kan uppnås genom olika typer av åtgärder. Antingen genom 
internationella konventioner, formulerandet av gemensamma principer eller 
genom EU-direktiv, där den senare metoden utgör en av de viktigaste.348 
Den uppenbara fördelen med denna metod är att samtidigt som innehållet i 
gemensamma regler skall uppfyllas, så respekteras den nationella 
självständigheten.349  
 
Fördelarna med harmonisering genom konventioner framför direktiv, är 
dess frihet att välja kontraktsparter såväl som vilka frågor som avtalet skall 
omfatta. Några kompetensfrågor liknande de som kan uppstå för den 
Europeiska unionen riskerar inte att uppkomma. Nackdelarna med metoden 
är framförallt två. För det första kan det leda till en situation då ett antal 
avtal med varierande avtalsparter inom samma rättsområde. Någon 
gemensamhet uppnås inte utan snarare ett lapptäcke av avtal gällande för 
olika länder. Det andra problemet är att det vid konventioner i regel inte 
finns något organ med befogenhet att säkerställa en uniform tolkning och 
tillämpning.350

                                                 
348 Müller -Graff, EC Directives as a means of Private Law Unification, s. 72 i Towards a 
European Civil Code, Nijmegen, 1998.  
349 Müller -Graff, EC Directives as a means of Private Law Unification, s. 77 i Towards a 
European Civil Code, Nijmegen, 1998 
350 Müller -Graff, EC Directives as a means of Private Law Unification, s. 78-79 i Towards 
a European Civil Code, Nijmegen, 1998 
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Att hitta och formulera gemensamma principer inom Europa är ett sätt att 
försöka hitta en gemensam kärna som kan utgöra grund för en utveckling av 
gemensamma regler. Metoden består således mer av att formulera 
gemensamma befintliga regler, än att skapa nya. Utsikterna för att denna 
metod skulle leda till en högre nivå av gemensamma regler, är enligt vissa 
inte särskilt goda.351 Andra anser att denna metod är överlägsen olika 
lagstiftningsmetoder, inklusive kodifiering.352  
 
Problemen med harmonisering genom direktiv är att de tenderar att antingen 
begränsa de nationella möjligheterna till implementering genom att 
föreskriva ett detaljerat resultat. Detta kan vara nödvändigt för att uppnå det 
önskade resultatet. Direktivet närmar sig då formen av en förordning. Det 
andra tänkbara problemet är helt enkelt det motsatta. Nämligen att direktivet 
är för vagt utformat och därigenom inte uppnår den avsedda tillnärmningen. 
Ett ytterligare problem med metoden är att den skapar ett splittrat 
rättsområde där delarna regleras var för sig med liten hänsyn till varandra. 
Ett mer samlat grepp med ett mer systematiskt tillvägagångssätt är därför att 
föredra, enligt författaren. Detta kan ske genom förordningar eller 
tillkomsten av en kodifikation.353  
 
Intresset för en europeisk civilkod är högst verkligt inom Europa. Detta är 
naturligtvis inget som är enkelt att åstadkomma. Det rör sig om flertalet 
rättstraditioner med varierande regelverk som skulle behöva tas hänsyn till. 
Viljan till eftergifter hos de olika nationerna är även begränsad med 
anledning av reglernas stora betydelse. Trots detta diskuteras möjligheter 
och behov av en sådan utveckling. Antingen som en omfattande civilkod 
eller på begränsade områden som utomobligatorisk skadeståndsrätt.354  
 
Kompetensfrågor för unionen angående möjligheten att skapa en enhetlig 
civilkod har ifrågasatts och diskuteras.355 Unionen har otvivelaktigt, genom 
Amsterdamfördraget, erhållit kompetens att vidta åtgärder inom den 
internationella privaträttens område. Däremot råder det inte full klarhet i hur 
långt denna kompetens sträcker sig. Vilka begränsningar har art 65 (b) EG-
fördraget? Att besvara och utreda unionens kompetens i dessa avseenden 

                                                 
351 Müller -Graff, EC Directives as a means of Private Law Unification, s. 79-80 i Towards 
a European Civil Code, Nijmegen, 1998 
352 Van Gerven, The ECJ Case-Law as a Means of Unification of Private Law?, s. 91 i 
Towards a European Civil Code, Nijmegen, 1998; Banakas, European Tort Law: is it 
Possible?, ERPL 3, 2002, s. 375. 
353 Müller -Graff, EC Directives as a means of Private Law Unification, s. 81-82 i Towards 
a European Civil Code, Nijmegen, 1998 
354 Hondius, Towards a European Civil Code General Introduction, s. 9, 18-19 i Towards a 
European Civil Code, Nijmegen, 1998. 
355 För vidare läsning se exempelvis Banakas, European Tort Law: is it Possible?, ERPL 3, 
2002, s. 373. 
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skulle kunna uppta en egen uppsats. Av denna anledning finns det inte 
möjlighet att gå djupare in på ämnet.356  
 
Oavsett hur unionen legala bas för skapandet av en civilkod ser ut idag, 
innebär det europeiska samarbetet nya möjligheter för framtiden. Även om 
skapandet av en civilkod är för tidigt i nuläget, kommer ansträngningarna att 
fortgå genom spridandet av idéer inom Europa.357        
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
     
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
356 För vidare läsning se Remien, European Private International Law, The European 
Community and Its Emerging Area of Freedom, Security and Justice, CMLR 38, 2001, s. 
74-77. 
357 Hondius, Towards a European Civil Code General Introduction, s. 19 i Towards a 
European Civil Code, Nijmegen, 1998. 
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5 Avslutande analys 
Uppsatsen består, som tidigare angetts, av två huvuddelar; en materiell och 
en internationellt privaträttslig. Som avslutning till respektive del har en 
jämförelse vidtagits. Genom detta har ett av två syften med uppsatsen 
fullgjorts, det om att belysa likheter och skillnader på 
produktansvarsområdet mellan undersökningsländerna avseende materiell 
rätt och lagval inom den internationella privaträtten. Initiativ på 
europarättslig nivå har inkluderats i dessa delar med anledning av dess 
betydelse för varje undersökningsland var för sig, men också för den 
gemensamma utvecklingen.  
 
Med hjälp av ovanstående jämförelser kommer uppmärksamheten att riktas 
mot uppsatsens andra huvudsyfte, nämligen att sätta in ovanstående 
jämförelser i ett europarättsligt perspektiv och analyseras dem utifrån dess 
förtjänster när det gäller att ge upphov till ett enhetligt eller harmoniserat 
utomobligatoriskt produktansvarsområde. Dessutom kommer dess 
gemensamma effekter att undersökas. 
 
Genom uppsatsen har visats att skillnader föreligger inom det 
utomobligatoriska produktansvarsområdet på en rad punkter. Både inom den 
materiella rätten och för lagvalsregler på området. Många har ansett att detta 
har varit ett område med mycket god harmoniseringsgrad och det aktuella 
direktivet har tjänat som föredöme för ett antal länder runt om i världen. 
Direktivet har dock givit upphov till få konkreta fall i domstol. Detta anses 
av vissa som att de flesta gör upp i godo att det är ett fungerande system. 
Andra erbjuder alternativa förklaringar som enligt min mening ligger 
närmare sanningen. Dessa menar att direktivets regler om strikt ansvar inte 
är så attraktiva för skadelidande. Att inte behöva visa subjektivt ansvar hos 
tillverkaren är en liten hjälp eftersom de traditionella skadeståndsreglerna 
ofta presumerade det samma. Dessutom är det strikta ansvaret inte absolut 
eftersom det bygger på konsumenternas förväntningar. Således vinner 
käranden inget på att använda sig av direktivet. Däremot uppvisar direktivet 
nackdelar genom olika begränsningar. Bland annat genom att exkludera 
stämningar för låga belopp, icke-konsument produkter, ren ekonomisk 
skada och ersättning för sveda och värk. Undantag erbjuds också genom 
exempelvis utvecklingsskador.  
 
Artikel 13 i direktivet tillåter förekomsten av existerande regler att fungera 
vid sidan av direktivet. Ett sätt att uppnå större överensstämmelse inom EU 
vore helt enkelt att avskaffa denna bestämmelse och göra direktivet till de 
allenarådande rättsreglerna. En sådan utveckling skulle förmodligen inte 
godkännas av medlemsländerna eftersom det vore att upplåta ett för stort 
bestämmande till unionen och dess domstol. Dessutom skulle det kräva en 
del förtydliganden och justeringar av direktivet för att den skulle kunna 
uppfylla sin nya roll på ett acceptabelt sätt. Direktivet är ju inte anpassat 
som ett självständigt regelverk. Dessa åtgärder vore liktydigt med att anta en 
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förordning på området. Enligt min uppfattning innebär emellertid direktivet 
ett förbud mot att utveckla rättsområdet i strid mot direktivets 
bestämmelser. På detta sätt förhindrar direktivet en förändring mot 
ytterligare skillnader mellan de europeiska länderna. Det avskaffar däremot 
inte de nationella olikheter som råder och som tillämpas.  
 
Svårigheter med att enas om gemensamma materiella regler på området 
beror enligt min mening bl.a. på det faktum att nationella regler skiljer sig åt 
i avseenden som har belysts i uppsatsen. Detta är uppenbara förklaringar 
som kräver kompromisser för att överenskommelser skall nås. Dessutom 
menar jag att en lika viktig förklaring står att finna i medlemsländernas 
skilda rättstraditioner. Att sådana skillnader föreligger indikeras genom att 
vissa frågor behandlas på olika sätt men att det oberoende av detta leder till 
samma praktiska utfall. Utomobligatoriskt produktansvar utgör en del av ett 
större sammanhang. En förändring av detta rättsområde för efterverkningar 
och konsekvenser för andra delar av skadeståndsrätten och civilrätten. 
Således måste kontextuella hänsynstaganden ske, vilket kan visa sig 
innebära problem. Detta innebär att den juridisk-tekniska frågan om hur 
gemensamma regler skall utformas, utgör ett viktigt hinder för ett enhetligt 
rättsområde.  
 
Den slutsats som kan dras av ovanstående är att ytterligare tillnärmning av 
de materiella reglerna på området, med fördel bör ske inom ramen för ett 
bredare rättsområde; exempelvis genom en gemensam skadeståndslag eller 
civilkod. Som har framkommit i uppsatsen innebär detta ett arbete på längre 
sikt. Att använda sig av andra harmoniseringsmetoder som fastställandet av 
gemensamma principer, s.k. ”restatements”, som sker i USA är inte 
användbara i en europeisk kontext. Principer utverkade enligt denna metod 
har endast existensberättigande genom sin övertygande förmåga som 
argument. De kan inte jämföras med lagstadgade regler. De är av en annan 
dignitet som kan fungera effektivt i den amerikanska rättstraditionen, men 
inte i Europa.    
 
Direktivets brister visar att nationella materiella regler på området är aktiva 
i lika stor utsträckning som tidigare. Lagvalsregler är således fortfarande av 
betydelse.   
 
Det existerande rättsläget för kollisionsregler på området för 
undersökningsländerna visar på olikheter och en del oklarheter. Även om 
samma princip ligger till grund för lagvalet, så tolkas och tillämpas denna 
på skilda sätt. En osäkerhet och brist på tydlighet råder dessutom kring vissa 
delar. Detta bidrar till ett rättsläge som är svårt att överblicka.  
 
Tillkomsten av enhetliga lagvalsregler har därför en potential att förändra 
läget och öka förutsebarheten angående vilket lands lag som blir tillämplig i 
olika situationer. En förutsättning för detta är att reglerna tolkas uniformt. 
Även om detta skall tillförsäkras av EG-domstolen, så är en tydlig reglering 
med litet utrymme för varierande tolkningar en viktig aspekt för att detta 
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skall uppnås. Detta anser jag att den aktuella förordningen lyckas med; 
framförallt genom att frångå lex loci delicti-principen.  
 
Skapandet av ett enhetligt regelverk för produktansvar genom en större 
kodifikation ligger långt fram i tiden. Det går dock inte att avstå från att 
skapa regler tills tiden är mogen för detta. Ett förhållningssätt måste intas 
till rättsläget i ett kortare perspektiv. Den relativt nya metoden som har 
presenterat sig är en partiell harmonisering av den materiella rätten, i 
kombination med gemensamma lagvalsregler. Denna har enligt min mening 
en del att erbjuda.  
 
Produktansvarsområdet visar tydligt på behovet och fördelarna av att skapa 
enhetliga lagvalsregler kring åtminstone de frågor där en materiell 
harmonisering inte har skett. En materiell harmonisering där flera områden 
lämnas utanför, kommer att leda till tillämpningen av internationell 
privaträtt. En samordning av kollisionsregler kan vara att föredra framför en 
materiell sådan. Framförallt i situationer då en omfattande harmonisering 
inte kan ske på ett tydligt sätt genom samförstånd. En ofullständig 
harmonisering riskerar vidare att bidra till en bild om att harmonisering 
föreligger trots att viktiga skillnader existerar länderna emellan. Detta 
stjälper snarare processen med att uppnå ett gemensamt rättsområde, än 
hjälper den. Det är således bättre att tillämpa denna metod och acceptera 
vissa skillnader i Europa, än att försöka skapa harmonisering av ett 
rättsområde där skillnaderna är svåra att överbrygga.  
 
De möjligheter för ett enhetligt europeiskt lagvalsområde inom privaträtten 
som skapats genom Amsterdamfördraget, har bl.a. givit upphov till Rom II 
– förordningen. Att kunna reglera kollisionsregler med hjälp av förordningar 
har inneburit en markant förändring. Rättsakter kan nu skapas och bli direkt 
tillämpliga inom Europa, utan att riskera att bli urvattnade genom 
kompromisser. Dessa skapas av företrädare för den Europeiska unionen som 
tar hänsyn till det europeiska perspektivet, inte det nationella. På längre sikt 
kan detta leda fram till en jus commune inom området för lagval.  
 
De närmare harmoniseringseffekterna av partiell materiell harmonisering i 
kombination med gemensamma lagvalsregler för utomobligatoriskt 
produktansvarsområdet, är svåra att i dagsläget få kunskap om. Det är något 
som eventuellt kan utvärderas längre fram. Det beror delvis på hur Rom II – 
förordningen kommer att tillämpas i praktiken. Det finns dock goda 
förutsättningar genom dess tydlighet och rättsaktens ställning som EU-
förordning, att den kan bidra till en ökad förutsebarhet för båda parter. Även 
om betydelsen av gemensamma lagvalsregler inte skall överskattas löser det 
emellertid en del av problem som består av gränsöverskridande natur.  
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