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Summary 
This essay deals with a certain part of the EC directive on liability for 
defective products called the state-of-the-art defense. The defense protects 
the manufacturers from liability from damages caused by a defect that could 
not be foreseen given the technical and scientific knowledge available at the 
time the product was developed. Most member states have, since the 
directive saw its light in the middle of the eighties, chosen to exclude 
manufacturers from such a liability which is optional for the member states 
under art 7(e). Since then the debate has been lively among consumer 
associations that wants to see a change in the directive into a more consumer 
friendly path and industry representatives that wants to keep the possibility 
for the member states to exclude liability. In 2006 the European 
Commission presented a report where it didn´t find it necessary, at this 
stage, to submit any proposals for amendments concerning the state-of-the-
art defense. The Commission comes to that conclusion on a number of 
economic arguments but also on the view that making the manufacturers 
liable for such damages would be unfair.  
 
The first part of this essay tries to investigate the scoop of the state-of-the-
art defense. Here it gets clear that it can be quite difficult for a manufacturer 
to be successful with the defense due to the narrow wording of the directive 
but also due to one of European Courts decisions. The defect must have 
been impossible to discover taking the newest available technical and 
scientific knowledge into account. It has also been clear that the state-of-the 
art defense has most importance in certain product groups such as drugs, 
blood products and chemical products.  
 
The following part of the essay is an economic analysis of the state-of-the-
art defense that uses the theories developed under the school of law and 
economics. The basics in microeconomics are first explained so that a 
beginner in the field can follow the rest of the essay. The analysis then starts 
with a simple basic model that is often used when analyzing the system of 
products liability but that basic model has to be modified due to the special 
kinds of damages that are analyzed in this essay. It is for example 
impossible for both the consumers and the manufacturers to be perfectly 
informed of the risks for these kinds of damages. The economic analysis 
continues with arguments both for and against keeping the state-of-the-art 
defense.  By making the manufacturers liable for such damages it can force 
manufacturers to invest more in safety which can be effective and it might 
be more costly for the consumers to bear the risk. Although keeping the 
state-of-the-art defense can protect the manufacturers’ incentives to innovate 
and if that changes it can instead lead to a cost for the society. Which set of 
arguments that is sounder then the other is difficult to decide but the risk for 
the society might be higher if the state-of-the-art defense is excluded.   
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar en liten del av EG – direktivet om produktansvar 
som berör undantaget för utvecklingsskador. Sådana typer av skador är 
resultatet av defekter på produkter som var omöjliga att upptäcka då 
produkten sattes i omlopp och som visar sig först senare. Från direktivets 
tillkomst i mitten av åttiotalet tills dagens datum har de flesta medlemstater 
valt att utnyttja den möjlighet till ansvarsfrihet för tillverkare som finns i art. 
7(e) i direktivet. I många år har dock bl. a. stora konsumentföreningar 
bedrivit lobbyverksamhet för att möjligheten till ansvarsfriheten ska tas bort 
medan industriförbunden i Europa varit emot detta. 2006 utkom den 
Europeiska Kommissionen med en rapport där rekommendationen var att 
direktivets bestämmelse på denna punkt skulle vara oförändrad. Detta 
ställningstagande grundade sig på en del ekonomiska överväganden men 
även att det vore orättvist att göra tillverkarna ansvariga för 
utvecklingsskador då dessa är omöjliga att upptäcka med hänsyn till den 
senast forskningen och utvecklingen på området då produkten sätts i omlopp 
på marknaden.  
 
Denna uppsats inleder med att utreda hur stora möjligheter det finns för en 
tillverkare att hävda undantaget för utvecklingsskador enligt gällande rätt. 
Här kan konstateras, bl. a. med hänsyn till EG – Domstolen praxis på 
området, att undantaget är ganska snävt och möjligheten till ansvarsfrihet 
finns endast då det enligt de allra senaste tillgängliga rönen varit omöjligt att 
upptäcka säkerhetsbristen i produkten. Vidare har det kunnat konstateras att 
det finns särskilda produktgrupper där i praktiken utvecklingsskador är 
vanligast såsom ex. läkemedel, blodprodukter och kemiska produkter.  
 
Uppsatsen handlar sedan om att analysera undantaget för utvecklingsskador 
ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Här har grunderna i microekonomi 
förklarats för att uppsatsen lättare ska kunna läsas av en oinvigd på området. 
Produktansvaret har sedan från grunden analyserats med hjälp av de teorier 
som redogjorts för i ett tidigare skede. Här har uppsatsen byggt på en 
grundläggande microekonomisk basmodell där förutsättningarna är 
optimala. Med utgångspunkt ur denna modell har det sedan visats på hur 
speciella utvecklingsskadorna är eftersom det är omöjligt både för 
tillverkare och för konsumenter att erhålla information om hur stora riskerna 
egentligen är då en ny innovativ produkt kommer ut på marknaden. 
Rättsekonomiska argument har hittats både för att undantaget ska få finnas 
kvar men även för att direktivet borde förändras. De argument som talar för 
att undantaget för utvecklingsskador borde tas bort är att på ett sådant sätt så 
internaliseras kostnaden för skadorna på tillverkaren och att tillverkaren 
kanske billigast kan bära kostnaden för utvecklingsskadorna jämfört med 
konsumenterna. De argument som talar emot är att om tillverkarna görs 
ansvariga för utvecklingsskador kan det leda till att den innovativa 
verksamheten avstannar som kan leda till kostnader för samhället. Det är 
svårt att väga samman dessa argument och komma till en slutsats om vilka 
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kostnader som väger över men det kan konstateras att det antagligen finns 
störst risker med att ta bort möjligheten till ansvarsfrihet då kostnaderna för 
minskade incitament till att framställa innovativa produkter kan vara mycket 
stora.  
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Förord 
I och med denna uppsats avslutar jag min tid i Lund. Härmed vill jag tacka 
mina bästa studiekamrater Linus Martinson, Janek Skoglund, Thony 
Lindström, Erik Nyman och Henrik Wållgren för gott stöd under mina 
studier. Jag vill också tacka min handledare Christian Dahlman som stått för 
ett mycket bra handledarskap men även gjort de avslutande åren intressanta 
genom att hålla kurser i rättsekonomi och rättsfilosofi.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den svenska Produktansvarslagen (1992:18) föreskriver ett s.k. strikt ansvar 
för i första hand tillverkare och importörer av produkter med 
säkerhetsbrister som orsakar person- och sakskador för en konsument. 
Ersättning kan utgå oberoende av om tillverkaren är i avtalsförhållande med 
konsumenten eller ej men dock ersätts inte skador på själva produkten. 
Produktansvarslagen bygger på ett EG-direktiv1 och därför ser de övriga 
medlemsländernas lagstiftning på området ut på ett liknande sätt. Denna 
uppsats kommer att handla om de utvecklingsskador som en medlemsstat i 
sin lagstiftning kan välja att undanta från tillverkarnas ansvar enligt artikel 7 
(e) i direktivet. Undantaget för utvecklingsskador benämns ofta på engelska 
”state-of-the-art defense” eller ”development risk clauses” och kan vara 
utformade på lite olika sätt. Enligt svensk rätt är inte den skadeståndsskyldig 
som visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid 
den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka 
säkerhetsbristen. Detta undantag som finns i svensk version i PAL 8 § 4 p. 
var mycket omdebatterat när EG-direktivet kom i mitten på 80-talet och 
debatten har varit livlig ända in på detta sekel.2 När direktivet kom till var 
undantaget en del av en kompromiss mellan önskemålet om att stödja ny 
forskning och utveckling bland företag och åt andra sidan tillgodose 
konsumenternas legitima förväntan om säkra produkter. På senare tid har 
det väckts allt starkare röster för att möjligheten till ansvarsfriheten för 
utvecklingsskador borde tas bort och därmed göra direktivet mer 
konsumentvänligt.  Kommissionen kom så sent som 2006 med en rapport 
som behandlade bland annat detta men som dock för tillfället inte föreslog 
några ändringar.3

 
 

1.2 Syfte och frågeställning  
Frågeställningen i denna uppsats är om en ansvarsfrihet för tillverkare när 
det gäller utvecklingsskador främjar samhällsekonomin i stort eller inte. För 
detta syfte kommer en rättsekonomisk analys att göras på problemet. Först 
är det dock viktigt att veta hur denna möjlighet till ansvarsfrihet ska tolkas 
inom EU och inom vilka produktområden ansvarsfriheten har och kan få 
betydelse inom.  

                                                 
1 Dir. 85/374/EEG. 
2 Blomstrand m.fl. (2002) s. 130. 
3 Kommissionens rapport, COM (2006) 496, s. 7. Detta beslut byggde delvis på en särskilt 
beställd rapport som behandlade utvecklingsskadorna, hädanefter kallad Rosselli-rapporten. 
Här undersöktes genom empiriska fakta och frågeformulär etc. hur undantaget har fungerat 
i praktiken och hur det uppfattas av de olika parterna på marknaden.  
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1.3 Avgränsning och disposition 
Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på den senare rättsekonomiska 
delen och därför har den första delen som behandlar gällande rätt gjorts 
relativt översiktlig.  Huvudsyftet med den första delen är att får en överblick 
över gällande rätt för att det senare ska vara möjligt att analysera 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador ur ett rättsekonomiskt perspektiv. I 
samma syfte har det även tagits med en del som behandlar 
utvecklingsskadornas betydelse i amerikansk rätt och något om 
utvecklingsskadornas betydelse för parterna i praktiken som inte syns i 
rättssalarna.  
 
När det gäller den rättsekonomiska analysen har det varit viktigt att visa på 
hur de ekonomiska förutsättningarna kan förändra sig för både tillverkare 
och konsumenter om ansvarsfriheten för utvecklingsskador skulle försvinna. 
Andra områden än rättsordningen kring produktansvarslagstiftningen kan 
givetvis också påverka uppkomsten av utvecklingsskador. Såsom ex. kan 
nämnas offentligrättsliga produktsäkerhetslagstiftningar eller vanliga 
marknadsmekanismer, såsom att företaget får ett sämre rykte om produkten 
ger upphov till utvecklingsskador. Dessa och andra områden har dock 
utelämnats i denna uppsats. Det ska även påpekas att denna uppsats avser att 
behandla förhållanden inom den europeiska gemenskapen som en helhet. 
Det har därför inte funnits anledning att gå in i djupare i någon speciell 
nationell lagstiftning.  
 
 

1.4 Metod och material  
När det gäller att definiera omfånget av de s.k. utvecklingsskadorna enligt 
gällande rätt har använts en traditionell rättsdogmatisk metod som bygger på 
att utreda det gällande rättsläget. Denna uppsats bygger på en analys av ett 
rättsområde som bygger på EG-rätt och alla medlemsländer måste tillämpa 
en EG-konform tolkning. Därför har det givetvis funnits anledning att 
analysera rättskällor såsom ingressen till direktivet om produktansvar och 
avgöranden från EG-domstolen inom området. När det gäller rättsfall från 
medlemsstaternas domstolar som kommer från andra länder än Sverige eller 
engelsktalande länder har doktrin tagits till hjälp för att lättare förstå 
innebörden av dem.  
 
Vad gäller den rättsekonomiska delen har det varit nödvändigt att först 
redogöra för de bakomliggande teorierna och antagandena som 
rättsekonomer använder sig av. Här har grunderna i microekonomi först 
förklarats men sedan har uppsatsen fokuserat kring utvecklingsskadorna.  
Mycket av den rättsekonomiska litteraturen som använts i denna uppsats 
kommer från USA men det har i detta sammanhang inte utgjort ett problem 
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eftersom rättsekonomin är ett analysverktyg som bygger på ekonomiska 
teorier som har ett universellt tillämpningsområde.   
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2 Produktansvar enligt EG-
direktivet 

2.1 Allmänna förutsättningar för ansvar 
Rådets direktiv 85/374/EEG (finns som bilaga A i denna uppsats) 
introducerade i Europa ett s.k. strikt ansvar för tillverkare av defekta 
produkter som orsakar personskador eller sakskador på annat än den defekta 
produkten. Det strikta ansvaret var en nyhet för de flesta länder i Europa.  I 
Frankrike hade man dock sedan en tid tillämpat det stränga, kontrakträttsligt 
inspirerade produktansvaret. I övrigt torde det nya produktansvaret var 
inspirerat av den amerikanska rätten.4 Målet med direktivet var att försöka 
harmonisera de olika ländernas lagstiftningar eftersom olika regler kunde 
leda till att konkurrensförhållandena snedvreds. Dessutom var det oroande 
att konsumenter fick olika grader av skydd beroende på var de var bosatta. 
Att införa ett strikt ansvar ansågs utgöra en rättvis fördelning av de risker 
som finns i dagens samhälle som kännetecknas av snabba tekniska 
utvecklingar inom produktområdet.5  
 
En produkt har definierats i art. 2 som varje lös sak och inbegriper även 
elektricitet. Tidigare kunde en medlemsstat undanta jordbruksråvaror och 
jaktprodukter men dessa ska nu enligt ett tilläggsdirektiv ingå i 
produktbegreppet.6 De som kan göras ansvariga för defekta produkter kallas 
i direktivet för tillverkare. Detta begrepp har dock en ganska vid definition. 
Enligt art. 3.1 i direktivet omfattar begreppet den som framställer en produkt 
men även den som framställer en råvara som ingår i en produkt eller den 
som framställer en komponent i en slutlig produkt. Enligt samma artikel 
anses även en tillverkare vara den som sätter sitt kännetecken på varan, 
såsom ex. sitt varumärke och därigenom utger sig för att vara tillverkare av 
varan. I art. 3.2 utsägs även att den som importerar produkter till den 
europeiska gemenskapen och här säljer, hyr ut, erbjuder varan för leasing 
eller på annat sätt bedriver någon form av distribution av varan kan anses 
som tillverkare utan att ansvaret enligt ovan berörs. Om ingen tillverkare av 
produkten kan identifieras kan i sista hand varje leverantör göras ansvarig 
om denna inte inom skälig tid meddelar den skadelidande vem tillverkaren 
är. Om två eller flera näringsidkare kan göras ansvariga enligt ovan nämnda 
regler ansvarar de solidariskt enligt art. 5. Den eventuella regressrätt som 
kan ges någon av parterna berörs inte i direktivet utan detta regleras av 
nationell lagstiftning.  
 
Förutsättningar för att en konsument ska erhålla skadestånd är enligt art. 4 
att denna kan bevisa skadan, den påstådda säkerhetsbristen och 

                                                 
4 Blomstrand m.fl. (2002) s. 21. 
5 Dir. 85/374/EEG (ingressen).  
6 Dir. 99/34/EEG.  
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orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan. Nyckelbegreppet är 
vad som egentligen ska utgöra en säkerhetsbrist på en produkt. Direktivets 
art. 6 uttalar att en produkt har en säkerhetsbrist om den inte ger den 
säkerhet som en person har rätt att förvänta sig med hänsyn till alla 
omständigheter. Vissa omständigheter nämns särskilt i direktivet såsom 
presentationen av produkten, den användningen av produkten som skäligen 
kunnat förväntas och tidpunkten då produkten satts i omlopp. Dessutom 
nämns i art 6.2 att en produkt inte ska anses defekt bara för att en bättre 
produkt har satts i omlopp senare. Vad som följer av att produkten måste 
innehålla en säkerhetsbrist är att produktansvaret är ett ”strikt ansvar” men 
inte ett ”rent strikt ansvar” såsom exempelvis den svenska 
atomansvarighetslagens.7 Det räcker inte med att en skada kan fastställas 
som orsakats av en produkt utan skadan måste också anses vara 
oacceptabel.8  
 
I art 7 finns vidare några grunder för ansvarsfrihet för tillverkare. Dels går 
tillverkaren fri om han kan bevisa att han inte satt produkten i omlopp eller 
om han kan göra sannolikt att den aktuella defekten inte förelåg när han 
satte produkten i omlopp och defekten har uppstått senare. Dessutom går 
tillverkaren fri om defekten berodde på att produkten utformats på ett sådant 
sätt att den skulle stämma överens med tvingande föreskrifter utfärdade av 
en offentlig myndighet. Vidare ansvarar inte den som inte har något syfte att 
framställa produkten för ekonomiskt syfte i en näringsverksamhet. I art 7 (e) 
ansvarar inte heller en tillverkare för s.k. utvecklingsskador som denna 
uppsats kommer att handla om. Denna ansvarsfrihetsgrund kommer att 
behandlas mer utförligt nedan.  
 
När det gäller preskriptionstider stadgar direktivet enligt art. 10 att 
medlemsstaterna ska i sin lagstiftning föreskriva en preskriptionstid på tre år 
från den dag käranden fick kännedom om eller skäligen borde ha fått 
kännedom om skadan, defekten och tillverkarens identitet. Enligt art. 11 
finns en ytterlighetsgräns på tio år då rätten till talan upphör oavsett om 
käranden fått kännedom om skadan etc.  
 
Direktivet har även lämnat en del frågor för medlemsstaterna att själva 
bestämma såsom hur skadorna ska värderas ekonomiskt. Dessutom stadgas i 
artikel 13 att direktivet inte har som syfte att inverka på de rättsregler i en 
medlemsstat som denna redan kan ha i eller utanför ett avtalsförhållande 
eller ett särskilt ansvarssystem. Detta stadgande har gett upphov till en del 
förvirring men grundtanken är att stadgandet inte utesluter att 
medlemsstaterna kan tillämpa andra system för ansvar där grunden för 
ansvaret är en annan, exempelvis vållande. 
 
 

                                                 
7 Se 5 § i Atomansvarighetslag (1968:45) 
8 Dahlman (2002) s. 278.  
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2.2 Olika typer av produktskador  
Även om inte direktivet nämner något om detta så brukar man inom 
doktrinen dela in produktdefekter enligt olika typer. Det kan vara till hjälp 
när det gäller förstå vad ett utvecklingsfel/utvecklingsskada egentligen är.  
 
Ett konstruktionsfel är ett fel som uppstått i produktens ursprungliga 
utformning. Här är alla produkter felaktiga eftersom felet beror på den 
design som getts alla produkter av samma sort. Ett fabrikationsfel uppstår 
genom ett fel i själv tillverkningsprocessen. Någon eller några enstaka varor 
hos en och samma tillverkare kan då ha drabbats av detta fel. Dessutom 
finns en felkategori som kan kallas informationsfel. Här har fel förekommit i 
den information och upplysningar som lämnats om varan. 
 
En typ av fel som lämnades utanför direktivet var s.k. systemfel. Som ex. på 
dessa typer av fel kan vara alkohol, tobak eller vissa läkemedel där 
biverkningarna är väl kända.9 Dessa skador har accepterats av samhället 
trots de risker som de åstadkommer. Att dessa skador är uteslutna i 
direktivet kan utläsas av att en produkt innehåller en säkerhetsbrist endast 
om den inte erbjuder den säkerhet som skäligen kan förväntas.10 Den sista 
typen av fel/skador som uteslutits av vissa medlemsstater är utvecklingsfel 
vilka var omöjliga att upptäcka då produkten sattes i omlopp. Utvecklingsfel 
är egentligen ingen särskild felkategori utan de är oftast konstruktionsfel 
eller informationsfel.11 Ibland kan det vara svårt att skilja mellan s.k. 
systemskador och utvecklingsskador. Om det konstaterats att en produkt har 
ett utvecklingsfel kan det tänkas att produktionen ändå fortsätter med 
samhällets godkännande. Då föreligger inte längre en säkerhetsbrist och 
produkten tillhör istället kategorin systemfel och faller helt utanför 
direktivet. Farligheten i produkten är i detta läge känd och konsumenterna 
kan i framtiden inte förvänta sig att produkten inte ska orsaka någon 
skada.12

 
 

2.3 Ansvarsfriheten för utvecklingsskador  
 

2.3.1 Artikel 7 (e) i direktivet  
Som tidigare nämnts finns i direktivets artikel 7 ett antal 
ansvarsfrihetsgrunder i vissa fall för dem som annars skulle var skyldiga till 
att ersätta en skada. En av dessa ansvarsfrihetsgrunder, vilket 
uppmärksamheten riktas mot i denna uppsats, finns i artikel 7 (e). Enligt 
                                                 
9  Bengtsson m.fl. (2001) s. 21. 
10 Blomstrand m.fl. (2002) s. 28. 
11 Blomstrand m.fl. (2002) s. 88. 
12 Blomstrand m.fl. (2002) s. 88 f. 
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denna artikel skall en tillverkare undantas från ansvar om han bevisar att 
”det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte 
produkten i omlopp inte var sådant att det var möjligt att upptäcka 
defekten”. Varje medlemsstat får dock välja att avstå från denna 
bestämmelse helt eller delvis enligt art 15.1.b och behålla ett sådant ansvar 
för vissa eller alla produkter. De enda medlemsstater som helt avstod från 
denna möjlighet var Finland och Luxemburg. I Spanien har man uteslutit 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador när det gäller matvaror, läkemedel 
och blodprodukter. I Frankrike kan tillverkare inte heller förlita sig på 
försvaret för utvecklingsskador när det gäller blodprodukter och I Tyskland 
är ansvarsfriheten utesluten för läkemedel. I Övriga länder gäller 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador för alla typer av produkter som 
omfattas av direktivet.13  
 
Möjligheten till grunden för ansvarsfrihet togs in i direktivet efter stor 
påtryckning från de europeiska industriförbunden. Argumenten var främst 
att det vore orimligt om en tillverkare gjordes ansvarig för dessa defekter 
eftersom det vore omöjligt att upptäcka dessa när produkten sattes i omlopp. 
Dessutom hävdades att ny forskning och utveckling inom de innovativa 
branscherna skulle avstanna om tillverkarna skulle göras ansvarig och det 
skulle drabba konsumenterna i det långa loppet.14 Motståndarna hävdar att 
detta undantag stagnerat vissa sektorer inom industrin som inte får 
incitament att göra sina produkter säkrare. Undantaget kan också komma att 
bli speciellt kontroversiellt i framtiden då forskningen inom biotekniken 
snabbt går framåt och bl. a. genmanipulerade livsmedel och grödor ökar sin 
utbredning på marknaden.15

 
 

2.3.2 Tolkningen av art 7 (e) i EG-domstolen 
Omfånget av undantaget för utvecklingsskador är förhållandevis osäkert 
inom den europeiska gemenskapen. Dock torde möjligheten att hävda denna 
ansvarsfrihetsgrund vara tämligen begränsad eftersom ordalydelsen fått en 
sådan restriktiv utformning.16 EG-domstolen har i ett fall uttalat sig något 
om dess innebörd.17 I det aktuella fallet hade Kommissionen stämt förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland för fördragsbrott. Förenade 
konungariket hade implementerat direktivets möjlighet till undantag för 
utvecklingsskador men inte på rätt sätt ansåg Kommissionen. Här hade 
Förenade konungariket föreskrivit i sin Consumer Protection Act att när 
talan angående en defekt i en produkt väcks skall svaranden undgå ansvar 
om han bevisar att det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den 
relevanta tidpunkten inte var sådant att en tillverkare av produkter liknande 

                                                 
13 Rosselli-rapporten (2002) s. 8 f.   
14 Blomstrand m.fl. (2002) s. 31. 
15 Baram (2007) s. 11. 
16 Blomstrand m.fl. (2002) s. 130. 
17 Mål C-300/95 - Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland.  
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produkten i fråga skulle kunna förväntas upptäcka defekten. Förenade 
konungariket menade att medlemsländerna var fria att välja en egen 
ordalydelse av undantaget så länge de nationella bestämmelserna medför det 
resultat som avses i direktivet. Till skillnad mot Sverige och alla de andra 
medlemsländerna, vilka valt att utnyttja möjligheten till undantaget, hade 
Förenade konungariket inte implementerat en liknande ordalydelse som 
fanns i direktivet. Kommissionen menade att Förenade konungariket genom 
implementeringen utvidgat möjligheterna för en tillverkare att gå fri och att 
det strikta ansvaret ersatts av ett ansvar som mer liknar ett ansvar byggt på 
culpa. Kommissionen hävdade att kriteriet enligt art. 7 (e) i direktivet måste 
tillämpas objektivt och ska inte var knutet till den möjlighet som den 
specifika tillverkaren ifråga eller någon annan tillverkare inom samma 
bransch har att upptäcka defekten. Såsom lagen nu var utformad så kommer 
en mer subjektiv tolkning att användas som betonar en normalt aktsam 
tillverkares handlande menade Kommissionen. EG-domstolen väljer tillslut 
att fria Förenade konungariket eftersom Kommissionen inte kan bevisa att 
lagstiftningen uppenbart strider mot artikel 7 (e) i direktivet med hänsyn till 
det allmänna rättsliga sammanhang bestämmelsen ingår i. Domstolen menar 
att det inte är uppenbart att bestämmelsen kommer att tillämpas på ett sätt 
som strider mot det resultat som direktivet syftar till. Enligt EG-rätten finns 
den allmänna principen att all lagstiftning genom vilken gemenskapsrätten 
genomförs skall tolkas konformt med denna. I den aktuella lagen fanns 
också i artikel 1 (1) en hänvisning till att lagen skulle tolkas i ljuset av 
direktivets ordalydelse och mening. Det som dock är av största intresse i 
denna uppsats är att EG-domstolen uttalar sig generellt om hur undantaget 
för utvecklingsskador ska tolkas. Vad som avses med ”det vetenskapliga 
och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satt produkten i omlopp” är 
inte de specifika säkerhetsåtgärder och säkerhetskrav som tillämpas inom 
den industrisektor där tillverkaren är verksam. Vad som avses är det 
vetenskapliga och tekniska vetandet, inbegripet de allra senaste rönen, som 
förelåg då produkten sattes i omlopp. EG-domstolen menar att för att 
åberopa dessa rön mot en tillverkare i en process måste dock vetandet eller 
tekniken ha varit tillgänglig vid den tidpunkt då produkten sattes i omlopp. I 
England har detta tolkats som att det finns en chans för en tillverkare att 
hävda undantaget om det endast existerar ny forskning eller nya rön som är 
opublicerade och icke är tillgängliga för allmänheten. Så kan vara fallet om 
ett företag väljer att hålla de nya rönen hemliga och den nya tekniken inte än 
har lämnat laboratorierna eller forskningsavdelningen på det specifika 
företaget. Dessutom kan det vara tveksamt om de nya rönen kan anses 
tillgängliga för ett europeiskt företag om de ex. bara har publicerats i någon 
facktidskrift i Kina.18  
 
 

                                                 
18 A. and others v. the National blood Authority and others, case n. 1998 A458.  
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2.3.3 Tillämpning i nationella domstolar 
Tyvärr har EG-domstolen inte fått tillfälle att ge något förhandsbesked från 
något rättsfall från medlemsstaternas egna domstolar som berör tolkningen 
av undantaget i art. 7 (e). Det finns ganska få rättsfall inom medlemsstaterna 
som berör lagstiftningen kring produktansvar överhuvudtaget och ännu färre 
som berör just utvecklingsskadorna. Det är inte så märkligt eftersom 
undantaget för utvecklingsskador får relevans först i en rättslig tvist när en 
produkt har en säkerhetsbrist då produkten sätts i omlopp men denna defekt 
var omöjlig att upptäcka därför att vetenskapen och tekniken inte var 
tillräckligt utvecklad vid tillfället. Framförallt har dessa typer av skador 
förknippats inom produktområden som livsmedel och jordbruksprodukter, 
kemiska produkter och produkter inom hälso- och sjukvården för medicinsk 
användning såsom vacciner och blod vid blodtransfusioner. Det ligger i 
sakens natur att dessa typer av skador är ganska sällsynta men kan få en stor 
effekt och skada när de väl inträffar.19  Ett klassiskt exempel på sådana 
typer av skador innan direktivet trädde i kraft är neurosedynskandalen i 
Europa på 1960-talet där en medicin som togs av gravida kvinnor för 
illamående sedan visade sig orsaka stora skador på fostren.20 Ett annat 
exempel från Italien, innan direktivet om produktansvar trädde i kraft, var 
ett antal fall där en italiensk läkemedelsproducent stämdes på ersättning för 
ett läkemedel kallat Trilergan. Medicinen innehöll äggviteämnen från blod 
och när den gavs till patienter smittades vissa av dem med Hepatit B. 
Italienska domstolen tillämpade då ett liknande undantag som föreligger 
idag men svaranden kunde dock inte bevisa att tillgänglig teknologi gjort det 
omöjligt att förhindra skadan.21    
 
Efter det att medlemsstaterna implementerat direktivet är rättsfallen 
sparsmakade där ansvarsfriheten för utvecklingsskador varit på tal. Av de få 
fall som ändå finns handlar många om blodprodukter som smittat patienter 
med HIV eller hepatit.22 I ett enda konstaterat fall från Holland har försvaret 
varit lyckosamt. Distributörer av blod smittat med HIV gick fria med 
hänsyn till undantaget för utvecklingsskador. Vid tiden för distributionen av 
produkten fanns ingen tillförlitligt testmetod som helt kunde utesluta denna 
smitta. Här hade distributören av blod redan utfört två rekommenderade 
tester för att utesluta smittan. Domstolen ansåg att ett eventuellt tredje test 
inte behövde utföras eftersom det inte vid tidpunkten fanns något tillförlitlig 
testmetod som helt kunde utesluta smitta. I detta fall hade bloddonatorn fått 
smittan kort tid innan han lämnade blod och under denna ”fönster period” 
fanns ingen tillgänglig testmetod som kunde påvisa smittan. 23 I detta fall 
har vi att göra med ett s.k. fabrikationsfel eftersom det var testmetoden och 
själva tillverkningsprocessen som inte var tillräckligt utvecklad för att 

                                                 
19  Rosselli-rapporten (2002) s. 69.   
20  Rosselli-rapporten (2002) s. 22. 
21  Rosselli-rapporten (2002) s. 78. 
22  Rosselli-rapporten (2002) s. 80 f. 
23  Distriktsdomstolen i Amsterdam, 3.2.1999, Nederlandse Jurisprudentie, 1999, 621, 
sammanfattande översättning från holländska till engelska finns i Rosselli- rapporten s. 82 
och i rättfallet A. and others v. the National blood Authority and others, case n. 1998 A458. 
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förhindra att smittan spred sig till vissa patienter. Som tidigare nämnt är ofta 
typfallet av utvecklingsskador konstruktionsfel. Som exempel på detta är då 
ett nytt läkemedel drabbar alla konsumenter och felet ligger i en viss 
substans som orsakar skada och felaktigheten ligger i själva designen eller 
konstruktionen av produkten. I två andra rättsfall som handlar om 
fabrikationsfel har dock utgången varit det motsatta mot det holländska 
fallet. I ett tyskt rättfall från 199624 som handlar om en exploderande 
glasflaska, hävdar den tyska domstolen att ansvarsfriheten för 
utvecklingsskador överhuvudtaget inte är applicerbar på fabrikationsfelen. 
Här stämde käranden en producent av mineralvatten i glasflaskor. Efter att 
käranden gått ner i sin källare för att hämta två glasflaskor exploderande den 
ena flaskan och skadade det vänstra ögat så kraftigt att synen blev nersatt till 
60 %. Felet bestod i en liten spricka som fanns i glaset ungefär så tjock som 
ett hårstrå.  Produkten ansågs utgöra en säkerhetsbrist och det spelade ingen 
roll för utgången i målet att inte ens den nyaste teknologin som fanns 
tillgänglig för tillfället kunde ha upptäckt felet i tillverkningsprocessen. Ett 
ytterligare fall från England går i samma riktning som det tyska. Det handlar 
om 114 käranden hade smittats av hepatit C under blodtransfusioner.  
Patienterna hade fått blod under pågående operationer, omedelbart efter 
barnafödslar eller vid behandling av olika blodsjukdomar. Här stämmer 
kärandena den nationella blodbanken i England men domstolen anser inte 
heller att ansvarsfriheten för utvecklingsskador vara tillämplig på de s.k. 
fabrikationsfelen.25 När det gäller just dessa typer av fel är det alltså osäkert 
om det egentligen föreligger ett ”artikel 7 (e) undantag” här.  
 
 

2.3.4 Något om utvecklingsskador i USA 
I USA finns en möjligheten till ansvarsfrihet för utvecklingsfel som liknar 
det som finns i Europa. Givetvis kan det skilja sig lite åt mellan olika 
delstater men ämnet ska inte behandlas vidare här. I USA finns en större 
erfarenhet av dessa fall eftersom processerna generellt är fler och 
möjligheten till denna typ av ansvarsfrihet har stått fast en längre tid. De 
rättsfall som dykt upp i Amerikas delstater där ansvarsfrihet har hävdats är 
precis som i Europa fall då personer blivit smittade av hepatit vid 
blodtransfusioner men där det varit omöjligt att upptäcka smittan innan 
blodet förts vidare till en ny patient. Några fall handlar om fläskskött som 
orsakat trikinos, vilket är en parasitsjukdom som kan drabba konsumenter 
som inte kokat sitt kött tillräckligt före ätning. Här har svaranden hävdat 
med blandad framgång, beroende på i vilken delstat processen förts i, att 
denna risk inte varit känd eftersom produkten inte varit tänkt att användas på 
detta sätt och därför har inga tester utförts. Vidare finns fall med läkemedel, 
kemiska produkter och liknande produkter, såsom exempelvis produkter 
innehållande asbest, där skadorna visats sig långt efter produkterna satts i 

                                                 
24 BGHZ 129, 353, se även Owen (2005)  s. 704 för sammanfattning på engelska och 
”Seminar im Ostrecht – Somarsemester 2005” för klargörande av rättsläget.  
25 A. and others v. the National blood Authority and others, case n. 1998 A458. 
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omlopp på marknaden.26 I USA, precis som i Europa, är 
utvecklingsskadorna ganska sällsynt förekommande i rättsprocesser. En 
uppskattning i USA är att sådana typer av skador kommer på tal kanske 
endast i ett av hundra fall eller kanske t o m endast i ett av tusen fall. Det har 
att göra med att tillverkaren ofta känner till eller kan förutse farligheten i 
sina produkter. Det är lätt att ex. förutse att en felaktig tillverkad elektrisk 
kontakt kan vara orsaken till en brand.27

 

                                                 
26 Owen (2005) s. 676. 
27 Owen (2005) s. 685. 
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3 Rättsekonomi  

3.1 Den rättsekonomiska teoribildningen 

3.1.1     Introduktion  
I den tidigare delen har det behandlats hur undantaget för utvecklingsskador 
ska tolkas i nationella domstolar i Europa. Det har även berörts vilka 
rättspolitiska argument som ligger bakom möjligheten till ansvarsfrihet för 
utvecklingsskador. Argument har förekommit såsom att det vore orättvist 
om tillverkare skulle bli ansvariga för defekter i deras produkter om dessa 
varit omöjliga att upptäcka. I denna del av uppsatsen kommer inga andra 
argument än de rent ekonomiska att tas hänsyn till. Detta har att göra med 
att rättsekonomin är ett perspektivämne där man ser på juridiken utifrån ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Andra typer av s.k. perspektivämnen inom 
juridiken är rättssociologi eller rättshistoria. Inom rättsekonomin tittar man 
på rättens roll i samhällsekonomin och försöker förstå hur man på bästa sätt 
utformar rätten för att skapa välstånd i ett samhälle. Vanliga frågeställningar 
för rättsekonomer är hur man mest effektivt utformar en rättsregel för att på 
bästa sätt hushålla med samhällets resurser. Inom rättsekonomin använder 
man sig av microekonomiska modeller som förenklar verkligheten så att den 
blir hanterbar och översiktlig.28 Inom den microekonomiska teorin tolkas 
alla handlingar i ekonomiska termer och det förutsätts att alla aktörer i 
samhällsekonomin försöker använda sina begränsade tillgångar så effektivt 
som möjligt.29 Därför kan man generellt säga att microekonomin utgör en 
beteendevetenskaplig teori för att kunna förutsätta hur människor gör sina 
val i ekonomin.30  De grundläggande begrepp och antaganden som används 
vid microekonomiska modeller kommer att förklaras nedan i avsnitten 3.1.2 
-  3.1.7. 
 
                                                                                                           

3.1.2 Economic man och rationella val  
Individer antas inom microekonomisk teori vara rationella maximerare av 
sin egen nytta och denna teori brukar benämnas teorin om the economic 
man.31 Nytta eller tillfredställelse har i detta sammanhang betydelsen av att 
individer försöker tillfredställa sina preferenser. En preferens för en individ 
är önskan om att världen ska gestalta sig på ett visst sätt. Som ex. kan det 
tänkas att en individ har preferenser för att köpa en stereo. Samtidigt kanske 
individen också har preferenser för att köpa en ny fåtölj. Inom 
rättsekonomin antas att en individ kan rangordna sina preferenser i den 

                                                 
28 Dahlman m.fl. (2004) s. 212. 
29 Dahlman m.fl. (2004) s. 9 f. 
30 Cooter m.fl. (2004) s. 14. 
31 Dahlman m.fl. (2004) s. 16. 
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meningen att en jämförelse kan ske mellan de olika önskningarna och dessa 
kan rangordnas i en ordinal preferensordning. Vi kan exempelvis anta att 
individen ifråga föredrar stereon framför fåtöljen och därmed ligger stereon 
högre upp i individens preferensordning.32 Preferenser är subjektiva i den 
meningen att de varierar från person till person. Olika människor har olika 
smaker och önskningar och som följd av detta finns ingen erkänd metod för 
att jämföra skillnaden i styrka när det gäller preferenser människor 
emellan.33  
 
Att individer förutsätt vara rationella inom rättsekonomisk teori är ett 
uttryck för att individerna måste uppfylla tre villkor. Till att börja med 
förutsätt att individerna kan jämföra alla olika varor, resurser och 
möjligheter som står dem till buds. Detta kriterium kallas fullständighet.34 
En individ måste för att uppfylla villkoret för rationalitet kunna jämföra 
vilken nytta som exempelvis en glass ger honom/henne jämfört med ett 
äpple. Antingen kan de värderas helt lika eller så föredra individen den ena 
produkten framför den andra. Individen förutsätt också exempelvis kunna ta 
ställning till hur mycket pengar som fullt ut skulle kompensera denne om en 
produktskada på ett läkemedel skulle leda till att dennes lever blev nersatt. 
Det andra kravet för rationalitet kallas reflexitivitet. Med det menas att en 
särskild vara måste anses vara minst lika bra som sig självt. Detta villkor ger 
sällan problem och kan närmast ses som ett sundhetsvillkor.35 Det tredje 
kriteriet kallas transitivitet. För att detta ska var uppfyllt krävs att individen 
också konsekvent värderar nyttigheterna sinsemellan. Om en individ 
föredrar en stereo framför en fåtölj men samtidigt föredrar en cykel framför 
en stereo så måste man kunna sluta sig till att en individ också föredrar en 
cykel framför en fåtölj.36  
 
 

3.1.3 Budgetrestriktion och optimala val  
Inom microekonomisk teori förutsätts att individer har begränsade resurser 
och måste således göra val när det gäller vilka varor de ska konsumera. 
Dessa begränsade resurser för en viss individ kan kallas för dennes 
budgetrestriktion och bestämmer vilka kombinationer av varor och 
nyttigheter som kan köpas av konsumenten. En kombination av varor brukar 
kallas för en varukorg. Budgetrestriktionen anger vilka varukorgar som är 
möjliga för individen och är beroende av konsumentens köpkraft, 
kvantiteten av varor som finns i varukorgen och varornas pris. För att en 
kombination av varor ska vara möjlig för konsumenten krävs att det totala 
priset av varukorgen är mindre eller lika med det belopp som konsumenten 
förfogar över.37 Denna budgetrestriktion tar dock inte hänsyn till att 

                                                 
32 Dahlman m.fl, (2004) s. 18 f. 
33 Cooter m.fl. (2004) s. 23. 
34 Dahlman m.fl, (2004) s. 20. 
35 Cooter m.fl. (2004) s. 22.  
36 Dahlman m.fl. (2004) s. 20 f.  
37 Dahlman m.fl, (2004) s. 22. 
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konsumenten kan få olika nytta beroende på den blandning av varor som 
kan finnas i en möjlig varukorg. Ex. så torde de flesta föredra en chipspåse 
och en flaska läsk före två varor av ena sorten vid en kväll framför tv:n om 
vi förutsätter att varorna har ett liknande pris. Detta förhållande kan 
åskådligöras genom en indifferenskurva. Om vi som ex. har två varor 
markerar indifferenskurvan vilken kombination av varor som ger 
konsumenten samma nytta.38 Nedan finns en förenklad figur som kan 
illustrera detta. X-axeln och Y-axeln betecknar kvantiteten av två olika 
varor. Desto längre ut man kommer på respektive axel, desto fler varor 
inhandlar konsumenten av denna vara. Här syns indifferenskurvan (U) och 
budgetlinjen (I).  

 
Ett optimalt val för en konsument är det val av varukorg som ger 
konsumenten mest nytta.39 Det optimala valet för konsumenten är där 
indifferenskurvan (U) tangerar budgetlinjen (I). Som vi kan se i detta 
exempel så föredra konsumenten ungefär lika mycket av de båda varorna för 
att dess tillfredställelse ska bli maximal. Andra kombinationer av varor som 
inte är möjliga för konsumenten ger samma nytta men som vi ser i grafen så 
har inte konsumenten råd med dessa eftersom de ligger över konsumentens 
budgetrestriktion. Som vi kan se av budgetlinjen (I) så kostar en vara 
ungefär lika mycket att inhandla som en vara av den andra sorten i detta 
exempel. Det är en förenkling och behöver naturligtvis inte vara fallet när 
det gäller andra varor.   
 
Som individ måste man dock ofta välja mellan olika alternativ som är mer 
eller mindre osäkra. Med detta menas att en individ inte på förhand kan veta 
vilket val som maximerar dennes nytta. Individerna antas då i 
microekonomisk teori istället maximera sin förväntade nytta.40  
 

                                                 
38 Dahlman m.fl. (2004) s. 24 f.  
39 Dahlman m.fl. (2004) s. 28 f.  
40 Dahlman m.fl. (2004) s. 32. 
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3.1.4 Företag och deras val i ekonomin 
Ett företag som tillverkar varor brukar beskrivas som en institution där 
”outputs” (varor och tjänster) tillverkas med hjälp av olika former av 
”inputs” (kapital, arbete, mark etc.).41 Kommersiella företag antas i den 
mikroekonomiska modellen vara vinstmaximerande. De använder sina 
resurser så kostnadseffektivt som möjligt. De beslut ett företag har i sin 
verksamhet är bl. a. att bestämma hur mycket av en viss produkt de ska 
tillverka och vilket pris de ska sätta på sina varor. Inom microekonomisk 
teori finns det något som kallas den optimala produktionsvolymen. Den 
föreligger när marginalintäkten är lika stor som marginalkostnaden för den 
sista producerade enheten/produkten.42 I detta fall har företaget maximerat 
sin vinst och förlorar på att producera fler eller färre av just denna enhet. 
När marginalintäkten är större än marginalkostnaden för ytterligare en 
producerad vara kommer företaget att expandera sin verksamhet och 
producera fler varor. När marginalkostnaden överstiger marginalintäkten 
kommer företaget istället att reducera sin produktion.43  
 
På ett liknande sätt kan man genom ekonomiska teorier förutsätta ett 
företags handlande när det gäller de försiktighetskostnader som spenderas 
på en produkt för att göra denna säkrare. Om en tillverkare vet om att hans 
produkt ibland orsakar skador för konsumenter hur säker kommer han då att 
göra produkten? För ett företag som är vinstmaximerande beror svaret på 
två kostnader, varav den ena är kostnaden som finns för att tillverka varan. 
Dessa kostnader beror på varans konstruktion och hur 
tillverkningsprocessen går till. Här ingår också bl. a. kostnader för 
utformning av varningar för risker som finns med produkten. Den andra 
kostnaden är de ersättningsbelopp som tillverkaren måste ersätta 
konsumenter och andra för då skador uppstår. Denna utgift beror på hur 
lagen är utformad och tillverkaren kommer att behöva hjälp från jurister att 
kunna förutsätta ungefär hur stor denna kostnad kommer att bli. Efter detta 
kommer tillverkaren jämföra kostnaderna för att göra produkten säkrare och 
de förväntade minskningarna i ersättningsanspråk som detta leder till. För 
att maximera sin vinst kommer tillverkaren att investera i säkerhet tills 
ytterligare försiktighetskostnader är lika stora som den förväntade 
minskningen av ersättningsanspråk som tillverkaren måste betala ut.44 Här 
blir det också tydligt att ett företag antas maximera sin förväntade vinst om 
det föreligger osäkerhet om hur framtiden kommer att utveckla sig.  
 

3.1.5 Marknadsjämvikt  
I denna del kommer att beskrivas kort vad som enligt mikroekonomiska 
modeller sker när konsumenter och företag möts på en marknad och vardera 
parten försöker maximera sina utfall. Marknaden är en plats där efterfrågan 
                                                 
41 Cooter m.fl. (2004) s. 30.  
42 Dahlman m.fl. (2004) s. 39 f.  
43 Cooter m.fl. (2004) s. 31.  
44 Cooter m.fl. (2004) s. 4. 
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och utbud möts för olika typer av varor. I allmänhet stiger efterfrågan på en 
vara om dess pris går ner eftersom individerna hela tiden försöker maximera 
sin egen nytta. Det som menas med större efterfrågan är att individerna är 
beredda att köpa större mängder av varan.45 Utbudet av en vara är också 
beroende av priset på en vara. Det pris som företaget kan sätta på sin vara 
bestämmer dess totala intäkter och dess totala vinst. Generellt kan sägas att 
ett företag är beredda att producera mer av en produkt om priset stiger.46 
När både individer och företag på detta sätt försöker att maximera sina utfall 
rör sig efterfrågan och utbud mot en marknadsjämvikt.  
 
 

3.1.6  Ekonomisk effektivitet och välstånd 
Det ekonomiska effektivitetsbegreppet som rättsekonomer använder sig av 
består av två olika typer av effektivitet. Det s.k. Paretokriteriet uppfylls vid 
en transaktion på marknaden om åtminstone en individ får det bättre utan att 
någon annan får det sämre.47 Det andra kriteriet kallas Kaldor-Hicks 
kriteriet och definieras så att det är uppfyllt om en transaktion gör att någon 
eller några individer får det bättre än vad övriga individer får det sämre.48

 
Ekonomisk effektivitet är att eftersträva eftersom det skapar välstånd i ett 
samhälle. Välstånd är summan av alla individers välstånd och räknas i 
pengar. Välstånd skapas i ett samhälle genom att varor och tjänster byter 
ägare genom ex. ett köp. Om ett frivilligt avtal ingås mellan två parter ökar 
deras tillfredställelse och därmed också samhällets välstånd.49 Detta beror 
på att köparen frivilligt betalat pengar i utbyte för en vara. Säljaren har 
också frivilligt sålt sin vara i utbyte mot pengar. Som ett exempel kan tas 
försäljningen av en stereo från en individ till en annan. Om vi antar att X 
äger en stereo som han värderar till 1000 kr kan vi säga att X:s 
reservationspris är 1000 kr. Om Y istället värderar samma stereo till 1500 kr 
är Y:s reservationspris för samma vara 1500 kr. Om vi antar att stereon 
skulle säljas för 1300 kr hur mycket har då välståndet ökat i samhället? 
Eftersom X ansåg att 1000 kr var helt likvärdigt med att äga stereon, men 
vid köpet fick 1300 kr istället har välståndsökning för X blivit 300 kr (1300 
-1000). Y som var beredd att betala 1500 kr för stereon fick stereon lite 
billigare för 1300 kr. Y:s välstånd har därmed ökat med 200 kr (1500-1300). 
Samma typ av uträkning kan göras med alla frivilliga transaktioner.50 Den 
sammanlagda välståndsökningen för samhället blir vid frivilliga 
transaktioner således: 
 
(försäljningspriset – varans värde för säljaren) 
                              + 

                                                 
45 Dahlman m.fl. (2004) s. 45 f. 
46 Dahlman m.fl. (2004) s. 49. 
47 Dahlman m.fl. (2004) s. 54. 
48 Dahlman m.fl. (2004) s. 56. 
49 Dahlman m.fl. (2004) s. 10. 
50 Dahlman m.fl. (2004) s. 76. 
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(varans värde för köparen – försäljningspriset) 
 
För att det på marknaden ska uppstå en marknadsjämvikt som är Pareto-
optimal krävs dock ett antal villkor vara uppfyllda. Dessa antaganden är att 
det föreligger perfekt konkurrens, att alla kostnader är internaliserade i ett 
producerande företags kostnader, att analysen handlar om privat nyttigheter 
och att det föreligger perfekt information. Det får inte brista i någon av 
dessa villkor för att den önskvärda Pareto-optimaliteten ska kunna 
föreligga.51 Dessa villkor kommer att beröras mer nedan när en analys sker 
av produktansvaret.   
 

3.1.7 Transaktionskostnader  
Om man ser det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det önskvärt att så 
många frivilliga transaktioner som möjligt äger rum eftersom välståndet i 
hela samhället då samtidigt ökar. I många fall kan det dock finnas 
transaktionskostnader som leder till att transaktioner inte kommer till stånd 
även om det skulle finnas en hypotetisk kvasiränta avtalet.52 Som exempel 
kan det finnas någon som värderar min cykel högre än jag men som är 
bosatt i Umeå. Det skulle kosta för mycket att frakta dit cykeln och därför 
kanske inget köp blir av (kvasiräntan äts upp av transaktionskostnaderna). 
 
Transaktionskostnader brukar delas in i tre typer. Dels finns det kostnader 
för kontakt. Det är kostnader som parterna har för att komma i kontakt med 
varandra. Här räknas kostnader för att komma i kontakt med eventuella 
köpare in såsom ex. annonsering eller kostnaderna för att öppna ett 
försäljningsställe. Dessutom räknas transportkostnader in vilket krävs för att 
bege sig till ett försäljningsställe. Vidare finns vid vissa typer av köp 
betydande kostnader i för att ta reda på information om varans egenskaper 
och om den person man förhandlar med ex för att ta reda på motpartens 
kreditvärdighet.53  
 
En annan typ av transaktionskostnader kallas kostnader för kontrakt. Dessa 
kostnader är de kostnader som finns för båda parterna att sluta ett avtal. Häri 
inräknas bl. a. kostnader för förhandling om priset och andra klausuler i 
avtalet som både köparen och säljaren vill få in i uppgörelsen. Sådana 
förhandlingar tar både tid och kan kosta pengar om ex. en jurist måste 
konsulteras.54

 
Den tredje typen av transaktionskostnader kallas kostnader för kontroll. Här 
ingår sådana kostnader som parterna har för att kunna se till att de får åtnjuta 
de rättigheter som de har enligt kontraktet. Det kan exempelvis vara 
kostnader som krävs för att anlita ett inkassoföretag för att få betalt eller 

                                                 
51 Dahlman m.fl. (2004) s. 61. 
52 Dahlman m.fl. (2004) s. 83. 
53 Dahlman m.fl. (2004) s. 85 f.  
54 Dahlman m.fl. (2004) s. 86 f.  
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kostnader för att behöva anlita ett juridiskt ombud för att gå till domstol 
etc.55

 
Problemet med transaktionskostnader är att vissa avtal inte kommer till 
stånd eftersom transaktionskostnader gör att det inte längre är rationellt för 
båda individer att genomföra köpet. Dessutom kan transaktionskostnader 
medföra att vissa avtal kommer till stånd som egentligen inte borde ha 
genomförts. Såsom ex. på de senare kan vara att en köpare har fått felaktig 
information om mätarställningen på en bil som är manipulerad. Det hade 
kostat allt för mycket pengar att kontrollera om någon hade manipulerat 
med mätaren och köparen gör här en chansning som sedermera kanske visar 
sig varit fel.56 De juridiska reglerna kan på olika sätt försöka komma till 
rätta med dessa båda problem.  
 
 

3.2 Produktansvar och utvecklingskador 
 

3.2.1 Utvecklingsskadornas speciella natur  
Som vi har konstaterat ovan under kapitel 2 blir undantaget för 
utvecklingsskador enbart aktuellt när det redan konstaterats att det föreligger 
en säkerhetsbrist för en viss produkt. Denna del ska nu försöka lyftas ut och 
analyseras ur ett rättsekonomiskt perspektiv med hjälp av microekonomiska 
modeller. Svårigheten med detta kan vara att de modeller som används inom 
produktansvarsområdet inte ofta analyserar denna del av lagen för sig.  
 
Vad som behöver konstateras vid en analys är hur de ekonomiska 
incitamenten skulle ändras om undantaget för utvecklingsskador inte skulle 
tillåtas. En del av analysen kommer att handla om hur man kan komma 
tillrätta med eventuella marknadsimperfektioner vilka hindrar att en Pareto-
optimal marknadsjämvikt uppstår. Det kan också vid dessa typer av 
produktskador finnas rättsekonomiska argument som talar för att den ena 
parten billigast kan stå risken för eventuella skador. Viktigt blir även vilken 
part som billigast och enklast kan försäkra sig mot skaderiskerna d. v. s. den 
part som kan göra det med minst transaktionskostnader.  Dessutom kan det 
finnas rättsekonomiska argument som tyder på att om tillverkarna av 
produkter görs ansvariga för utvecklingsskador skulle detta hindra 
innovationerna så pass mycket att välståndet i samhället skulle minska totalt 
sätt.  
 

                                                 
55 Dahlman m.fl. (2004) s. 87. 
56 Dahlman m.fl. (2004) s. 90. 
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3.2.2 En microekonomisk basmodell  
Genom att nu använda de grundläggande antaganden som redogjorts för i 
förra avsnittet skulle man kunna göra en mikroekonomisk basmodell för 
produktansvaret. Denna enkla modell har traditionellt används vid en analys 
av produktansvaret och det ska observeras att den berör alla skador orsakade 
av produkter och bygger på att tillverkaren väljer en försiktighetsnivå som 
är kostnadseffektiv när förhållandena är mer eller mindre optimala. När det 
gäller utvecklingsfel finns det ingen tillgänglig försiktighetsåtgärd som 
tillverkaren kunnat överväga att använda men modellen kan ändå vara en 
hjälp när det sedan gäller att bryta ut just utvecklingsskadorna i analysen. 
Vidare ska påpekas att som vanligt när det gäller microekonomiska modeller 
har vissa förhållanden förutsatts som är mer eller mindre realistiska. I den 
modell som följer har det förutsatts bland annat att produkterna är 
homogena på alla sätt utom risken för skada av produkten. Produkterna i 
modellen skiljer sig således inte på något sätt mellan hur funktionabla de är, 
hur lång deras livslängd är eller hur tilltalande de är rent utseendemässigt. 
Dessutom förutsätts, vilket är ganska orealistiskt, att alla företag har 
identiska produktionsteknologier och i princip samma kostnader. De enda 
kostnader som skiljer sig åt är de kostnader som företagen lägger ner på 
investeringar i säkerhet för deras produkter och de kostnader som 
ersättningsanspråk ger upphov till. Vidare förutsätts att varje tillverkare 
säljer sin produkt på en marknad, undantaget kostnaden för 
säkerhetsinvesteringar och skadeståndskostnader, där det råder perfekt 
konkurrens till en kostnad av (k) per tillverkad vara. Genom att lägga ner 
försiktighetskostnader/säkerhetskostnader per produkt (s) på att göra 
produkten säkrare påverkas sannolikheten eller risken r(s) för att produkten 
orsakar skada. Ökade investeringar i säkerhet från tillverkarens sida leder 
till en reducering av risken för skada på ett avtagande sätt: 
 
 [r´(s) < 0, r´´(s) > 0].  
 
Alla skador som produkten ger upphov till har en monetär ekvivalent (kallas 
här M) som drabbar riskneutrala köpare som är helt identiska och inte själva 
kan påverka risken att drabbas av en skada. I ljuset av dessa förutsättningar 
kan man uppskatta det totala priset för en vara (TP) eller om man så vill den 
totala kostnaden av en produkt.  
 
TP = k + s + r(s)M.  
 
Vi förutsätter nu att konsumenter som är perfekt informerade om risken för 
skada inte skulle få någon ersättning för de skador som drabbar dem i 
händelse av ett produktfel och således bär skadekostnaden M. Då skulle 
konsumenter som i förväg vet om sannolikheten för skada vara medvetna 
om att de egentligen betalar en kostnad (TP) för en produkt och inte bara det 
pris som de får betala i kronor när de köper produkten vid salutillfället 
(k+s). Konsumenter som är perfekt informerade om riskerna kommer 
således att ta hänsyn till den förväntade skadekostnaden r(s)M och tar med 
denna kostnad vid ett köp. Tillverkaren konkurrerar då genom att erbjuda 
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den säkerhet och de garantiåtaganden som minimerar TP (totala priset) 
eftersom en konsument vill köpa en så billig produkt som möjligt. Att 
konsumenterna eftersträvar så billiga produkter som möjligt och ingenting 
annat har att göra med de antaganden vi gjort ovan d. v. s. att produkterna är 
helt likvärdiga när det gäller andra kvalitéer än själva säkerheten. Under 
dessa förutsättningar spelar det ingen roll om konsumenter som är perfekt 
informerade av riskerna eller tillverkarna görs ansvariga för de kostnader 
som uppstår vid en produktskada. Om konsumenten inte får ersättning för 
sina skador måste säljaren välja den grad av säkerhet på sina produkter som 
minimerar (TP) d. v. s. det totala priset. Från den tidigare ekvationen kan 
man härleda att tillverkaren då kommer att välja graden av säkerhet enligt:  
 
1 = - r´(s*)M.  
 
Med andra ord kommer tillverkaren att spendera kostnader på säkerhet till 
den sista kronan reducerar den förväntade skadan med en krona. Företaget 
kommer inte att försöka göra produkten säkrare än så eftersom ytterligare 
kostnader för att göra produkten säkrare inte äts upp av den minskade 
skadekostnaden. En sådan produkt är optimalt säker sett ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Om tillverkaren istället har ett rent strikt 
ansvar och är tvungen att ersätta alla kostnader för skador kommer denna att 
sälja varan med vad man kan säga är en ”inbyggd” försäkring till ett totalt 
pris av:  
 
k + s + r (s)M = TP 
 
Tillverkaren kommer att tillverka en optimalt säker produkt även här 
eftersom tillverkaren måste välja den optimala graden av säkerhet på sina 
produkter för att minska det totala priset.57  
 
 

3.2.3 Marknadsimperfektioner  
I den mikroekonomiska modellen ovan har förutsatts visa antaganden som 
måste till för att en marknadsjämvikt ska uppstå. Dessa antaganden är som 
bekant att det råder perfekt konkurrens, att alla kostnader som ett företag har 
är internaliserade och att alla varor är privata nyttigheter. I modellen ovan 
har dock inte förutsatts att det föreligger perfekt information i vidare mening 
men däremot perfekt information om sannolikheten för skada. Konsumenten 
vet dock inte om denna risk kommer att drabba dem i det enskilda fallet. Det 
denna modell ändå säger är att i ett sådant idealtillstånd kommer 
konsumenterna enbart att köpa produkter som har en nivå av säkerhet som 
är samhällsekonomiskt effektiv. Detta är en variant av det s.k. Coase-
teoremet som först uppmärksammades av Ronald Coase. Han beskrev att i 
en värld där alla agerar ekonomiskt rationellt och där det inte finns några 
transaktionskostnader spelar det ingen roll hur rättsordningen fördelar 

                                                 
57 Geistfeldt (2000) s. 348 f. 
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rättigheter och skyldigheter. Människor kommer i denna värld att ingå avtal 
om att omfördela rättigheter så att varje rättighet ges till den som värdera 
den högst.58 Om det däremot föreligger antaganden i modellen ovan vilka 
inte stämmer med verkligheten såsom ex. att konsumenter felaktigt 
uppskattar graden av säkerhet på produkterna eller om kostnaden för 
konsumenten att ta reda på dessa risker är för hög kommer det inte uppstå en 
optimal marknadsjämvikt.59  
 
Genom att utforma en produktansvarslagstiftning som tar hänsyn till detta 
kan leda till större effektivitet när sådana och andra antaganden som gjorts i 
den grundläggande modellen felar. Produktansvarslagstiftningen kan vara 
ett medel som rättar till problemen med externa kostnader och asymmetrisk 
information. Vad gäller antagandena om perfekt konkurrens och privat 
nyttigheter kommer dessa kriterier inte att beröras mer än nämnvärt i denna 
uppsats. När det gäller exempelvis problemet med en marknad som inte når 
upp till kriterierna för perfekt konkurrens är det framförallt konkurrensrätten 
och inte skadeståndsrätten/produktansvaret som kan komma tillrätta med det 
problemet. Dock kan olika regler om utvecklingsfel i medlemstaterna 
påverka konkurrensen mellan företag i olika länder och det kan finnas 
rättsekonomiska argument för att harmonisera lagstiftningen på detta 
område.  
 
  

3.2.4 Asymmetrisk information om risken  
När det gäller produktskador och i synnerhet de skador som kallas 
utvecklingsskador kan det bli svårt för konsumenterna att erhålla perfekt 
information om de risker som produkten ifråga kan drabba dem. Vi gör nu 
istället om den microekonomiska modellen ovan och antar att 
konsumenterna inte har perfekt information om sannolikheten att drabbas av 
en produktskada. Såsom ovan nämnts är det givetvis svårt även för 
tillverkaren att erhålla perfekt information om risker för utvecklingsskador, 
men modellen nedan, som enbart tar hänsyn till att konsumenterna inte har 
denna information, kan ändå ses som ett exempel på vad som kan ske när 
det föreligger en typ av marknadsimperfektion.  
 
I ett rättsystem där konsumenter som inte har perfekt information om 
sannolikheten för skada görs ansvariga för sina egna skador måste de till 
skillnad mot i den grundläggande modellen uppskatta sannolikheten av de 
förväntade skadekostnaderna. De uppskattade förväntade skadekostnaderna 
betecknas här F(r(s)M). Vid icke perfekt information om riskerna ledet det 
till att det förväntade totala priset F(TP) uppskattas av konsumenterna till:  
 
F(TP) = p + s + F[r(s)M]. 
 

                                                 
58 Dahlman m.fl. (2004) s. 103. 
59 Moore m.fl. (1993) s. 163. 
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I detta fall måste en säljare minimera det förväntade totala priset F(TP) för 
att kunna konkurrera på marknaden. Om konsumenter nu inte har perfekt 
information om sannolikheten för skadekostnaderna kommer tillverkaren att 
investera i säkerhetskostnader tills den sista kronan spenderad på sådana 
kostnader reducera konsumentens uppskattning av förväntade 
skadekostnader med en krona. Om konsumenterna underskattar 
minskningen i förväntade skadekostnader kommer de att underskatta de 
försiktighetskostnader en tillverkare lägger ner på sina produkter om: 
 
- F[(r´(s)M] < - r´(s)M  
 
Och då blir  s < s* 
 
Konsumenterna kommer då att begära mindre säkra produkter än vad som är 
optimalt ur effektivitetssynpunkt (s* betecknar här den optimala graden av 
säkerhet som förelåg i modellen ovan då konsumenter hade perfekt 
information om sannolikheten för skada). Förenklat kan sägas att 
tillverkaren i detta fall inte får några ekonomiska incitament att tillverka en 
optimalt säker produkt eftersom företaget inte ”får betalt” för ytterligare 
försiktighetskostnader. Konsumenterna förväntar sig helt enkelt inte att 
denna ytterligare säkerhet minskar det totala priset.60     
 
 

3.2.5 Externa kostnader 
Det ovan nämnda problemet som föreligger när det inte föreligger perfekt 
information om riskerna hör till viss del samman med problemet med 
externa kostnader.  För att en marknadsjämvikt ska uppkomma är det viktigt 
att alla kostnader för en tillverkare att producera en vara är internaliserade.61 
När det gäller frågan om utvecklingsfel, i de länder som har denna 
ansvarsfrihetsgrund, behöver inte tillverkaren räkna med de kostnader som 
dessa skador eventuellt kan ge upphov till. Kostnaden drabbar konsumenten 
eller andra i dess närhet eftersom ingen ersättning kan erhållas från 
tillverkaren för dessa typer av fel. Externa kostnader för ett företag leder till 
att produkten tillverkas och säljs ”för billigt”. Företagen kan således beräkna 
sin kostnad lägre än vad som skulle ha behövts och kan producera fler varor 
än vad som skulle var optimalt.62 Detta leder inte till en Pareto-optimalitet 
eftersom i detta fall kommer vissa transaktioner att ske som inte borde ha 
skett i effektivitetssynpunkt. Om vi antar att ett företag beräknar att man kan 
sälja produkten X till ett pris av 300 kr i en värld där företaget inte behöver 
ersätta eller ta hänsyn till eventuella utvecklingsskador i sina kalkyler. Om 
vi antar att en konsument Y värderar tillgången till 290 kr 
(reservationspriset) kommer Y om han är rationell att köpa produkten om 
inte transaktionskostnaderna överstiger 10 kr eftersom det då finns en 
kvasiränta i transaktionen. Om tillverkaren istället hade varit tvungen att 
                                                 
60 Geistfeldt (2000) s. 350 f.  
61 Dahlman m.fl. (2004) s. 62. 
62 Dahlman m.fl. (2004) s. 116. 
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ersätta utvecklingsskadorna kan man tänka sig att företaget ifråga hade lagt 
ner mer tid och resurser på forskning angående den aktuella produkten som 
sedermera lett till att produkten gjorts säkrare. Kostnaden för att tillverka 
produkten hade då ökat och företaget hade varit tvunget att öka priset på 
varan. Om vi antar att tillverkaren i detta läge varit tvungen att istället sätta 
ett pris på 400 kr skulle inte Y i exemplet ovan varit beredd att köpa 
produkten. Om det finns externa kostnader leder detta till att vissa 
konsumenter köper produkter som egentligen inte är välståndsökande för 
dem. Det rättsordningen kan göra är att tvinga tillverkare internalisera dessa 
typer av kostnader genom att göra dem ansvarig för sådana skador. Här 
finns således ett rättsekonomiskt argument för att göra tillverkare ansvariga 
för utvecklingsskador. Detta problem kan givetvis även ses som en 
informationsbrist enligt kapitlet ovan då vi förutsatt att Y inte värderat 
produkten högre i och med de nya kostnaderna som lagts ner på säkerheten. 
Dock är utvecklingsskadorna lite speciella då varken tillverkaren eller 
konsumenten vet om risken för skada och det kan vara svårt eller närmast 
omöjligt att veta om konsumenterna egentligen underskattar riskerna för 
skada. Dessutom uppskattar en konsument sina kostnader efter sin egen 
kalkyl eftersom de är rationella maximerar av sin egen nytta. Fördelen med 
att i detta fall göra en analys utifrån begreppet om externa kostnader är att 
här tas också hänsyn till sådana utvecklingsfel som drabbar annan än den 
som köper produkten. Ett klassiskt exempel på en extern kostnad som 
drabbar någon annan än den som köper produkten är miljöföroreningar.63 
När det gäller sådana typer av utvecklingsskador såsom ex. asbestos och 
andra kemiska produkter är det mycket möjligt att kostnaden drabbar miljön 
och i förlängningen leder till en kostnad för samhället. Genom att göra 
tillverkaren ansvarig för sådana kostnader säkerställer man att företagets 
kostnadskalkyl blir den samma som samhällets kostnadskalkyl. Tillverkaren 
måste i detta fall räkna med alla kostnader i sin produktion när denna 
utformar sina produktionsbeslut.   
 
Att tillverkaren inte behöver ta hänsyn till externa kostnader kan också leda 
till att tillverkaren av en produkt släpper ut en vara på marknaden som 
egentligen ger upphov till en större kostnad än nytta för samhället i stort och 
således inte borde ha släppts ut överhuvudtaget i effektivitetssynpunkt. Det 
är bra ur en samhällsekonomisk synpunkt att dessa varor inte kommer ut på 
marknaden och ett striktare ansvar för tillverkarna kan råda bot på detta i 
vissa fall. Faran kan emellertid vara att tillverkare inte vågar släppa ut andra 
ofarliga produkter på marknaden med rädsla för eventuella 
ersättningsanspråk. Det kan leda till att forskningen avstannar inom vissa 
områden där det är svårt att förutsätta hur stora riskerna är med de nya 
produkterna. Därför måste utvecklingsskadorna även knytas an till den 
utveckling och forskning som pågår hos tillverkarna och hur det påverkar 
samhällsekonomin i stort.  
 
 

                                                 
63 Dahlman m.fl. (2004) s. 113. 
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3.2.6 Utvecklingsskador och innovationer  
Det har funnits en viss oro i Europa när man har sneglat på USA, där vissa 
branscher är särskilt drabbade av stora risker med sina produkter.  Ex. 
bestämde sig en tillverkare vid namn Monsanto för att inte marknadsföra 
och sälja en ersättningsprodukt för asbest även fast den ansågs vara mycket 
säker. Företaget var inte berett att ta den risken för ersättningsanspråk om 
produkten mot förmodan skulle innehålla en produktskada. Vidare finns 
belägg för att vissa läkemedelsföretag i USA avtagit med sin forskning 
angående preventivmedel eftersom riskerna för produktansvar är för stora.64  
  
De ekonomiska incitamenten för forskning och utveckling som syftar till att 
förbättra existerande produkter eller sätta helt nya produkter på marknaden 
är de fördelar detta kan leda till såsom bl. a. nya patent där utvecklaren 
tillåts få temporärt monopol på den nya produkten.65 Denna del regleras av 
immaterialrätten. Risken för en tillverkare att drabbas av stora 
ersättningsanspråk när det gäller utvecklingsskador kan dock leda till att 
innovationerna avtar i samhället. Relationen mellan produktansvar och 
innovationer är komplex till sin natur och det blir svårt att genom 
microekonomiska modeller ta hänsyn till alla antaganden som får betydelse 
för samhällsekonomin i slutändan. Att koppla ihop innovationer och 
produktansvar görs sällan inom rättsekonomin. Den traditionella analysen 
måste kompletteras med frågan hur produktansvarsreglerna ska utformas så 
att de leder till effektiva framsteg inom forskningen för nya produkter.66 Här 
måste det således ske en rättsekonomisk analys som är ”dynamisk” som tar 
hänsyn till kostnader för samhället som ligger tiotals år framöver.  
 
När det gäller företag som sysslar med innovativ utveckling av nya 
produkter finns det en hög grad av osäkerhet hur eventuella 
ersättningsanspråk för utvecklingsskador kan drabba dem. Beroende på hur 
höga dessa risker är skulle tillverkaren kunna agera på åtminstone tre olika 
sätt. Antingen skulle tillverkaren utöka sin forskning och utveckling för att 
göra produkten säkrare och således försöka reducera den eventuella risken 
som nya ersättningsanspråk skulle leda till. En möjlighet är att tillverkare 
istället skulle överge idéer och förslag på nya produkter där risken för 
ersättningsanspråk är för stora att bära. Detta infaller om den förväntade 
ökade kostnaden för säkerhetsaspekter skulle bli för hög. Ett tredje 
alternativ för tillverkarna vore att söka försäkringsalternativ för att täcka upp 
för den osäkerhet som finns angående de eventuellt nya möjligheterna till 
ersättningsanspråk. 67 Hur ett rationellt vinstmaximerande företag agerar är 
således beroende på hur hög man uppskattar att risken för 
skadeståndsanspråk är.  Brister det här i information om den egentliga 
risken för ersättningsanspråk och företagen generellt överskattar denna risk 
så kan det leda till mindre goda resultat för samhällsekonomin.  
 
                                                 
64 Moore m.fl. (1993) s. 162. 
65 Bertram m.fl. (2006) s. 504. 
66 Bertram m.fl. (2006) s. 505. 
67 Rosselli-rapporten (2002) s. 35. 
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3.2.7 Riskfördelning  
När det gäller de produkter som ändå kommer ut på marknaden och 
sedermera visar sig innehålla ett utvecklingsfel kan det vara viktigt ur en 
rättsekonomisk synvinkel vilken part risken bör ligga på för dessa typer av 
skador. I dagens läge får konsumenten i de allra flesta medlemsländer stå 
ansvaret. Denna risk kan dock vara mer betungande för en konsument än en 
näringsidkare. I basmodellen har det ex. antagits att både tillverkare och 
konsumenter är riskneutrala men detta kan ifrågasättas på goda grunder. 
Detta har att göra med att konsumenter och tillika privatpersoner ofta har en 
aversion för risk medans näringsidkare ofta inom ekonomisk teori anses 
vara riskneutrala. Att ha en aversion för risk innebär att individen hellre tar 
en liten utgift som är säker än att välja under osäkerhet en risk som är liten 
men när den väl inträffar så innebär den stora kostnader. Det är därför som 
försäkringsbranschen kan fungera, när man tecknar en försäkring så byter 
man en stor osäker utgift mot en liten utgift som är säker.68 Detta har att 
göra med att individer ofta har en avtagande marginalnytta. För en rikare 
person är en extra hundralapp värd mindre i nytta än om en väldigt fattig 
person skulle få samma hundralapp.69 Om företagen istället skulle göras 
ansvarig för utvecklingsskador skulle dessa antagligen höja priset på 
varorna för att kompensera denna risk. Detta kan ses som en försäkring från 
konsumentens sida eftersom denna då betalar ett högre pris men försäkrar 
sig om att få ersättning om ett utvecklingsfel skulle föreligga. Tillverkare av 
produkter är näringsidkare ofta i form av ett aktiebolag. Dessa anses ofta 
riskneutrala i rättsekonomisk teori. I en värld där inga transaktionskostnader 
fanns, d. v. s. de kostnaderna för kontakt, kontrakt och kontroll som 
föreligger skulle ett sådant avtal komma till av sig självt eftersom det skulle 
finnas en kvasiränta i denna transaktion . Konsumenterna skulle helt enkelt 
vara beredda att betala för att slippa risken för skada. Om nu 
transaktionskostnaderna är för höga är det rättsordningens uppgift enligt 
rättsekonomerna att imitera en värld utan transaktionskostnader och lägga 
risken på den part som bästa kan bära den.70 Detta skulle tala för ett ansvar 
för tillverkare som pekar mer åt det rent strikta hållet, i denna kontext skulle 
det alltså tala för att försvaret för utvecklingsskador skulle tas bort eftersom 
risken kan bäras bäst av tillverkarna.   
  
 

3.2.8 Försäkring till lägst kostnad   
Det som behandlades i förra avsnittet om vem risken bör ligga på enligt ett 
rättsekonomiskt perspektiv faller i betydelse om konsumenter redan är 
försäkrade för sina skador. Om ex. en konsument har en hemförsäkring som 
täcker den aktuella presumtiva skadan är det istället ett försäkringsbolag, 
                                                 
68 Dahlman m.fl. (2004) s. 135. 
69 Dahlman m.fl. (2004) s. 134. 
70 Dahlman m.fl. (2004) s. 138.  
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vilket också kan antas vara risneutralt, som försäkrar konsumenten mot den 
aktuella skadan.71 Här har risken bara flyttats över från en riskneutral aktör 
till en annan.  
 
Det kan dock vara viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vilken av 
parterna som kan försäkra sig till så låg kostnad som möjligt. Tillverkaren 
kan här söka försäkringar mot eventuella ersättningsanspråk medan 
konsumenter kan försäkra sina direkta skador om de skulle stå ansvaret. 
Generellt brukar hävdas att tillverkaren nästan alltid har lägst kostnader i 
sådana fall eftersom denne kan teckna en försäkring som avser precis de 
skaderisker som finns för produkten ifråga medan konsumenten måste 
teckna en generell olycksfallsförsäkring.72 Om tillverkarna skulle göras 
ansvariga för utvecklingsskador skulle försäkringsmöjligheterna även vara 
ett alternativ för tillverkarna att kunna fortsätta med högriskprojekt när det 
gäller utveckling av nya produkter men samtidigt säkerställa ersättning för 
konsumenter. Effekten av denna möjlighet till försäkring är dock ganska 
osäker när det gäller hur den påverkar produktsäkerheten.73 Ett problem 
som finns när tillverkaren är försäkrad mot eventuella utvecklingsskador 
kan vara att det nu finns mindre incitament för denne att förhindra skador. 
Detta brukar kallas problemet med ”moral hazard” och leder till att det 
kommer att inträffa fler försäkringsfall.74 När det gäller utvecklingsskador 
är det svårare att se ett problem med ”moral hazard” om konsumenterna står 
risken och är tvungna att ha söka försäkringsalternativ.  Vid dessa typer av 
skador är det svårt att se att konsumenter genom ökad oförsiktighet bidrar 
till att mer utvecklingsskador skulle inträffa. 75 Den typ av skador som ofta 
förknippas med utvecklingsskador hör helt enkelt inte oftast till den kategori 
av skador där konsumenterna kan påverka sannolikheten för skada. Här 
intas ex. ett läkemedel som är ordinerat av en läkare eller så utförs en 
blodtransfusion som patienten inte kan påverka så mycket.  
 
Vidare kan det finnas vissa rättsekonomiska argument mot att genom 
rättsordningen styra tillverkarna till att sälja sina varor med påslag i priset 
för de förväntade ersättningsanspråken. Skillnaden mot om konsumenterna 
själva får ta ansvar för dessa skador är att de frivilligt kan köpa sig en 
försäkring där detta är möjligt. Om dessa försäkringar istället regleras 
”enligt produktansvarslagstiftningen” finns ingen möjlighet för 
konsumenterna att välja att avstå från denna möjlighet.76  I detta fall tas 
ingen hänsyn till om konsumenterna efterfrågar olika grader av säkerhet. 
Dock har detta synsätt ofta varit framträdande då olika konsumenter har 
olika riskprofiler eftersom de använder produkten på olika sätt och således 
utsätter sig för skilda typer av risker.77 När det gäller utvecklingsskadorna är 
det svårt att se så stora olikheter i användningen. Dels är 

                                                 
71 Dahlman m.fl. (2004) s. 139.  
72 Dahlman (2002) s. 282. 
73 Rosselli-rapporten (2002) s. 70 
74 Dahlman m.fl. (2004) s. 94 f.  
75 Geistfeldt (2002)  s. 355. 
76 Garven (2005) s. 3.  
77 Geistfeldt (2000)  s. 358. 
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utvecklingsskadorna okända och det är svårare för en konsument att 
härigenom urskilja sig i gruppen och så att säga använda produkten på ett 
”säkrare sätt” än andra konsumenter. Därför torde detta argument stå sig 
ganska slätt när det gäller just utvecklingsskadorna.  
 
 

3.2.9 Försäkringsmöjligheter 
Det måste påpekas att ovan nämnda resonemang bygger i vissa delar på att 
det finns en möjlighet för tillverkare att försäkra sig mot dessa typer av 
skador. Här kan dock några svårigheter ses. Många försäkringsbolag kan 
tveka inför att försäkra mot utvecklingsskador där riskerna är så gott som 
omöjliga att uppskatta och när de väl inträffar innebär stora kostnader. 
Försäkringsbolagen har här en informationsbrist när det gäller sannolikheten 
för skada och antal uppskattade försäkringsfall. Det finns inte, när det gäller 
utvecklingsfel, tillräckliga empiriska data när det gäller information om hur 
just dessa typer av skador i liknande fall har för regleringskostnader vid ett 
eventuellt försäkringsfall. Det är genom att erbjuda försäkring för ett stort 
antal likartade risker som denna empiri byggs upp och denna specialisering 
leder till att försäkringsbolagen kan erbjuda rätt premie för att i slutändan 
göra en profit.78 Försäkringsbolagen kan därför i normala fall ofta inneha ett 
informationsövertag även över försäkringstagarna själva.79

 
Ett annat problem som kan uppstå på en försäkringsmarknad kallas ”adverse 
selection”. Som ett exempel kan tas två olika tillverkare som vill försäkra 
sig mot eventuella ersättningsanspråk för utvecklingsskador. Om vi 
förutsätter att det från försäkringsbolagets sida finns ett av dessa företag (Y) 
som i realiteten är bra att göra affärer med. Det är en så kallas ”bra risk” 
medans det andra företaget (X) inte i realiteten innebära någon förväntad 
profit för försäkringsbolaget utan en förlust. I detta fall kan dock det finnas 
brist på information eller information som är väldigt svåråtkomlig för 
försäkringsbolagen och därför är det troligt att man behandlar dessa bolag 
likartat och sätter samma premie för de båda företagen. Att försäkra den ena 
parten blir i realiteten en dålig affär medans det motsatta föreligger för den 
andra. I längden innebär det här att många företag liknande X kommer att 
köpa försäkringen medans andra företag liknande Y kommer inte kommer 
att göra det om deras information om risken för skada är bättre än 
försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kommer då inte att göra någon profit 
i längden utan måste höja sina premier. Denna cykel kommer att repeteras 
och det kan leda till att det i slutändan inte finns någon villig 
försäkringsgivare kvar på en sådan marknad. 80  
 
  

                                                 
78 Faure m.fl. (2003)  s. 272.  
79 Skogh (2000) s. 522. 
80 Skogh (2000)  s. 525. 
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3.2.10 Administrationskostnader  
Ett ytterligare rättsekonomiskt argument mot att ta bort ansvarsfriheten för 
utvecklingsskador är att det då antagligen skulle föras mer rättsliga 
processer mot tillverkare av produkter. Detta skulle leda till att samhället 
belastades av mer administrationskostnader som skulle kunna äta upp de 
eventuella samhällsekonomiska fördelarna som finns för att låta tillverkarna 
ansvara för utvecklingsskadorna.81 Hur mycket högre dessa kostnader blir är 
svårt att säga. Som vi har sett förekommer det inte speciellt många 
rättsprocesser i medlemsstaterna där utvecklingsskador har fått betydelse. 
Dock har det i den s.k. Rosselli-rapporten flaggats för att undantaget för 
utvecklingsskador har större betydelse i praktiken än vad som syns i antalet 
rättfall till dagens datum. Vissa hävdar att just möjligheten till 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador spelar en nyckelroll när det gäller att 
hålla antal fall som går till domstol på en rimlig nivå.82

 

3.2.11 Effekten av utebliven harmonisering 
Idag finns det såsom tidigare påtalat i avsnitt 2.3.1. två länder som helt har 
uteslutit möjligheten till ansvarsfrihet för utvecklingsfel och ytterligare 
några länder där ansvarsfriheten enbart föreligger för vissa produkter. 
Lagstiftningen på detta område är alltså inte harmoniserad inom EU och 
olika regler kan föreligga enligt olika länders lagar för samma typer av 
produkter.  Dessa skillnader kan ge upphov till konkurrenshinder som leder 
till kostnader för samhällsekonomin. Som tidigare påtalat krävs perfekt 
konkurrens för att marknaden ska uppnå en optimal marknadsjämvikt. Här 
kan det alltså finnas rättsekonomiska argument för att ta bort möjligheten till 
undantaget för utvecklingsskador för att på så sätt harmonisera de olika 
ländernas lagstiftningar.  
 
För det första kan skillnader i produktansvar ibland skapa situationer där 
varor som konkurrerar på samma marknad kommer att bedömas enligt olika 
lagar av samma nationella domstol oavsett vilka lagvalsregler som används 
inom den internationella privaträtten.83 Så kan vara fallet om lagvalsregler 
tar hänsyn till vilken medlemsstat tillverkaren kommer ifrån. Om det finns 
två olika varor som bedöms enligt olika lagar skulle detta kunna leda till en 
rad problem om dessa konkurrerar på samma marknad (här i betydelsen 
inom samma medlemsstat). Om det inte skulle finnas något ekonomiskt 
effektivt sätt att förhindra ett produktfel för en tillverkare kommer han inte 
att göra produkten säkrare men varan måste ändå säljas med ett högre pris i 
vissa länder eftersom tillverkaren måste ta i beräkning de eventuella 
skadestånd som måste betalas ut. De konsumenter som köper varan köper 
här varan med en inbakad försäkring men det kommer antagligen inte att 
framgå för konsumenten. Förpackningen lär exempelvis inte förses med 

                                                 
81 Dahlman m.fl. (2004) s. 141. 
82 Rosselli-rapporten (2002) s. 4. 
83 Flera exempel ges av Dahlman (2003) s. 99 ff.  
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någon text där det står att produkten har ett lite högre pris eftersom den 
råder under strängare regler. I praktiken diskrimineras alltså den tillverkare 
som har strängare regler.84 Den 11 januari 2009 kommer en ny förordning 
att träda i kraft som reglerar lagvalsregler om produktansvar inom EU.85 
Valda delar i denna förordning finns med i slutet av bilaga A i denna 
uppsats. Förordningen bygger enligt art 5.1a. på att skadelidandes vanliga 
vistelseorts lag ska tillämpas i första hand om produkten även saluförts i det 
landet. Om tillverkaren inte salufört produkten i det land där skadelidanden 
hade sin vanliga vistelseort ska enligt art 5.1b. lagen i det land där 
produkten förvärvades att användas om produkten saluförts i det landet. Om 
inte heller detta överensstämmer med verkligheten, vilket torde vara 
ovanligt, går man vidare till ytterligare nivåer i förordningen. Dessa regler 
torde medföra att det blir relativt sällsynt att produkter på samma 
medlemsstats marknad bedöms enligt olika lagar, vilket i detta sammanhang 
är bra.  
 
Ett annat konkurrenshinder, och kanske allvarligare i och med den nya 
förordningen, är att den tillverkare som säljer produkter i flera 
medlemsstater kan råka ut för att produkten bedöms på olika sätt på olika 
länders marknader.86 Ibland kan tillverkaren undgå ansvar för ex. 
utvecklingsskador enligt rättsordningen i medlemsstat 1 men blir 
skadeståndsskyldig för sådana produkter i medlemsstat 2. Så kan ex. vara 
fallet om en tillverkare saluför samma produkt i Finland (där tillverkaren 
inte undgår ansvar för utvecklingsskador) och i Sverige (där tillverkaren 
undgår ansvar för utvecklingsskador). Om tillverkaren saluför produkten i 
båda länderna kommer två olika lagar att gälla för en rättstvist i Finland 
respektive i Sverige om vi förutsätter att två olika personer som drabbats av 
skada har sin vanliga vistelseort i respektive land där de också inhandlat 
produkten.87 Om samma produkt bedöms enligt två olika regler finns 
chansen att det blir ekonomiskt rationellt för tillverkaren att tillverka två 
olika versioner (skillnader i säkerhet) av sin produkt och detta kan skapa en 
merkostnad jämfört med en konkurrerande tillverkare som bara säljer sina 
varor i en medlemsstat. När det gäller utvecklingsskador kan förstås inte 
tillverkaren göra ett sådant medvetet val då han inte vet om skadan i förväg. 
Dock kan det möjligtvis leda till att tillverkaren inte vågar släppa ut nya 
produkter på den marknaden där risken för möjliga skadeståndskrav är 
högre. Dessutom kan tillverkaren tvingas till ny forskning och utveckling 
som syftar till att undgå skadestånd (för utvecklingsskador) i vissa 
medlemsstater, kostnader som inte skulle behöva läggas ut om tillverkaren 
bara behövt ta hänsyn till rättsordningar där han undgick ansvar för 
utvecklingsfel. Detta kan leda till en merkostnad för en sådan tillverkare 
jämfört med tillverkare som bara saluför sina produkter bara i en 
medlemsstat.  
 

                                                 
84 Dahlman (2003) s. 105 f. 
85 Förordning (EG) nr 864/2007 
86 Dahlman (2003) s. 108 
87 Art 5.1.a. 
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4 Slutkommentarer  

Ovan har presenterats rättsekonomiska argument både för och emot att 
behålla möjligheten för undantaget för utvecklingsskador. Här har 
rättsekonomin fungerat som en metod att med förenklade modeller visa på 
hur de ekonomiska incitamenten för aktörerna på marknaden kan förändras 
vid en förändrad lagstiftning. För att argumenten och modellerna ska vara 
betydelsefulla krävs att de så mycket som möjligt liknar verkligheten. Där 
det varit uppenbart att modellerna inte stämmer överens med verkligheten 
har detta diskuterats och lösningar har försökt presenterats på hur detta kan 
justeras med hjälp av produktansvarslagstiftningen. Men att undersöka 
denna verklighet i detalj och samla empiriska data är sällan 
rättsekonomernas uppgift och denna metod har heller inte används i denna 
uppsats. Därför bygger den rättsekonomiska argumentationen på vissa 
antaganden som i vissa fall stämmer bra med verkligheten och i andra inte.  
 
De rättsekonomiska argument som har presenterats för att ta bort 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador är först och främst att om tillverkarna 
skulle göras ansvariga så säkerställs att dessa företag måste internalisera 
sina kostnader. Detta argument bygger på att tillverkarna måste räkna med 
dessa kostnader i sina verksamheter och därigenom så stämmer deras 
kalkyler bättre överens med samhällets.  Tillverkarnas produkter säljs då till 
deras rätta pris och inte för billigt sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
När det gäller just utvecklingsskadorna är det kanske tveksamt om detta 
argument är lika starkt som vid skador som är förutsebara eftersom det inte 
finns någon känd försiktighetskostnad som företagen överväger att tillämpa. 
Dock kan det vara så att om det föreligger osäkerhet kring hur riskfyllda nya 
produkter är kan det leda till att rationella företag lägger ner mer resurser 
och forskning för att så mycket som möjligt utreda detta. Det är svårt att se 
vilka andra instanser i samhället som skulle vara mer lämpade att göra detta 
till mindre kostnader eftersom de som tillverkar produkten får anses 
generellt ha störst information om sina egna produkter. I analysen ovan har 
även visats att om konsumenterna inte får någon ersättning för sina skador 
kan det drabba dem hårdare än tillverkarna eftersom privatpersoner och 
individer ofta har en aversion för risk medans aktiebolag generellt är 
riskneutrala. Dessutom kan det finnas vissa argument som visar på att det 
uppstår konkurrenshinder och därigenom kostnader för samhällsekonomin 
om lagstiftningen i Europa inte är harmoniserad. Den största risken för 
konkurrenshinder med den nya förordningen kan vara att i realiteten drabbas 
tillverkare som säljer sina varor till flera olika medlemsstater jämfört med 
dem som bara säljer sina varor i en medlemsstat. Givetvis kan dessa 
harmoniseringsargument även tillämpas på en argumentation som bygger på 
det omvända att alla länder inom EU borde tvingas till att tillämpa 
ansvarsfriheten för utvecklingsskador på alla produkter. Som det ser ut idag 
är dock detta inget alternativ utan debatten handlar om ifall man i 
fortsättningen helt ska ta bort möjligheten till ansvarsfriheten eller precis 
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som idag tillåta medlemsstater från att göra frivilliga undantag från denna 
möjlighet.  
 
De argument som talar för att man istället borde undanta tillverkarna från att 
ansvara för utvecklingsskador är framförallt att innovationerna kan avta när 
det gäller nya produkter. Den stora osäkerheten för ersättningsanspråk för 
utvecklingsskador kan leda till att innovationen avtar för vissa produkttyper 
som anses särskilt riskabla. Här handlar det helt enkelt om en beräkning från 
företagens sida hur stor sannolikheten är för en sådan typ av skada. 
Överskattas riskerna kan det leda till att företagen blir för försiktiga som kan 
leda till kostnader för samhället istället. Hur stor denna eventuella kostnad 
egentligen är blir svår att veta. Dock skulle detta problem kunna lösas 
genom att tillverkare skulle kunna försäkra sig mot eventuella 
ersättningsanspråk, men som vi har sett ovan, är det troligt att en marknad 
för sådan risker antagligen inte kommer att uppstå eftersom riskerna för 
försäkringsbolagen är för osäkra.  
 
Det är svårt att försöka väga samman de argument som presenterats ovan 
både för och emot möjligheten till ansvarfrihet för utvecklingsskador. Vad 
som dock kan sägas är att lagstiftaren kanske tar en större ekonomisk risk 
med den möjliga välståndsförlust som kan drabba samhället om undantaget 
tas bort. I det värsta tänkbara scenariot skulle innovationstakten stanna av 
markant för de nydanande produkterna, vilka i praktiken ofta inte innehåller 
några okända skador. Men där risken finns att framtida skadeståndskrav kan 
bli mycket höga om sådana skador inträffar, ibland t o m förknippade med 
konkurs, är det lätt att se att denna rädsla leder till att tillverkarna kan 
komma att överskatta de eventuella riskerna.   
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Bilaga A 

Rådets direktiv 85/374/EEG
 
 
Artikel 1 
Tillverkaren skall vara ansvarig för skador som orsakas av en defekt i hans 
produkt. 
 
Artikel 2 
I detta direktiv avses med produkt varje lös sak med undantag av 
jordbruksråvaror och jaktprodukter även om den infogats i annan lös eller 
fast egendom. Med jordbruksråvaror avses produkter från jorden, från 
boskapsskötsel och från fiske med undantag av produkter som har 
genomgått en första bearbetning. Begreppet "produkt" inbegriper 
elektricitet. 
 
Artikel 3 
1. Med tillverkare avses den som framställer en slutprodukt, en råvara eller 
en komponent och var och en som genom att sätta sitt namn, varumärke 
eller något annat kännetecken på produkten utger sig för att vara den som 
tillverkat den. 
2. Utan att tillverkarens ansvar berörs skall den som för försäljning, 
uthyrning, leasing eller annan form av distribution inom ramen för sin 
näringsverksamhet importerar en produkt till gemenskapen betraktas som 
tillverkare i detta direktivs mening och skall vara ansvarig som en 
tillverkare. 
3. När tillverkaren av produkten inte kan identifieras skall varje leverantör 
av produkten betraktas som tillverkare av den om han inte inom skälig tid 
meddelar den skadelidande vem tillverkaren eller den person som levererat 
produkten till honom är. Detsamma skall gälla för en importerad produkt, 
även om tillverkarens namn är angivet, om den i punkt 2 nämnda 
importörens identitet inte framgår av produkten. 
 
Artikel 4 
Den skadelidande måste kunna bevisa skadan, defekten och 
orsakssambandet mellan defekten och skadan. 
 
Artikel 5 
När två eller flera personer som en följd av bestämmelserna i detta direktiv 
är ansvariga för samma skada skall de vara solidariskt ansvariga utan att 
bestämmelser i nationell lagstiftning om regressrätt berörs. 
 
Artikel 6 
1. En produkt har en säkerhetsbrist när den inte ger den säkerhet som en 
person har rätt att vänta sig med hänsyn till alla omständigheter, däribland 
a) presentationen av produkten, 
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b) den användning av produkten som skäligen kunnat förväntas, 
c) tidpunkten då produkten satts i omlopp. 
2. En produkt skall inte betraktas som defekt endast därför att en bättre 
produkt har satts i omlopp senare. 
 
Artikel 7 
Tillverkaren skall inte vara ansvarig enligt detta direktiv om han bevisar 
a) att han inte satt produkten i omlopp, eller 
b) att det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att den defekt som 
orsakat skadan inte förelåg när produkten sattes i omlopp av honom eller att 
defekten uppstått senare, eller 
c) att produkten varken framställts av honom för försäljning eller annan 
form av distribution i ekonomiskt syfte eller framställts eller distribuerats av 
honom inom ramen för en näringsverksamhet, eller 
d) att defekten beror på att produkten måste överensstämma med tvingande 
föreskrifter utfärdade av offentliga myndigheter, eller 
e) att det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han 
satte produkten i omlopp inte var sådant att det var möjligt att 
upptäcka defekten, eller 
f) att defekten, när det är fråga om en tillverkare av en komponent, kan 
tillskrivas utformningen av den produkt i vilken komponenten har infogats 
eller de instruktioner som produktens tillverkare lämnat. 
 
Artikel 8 
1. Om inget annat framgår av bestämmelserna i nationell lagstiftning om 
regressrätt skall inte tillverkarens ansvar begränsas när skadan orsakats både 
av en defekt i produkten och genom en handling eller underlåtenhet av 
tredje man. 
2. Tillverkarens ansvar kan med hänsyn till alla omständigheter begränsas 
eller bortfalla när skadan orsakas både av en defekt i produkten och genom 
medvållande av den skadelidande eller annan person som den skadelidande 
ansvarar för. 
 
Artikel 9 
Med skada i artikel 1 avses 
a) personskada, inklusive dödsfall, 
b) skada på eller förstörelse av någon annan sak än själva den defekta 
produkten med avdrag för en självrisk på 500 ECU, förutsatt att saken 
1) är av en typ som normalt är avsedd för privat användning eller 
konsumtion, och 
2) använts av den skadelidande huvudsakligen för hans eget privata bruk 
eller konsumtion. 
Denna artikel berör inte nationella bestämmelser om ideell skada. 
 
Artikel 10 
1. Medlemsstaterna skall i sin lagstiftning föreskriva att en preskriptionstid 
av tre år skall gälla för talan om ersättning för skada enligt detta direktiv. 
Preskriptionstiden skall börja löpa från den dag då käranden fick kännedom 
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om eller skäligen borde ha fått kännedom om skadan, defekten och 
tillverkarens identitet. 
2. Medlemsstaternas lagar om preskriptionsavbrott skall inte påverkas av 
detta direktiv. 
 
Artikel 11 
Medlemsstaterna skall i sin lagstiftning föreskriva att den skadelidandes 
rättigheter enligt detta direktiv skall upphöra efter en period av tio år från 
den dag då tillverkaren satte den produkt som orsakat skadan i omlopp, 
såvida inte den skadelidande under mellantiden väckt talan mot tillverkaren. 
 
Artikel 12 
Tillverkarens ansvar gentemot den skadelidande enligt detta direktiv får inte 
inskränkas eller uteslutas genom en bestämmelse som begränsar hans ansvar 
eller undantar honom från ansvar. 
 
Artikel 13 
Detta direktiv inverkar inte på sådana rättigheter som en skadelidande kan 
ha enligt rättsreglerna om ansvar i eller utanför avtalsförhållanden eller 
enligt ett särskilt ansvarssystem som gäller när direktivet anmäls. 
 
Artikel 14 
Detta direktiv är inte tillämpligt på skador som uppstår genom en 
atomolycka och som täcks av internationella konventioner som 
medlemsstaterna har ratificerat. 
 
Artikel 15 
1. Varje medlemsstat får 
a) avvika från bestämmelserna i artikel 2 och i sin lagstiftning föreskriva att 
med produkt i artikel 1 i detta direktiv också avses lantbruksråvaror och 
jaktprodukter, 
b) avvika från bestämmelserna i artikel 7 e och i sin lagstiftning 
bibehålla eller i enlighet med det förfarande som angetts i punkt 2 
nedan föreskriva att tillverkaren skall vara ansvarig även om han 
bevisar att det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då 
han satte produkten i omlopp inte var sådant att en defekt kunde 
upptäckas. 
2. Den medlemsstat som önskar vidta den åtgärd som angetts i punkt 1 b 
skall till kommissionen översända texten till den föreslagna åtgärden. 
Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om denna. 
Den berörda medlemsstaten skall avstå från att vidta den föreslagna 
åtgärden under en period av nio månader efter det att kommissionen 
underrättats; detta under förutsättning att kommissionen inte under 
mellantiden föreslagit rådet att ändra detta direktiv i den tillämpliga frågan. 
Om emellertid kommissionen inte inom tre månader efter det att den 
mottagit nämnda meddelande underrättar den berörda medlemsstaten om att 
den avser att inge ett sådant förslag till rådet får medlemsstaten omedelbart 
vidta åtgärden. 
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Om kommissionen inom ovannämnda nio månader till rådet inger ett sådant 
förslag till ändring av detta direktiv skall den berörda medlemsstaten avstå 
från att vidta den föreslagna åtgärden under en period av ytterligare arton 
månader från den dag då förslaget inges. 
3. Tio år efter dagen för anmälan av detta direktiv skall kommissionen till 
rådet inge en rapport om hur domstolarnas utslag med tillämpning av artikel 
7 e och punkt 1 b i denna artikel inverkat på konsumentskyddet och den 
gemensamma marknadens funktion. Mot bakgrund av denna rapport skall 
rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med artikel 100 i fördraget 
besluta huruvida artikel 7 e skall upphävas. 
 
Artikel 16 
1. Medlemsstaterna får föreskriva att en tillverkares totala ansvar för 
personskada, inklusive dödsfall, som orsakas av identiskt lika 
produktexemplar med samma defekt skall vara begränsat till ett belopp som 
inte får vara lägre än 70 miljoner ecu. 
2. Tio år efter dagen för anmälan av detta direktiv skall kommissionen till 
rådet inge en rapport om hur tillämpningen av den beloppsmässiga 
begränsningen av ansvaret i de medlemsstater som använt den möjlighet 
som medgivits i punkt 1 inverkat på konsumentskyddet och den 
gemensamma marknadens funktion. Mot bakgrund av denna rapport skall 
rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med artikel 100 i fördraget 
besluta huruvida punkt 1 skall upphävas. 
 
Artikel 17 
Detta direktiv skall inte tillämpas på produkter som satts i omlopp före den 
dag då bestämmelserna enligt artikel 19 träder i kraft. 
 
Artikel 18 
1. Med ecu avses i detta direktiv den enhet som fastställts i rådets 
förordning (EEG) nr 3180/78(4) med ändring enligt rådets förordning 
(EEG) nr 2626/84(5) Motsvarigheten i nationell valuta skall första gången 
beräknas efter den omräkningskurs som gäller den dag då detta direktiv 
antas. 
2. Rådet skall vart femte år på förslag av kommissionen se över och om så 
behövs med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen i 
gemenskapen revidera beloppen i detta direktiv. 
 
Artikel 19 
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som 
krävs för att följa detta direktiv senast tre år från dagen för anmälan av detta 
direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om dessa(6). 
2. Det förfarande som angetts i artikel 15.2 skall tillämpas från dagen för 
anmälan av detta direktiv. 
 
Artikel 20 
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som 
omfattas av detta direktiv. 
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Artikel 21 
Kommissionen skall vart femte år överlämna till rådet en rapport om 
tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv och vid behov föreslå 
lämpliga åtgärder. 
 
Artikel 22 
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1985 
 
 
 
Valda delar ur Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 864/2007 
 
 
Artikel 4 
 
2. Om både den person vars ansvar görs gällande och den skadelidande har 
sin vanliga vistelseort i samma land vid den tidpunkt då skadan uppkommer, 
skall dock lagen i det landet tillämpas.  
 
Artikel 5 
 
Produktansvar 
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 skall tillämplig lag för 
en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i skada som orsakats av 
en produkt vara 
a) lagen i det land där den skadelidande hade sin vanliga vistelseort när 
skadan uppkom, om produkten saluförts i det landet, eller i annat fall, 
b) lagen i det land där produkten förvärvades, om produkten saluförts i det 
landet, eller i annat fall, 
c) lagen i det land där skadan uppkom, om produkten saluförts i det landet. 
Emellertid skall tillämplig lag vara lagen i det land där den person vars 
ansvar görs gällande har sin vanliga vistelseort om han eller hon inte 
rimligen kunde förutse att produkten, eller en produkt av samma typ, skulle 
saluföras i det land vars lag är tillämplig enligt a, b eller c.  
2. Om det framgår av alla omständigheter i fallet att den 
skadeståndsgrundande händelsen har en uppenbart närmare anknytning till 
ett annat land än det som anges i punkt 1, skall lagen i det landet tillämpas. 
En uppenbart närmare anknytning till ett annat land kan särskilt grundas å 
att det redan finns ett rättsförhållande mellan parterna, såsom ett avtal som 
har nära anknytning till den skadeståndsgrundande händelsen i fråga.  
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