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Förord 
 

Under hösten år 2015 har arbetet med min C-uppsats fyllt all min vakna tid, mer eller mindre. 

Jag valde ämnet ersättningsrätt, med inriktning produktansvar. Jag hade aldrig tidigare hört 

talas om att det fanns en särskild skyddslagstiftning för konsumenter, vid skador orsakade av 

en produkt. Jag har däremot under dessa år som student på rättsvetenskapliga programmet vid 

Luleå tekniska universitet fått ett speciellt intresse för ersättningsrätt/skadeståndsrätt och var 

fullt inställd på att mitt examensarbete skulle på ett eller annat sätt behandla rättsområdet.  

 

Att det blev ett arbete om produktansvar, det tackar jag min handledare Bertil Bengtsson för.  

Med hans tips om olika ämnen som kunde utredas fick jag upp ögonen för  vikten av ett 

fungerande produktansvar. Om att vi i vardagen faktiskt använder oss av en mängd olika 

produkter. Det var startpunkten för mitt arbete, att utreda vilket skydd vi som konsumenter 

innehar. Ett stort tack till Bertil Bengtsson för hans tid och engagemang, hans konstruktiva 

kritik och för att han fick mig att inse att språket spelar en väldigt stor roll.  Vill även passa på 

att tacka min mor Annika Vestermark, för hennes uppbackning och för att hon fick mig att tro 

på mig själv. Sen alla mina vänner som har haft förståelse för att jag har lagt ner all min tid i 

skolarbetet istället för att finnas till hands för Er.  
 

Linda Vestermark 

Piteå 2015-12-31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 

Det har funnits ett behov av en skyddslagstiftning för konsumenter när produkter har orsakat 

skada på person eller sak. När produktansvarslagen (1992:18) trädde ikraft uppstod frågan hur 

lagen kan skydda konsumenter. Genom att tillämpa den rättsdogmatiska metoden blev det 

möjligt att utreda och besvara de frågor som uppstod, nämligen hur omfattande skyddet är. 

Resultatet av utredningen blev att PAL har gett ett betydligt större skydd för den enskilde 

konsumenten när lagen ålade strikt ansvar för den produktansvarige. Innan PAL:s tillkomst 

var den som drabbats av en skada orsakad av ett produktfel tvungen att tillämpa 

Skadeståndslagen (1972:207), för att kräva ersättning för skadan. Möjligheten att bli 

berättigad skadestånd blev imaginär, för den skadelidande var tvungen att bevisa att det 

förelåg ett orsakssamband mellan skadan och att tillverkaren handlat uppsåtligt eller vårdslöst 

vid tillverkningen, enligt 2 kap. 1 § SkL. Numera har den skadelidande en ökad möjlighet att 

få ersättning för det lidande som produkten orsakat, för det saknar betydelse varför produkten 

är behäftad med ett fel.  
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1. Inledning 
 
Den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet förvandlade Sverige från att ha varit ett 

jordbrukssamhälle till att vara ett land med marknadsekonomi. Med industrins intågande i 

samhället skapades ett nytt synsätt, det kommersiella synsättet. Utvecklingen av den 

industriella tekniken resulterade i en mängd olika produkter som började användas i de 

svenska hushållen. Den snabba utvecklingen som sker inom produktindustrin resulterade i 

svårigheter att finna nödvändig kunskap och information om varje produkt. Trots kännedom 

hos den svenska lagstiftaren om produkternas snabba utveckling och den enskildes svårighet 

att kontrollera säkerheten hos varje produkt, har det inte funnits någon lagstiftning som 

reglerar tillverkarens ansvar för säkerhet. Uppkom det en skada fanns det ingen särskild 

skyddslagstiftning som den skadelidande kunde stödja sitt skadeståndskrav på, utan fick 

tillämpa SkL:s bestämmelser istället.  

När det redan inom rättstillämpningen utvecklats ett strikt skadeståndsansvar för skador 

orsakade av produkter samt att EG:s ministerråd antog år 1985 ett direktiv om produktansvar 

vaknade Sveriges lagstiftare till, det förelåg ett verkligt behov av en skyddslagstiftning vid 

produktskador.  

 

Produktsäkerhetslagen (1988:604) trädde ikraft 1 juli 1989. Den innebar att ansvaret för 

produktsäkerhet lades på företagen i större utsträckning än tidigare, då ansvar för säkerheten 

låg främst hos olika myndigheter. Trots en ökad kontroll för att minska risken för skador var 

det omöjligt garantera en produkts säkerhet, att en skada aldrig kan uppkomma vid 

användandet av produkten. Genom Produktansvarslagens ikraftträdande, som har sin grund i 

EG-direktivet, upstod frågan om lagens ikraftträdande gav ett starkare skydd till förmån för 

den skadelidande konsumenten och på vilket sätt? 

1.1 Syfte 
 

Med utgångspunkt i den nuvarande rättsliga utformningen av produktansvar är syftet med 

denna uppsats att undersöka vilka förutsättningar som föreligger, för att en enskild individ ska 

få upprättelse vid en uppkommen skada som beror på en säkerhetsbrist i en produkt.  

 

De konkreta frågeställningar som behandlas i uppsatsen är: 

- Vad innebär produktansvar? 

- Föreligger det någon skillnad ifall den skadelidande drabbas av personskada eller 

sakskada? 

- Vilka ersättningsgrunder föreligger? 

- Till vem ska den skadelidande vända sig till med krav på skadestånd? 

- Finns det någon begränsning i skadeståndets belopp? 

- Vad är personskada och sakskada? 

1.2 Metod 
 

I detta arbete kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Det vill säga de olika 

rättskällorna, lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Produktansvarslagen har sin 

härkomst från EG-direktivet om produktansvar, vilket innebär att direktivets olika artiklar 

kommer beskrivas i samband med den svenska regleringen när frågeställningarna ska 

besvaras i den mån det är PAL:s regler som är avgörande. Sedan den svenska lagens tillkomst 

finns det inte speciellt många aktuella avgöranden rättspraxis från HD. Däremot finns det 

praxis från EU-domstolen som har betydelse för tillämpningen av PAL. Arbetet utgår från 

PAL, men det är även andra lagar, bl.a SkL, som behövs för att kunna åstadkomma en 
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problemlösning. Propositionerna har fått ett stort utrymme genom avsaknaden av ett större 

utbud av doktrin.    

2. PRODUKTANSVARETS BAKGRUND 
 

2.1 Vad menas med produktansvar? 
  

Begreppet produktansvar har sin motsvarighet i det engelska ordet product liability, vilket 

betyder att den som är ansvarig för en produkt kan bli skadeståndsskyldig för skador på något 

annat än produkten själv, om skadan beror på produktens säkerhetsbrist. Huvudsyftet bakom 

produktansvaret är att den som blir utsatt för en skada, till följd av att en produkt inte är 

tillräckligt säker för ändamålet den är avsedd att användas till, ska kunna kräva full ersättning 

för skadan. 

 

Det är inte alltid att den som har lidit en skada står i ett avtalsförhållande med den ansvarige 

för produkten, vilket lagstiftaren tog i beaktning när PAL var under behandling. 

Produktansvar ska inte kunna undgås endast av den anledningen att den skadelidande och den 

ansvarige inte står i ett kontraktsförhållande. Det är vanligt förekommande att en produkt 

används av flera användare, som exempelvis familjens bil, vilket innebär att en skada kan 

uppkomma på någon annan än den som faktiskt har anskaffat produkten. Har en skada 

uppstått ska den produktansvarige, som enligt PAL, kan vara tillverkaren, importören, den 

som marknadsför produkten som sin egen eller en detaljist ersätta den skadelidande oavsett 

om det är konsumenten själv eller någon annan som har drabbats. Såvida inte produkten har 

använts inom näringsverksamhet, mer om det nedan.
1
 

 

För den ansvarige föreligger det ett strikt ansvar, som är tvingande till förmån för den 

skadelidande. Ansvaret går med andra ord inte att avtala bort till det sämre för den 

skadelidande.
2
  Genom det strikta ansvaret är det inte längre nödvändigt att ta ställning till om 

den ansvarige har agerat vårdslöst eller oaktsamt. Ersättningsskyldigheten enligt 

produktansvarsreglerna föreligger oavsett anledningen till varför skadan uppstod. Detta 

möjliggör för den skadelidande att faktiskt få rätt till skadestånd. 
3
  

2.1.1 Produktansvar innan lagens tillkomst 
 

Det har under mitten av 1900-talet förekommit diskussioner inom de juridiska kretsarna 

huruvida det förelåg ett behov om en särskild lagstiftning om produktansvar.  I många länder 

hade det uppstått problem med produkter som orsakade personskador. En av de allvarligaste 

katastroferna som även drabbade Sverige var neurosedyn-fallet där gravida kvinnor fick 

läkemedlet Neurosedyn utskrivet för att lindra illamående och sömnsvårigheter. Läkemedlet 

orsakade oväntat fosterskador där cirka 10–12000 blev drabbade av skador i 48 stycken olika 

länder innan användningen av läkemedlet förbjöds. Ett okänt antal barn dog redan under 

graviditeten. Det var i november år 1961 som läkemedlet förbjöds i Sverige.
4
  

 

I avsaknad av en särskild speciallagstiftning rörande produktansvar när en skada uppstod på 

grund av en säkerhetsbrist i en produkt reglerades ansvaret i princip genom Skadeståndslagen 

                                                           
1
 Blomstrand, S Broqvist, P-A, Lundström, R-M, Produktansvarslagen (2012) s.11 

Hellner, Radetzki, skadeståndsrätt, 2010 s.309 
2
 Prop. 1990/91:197 s.1 

3
 Prop. 1990/91:197 s.24 

4
 JK Dnr 3195-02-90 s. 2 ff. 
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(1972:272) och de allmänna skadeståndsprinciperna. Enligt 2 kap 1 § SkL, den så kallade 

culparegeln, ska den skadelidande som begär ersättning för skadan visa att den uppkomna 

skadan beror på vårdslöst handlande av den som kravet som riktas mot eller av någon som 

denne svarar för. 

 

Verkligheten visade att det i många fall var svårt för den skadelidande att få fram en utredning 

som bevisade att den ansvarige agerat uppsåtligt eller vårdslöst vid tillverkningen av 

produkten. Det avgörande vid bedömningen om det förelåg rätt till skadestånd var att det 

förelåg ett orsakssamband mellan skadan och den vårdslösa handlingen. Det var ofta 

tillverkaren själv som hade informationen om produktens konstruktion och förhållandena vid 

tillverkningen. Vilket gjorde det svårt för de skadelidande påvisa att säkerhetsbristen i 

produkten hade uppstått i samband med tillverkningen, och att den var orsaken till skadan. I 

åtskilliga fall kunde därmed culparegeln hindra den skadelidandes rätt till ersättning för 

produktskada.
5
   

 

Rättstillämpningen påbörjade att utveckla ett strängt synsätt när det gällde tillverkaren eller 

leverantörens produktansvar, vid tillämpningen av SkL. Kravet på den ansvariges oaktsamhet 

var lågt satt, speciellt i fråga om personskador. I rättsfallet NJA 1949 s. 460 konstaterade 

Högsta domstolen att tillverkaren av fyrverkeripjäsen som orsakade personskada på en av 

arbetarna var ersättningsskyldig på grund av fabrikationsfel vid tillverkningen av produkten 

eller vid montering av etikett. Det saknades nödvändigt information om produktens farliga 

ämnen.  

 

När en person blivit drabbad av en sakskada på grund av en annan produkt konstaterade HD i 

rättsfallet NJA 1986 s. 712 att ersättningsskyldighet föreligger när fabrikationsfel uppstått vid  

tillverkningen av produkten. Bakgrunden var att en hamnkran välte och skadades på grund av 

fel i kranens så kallade överlastindikator. Bolaget som tillverkat denna säkerhetsanordning 

enligt avtal med kranens säljare, har ansetts skadeståndskyldig mot hamnen på grund av 

bristande kontroll vid tillverkningen av indikatorn, oavsett om kontrollen ankommit på 

bolaget självt eller på en underleverantör. Eftersom indikatorn har utgjort en väsentlig 

säkerhetsanordning i kranen, och fel i dess funktion har inneburit en betydande risk för 

personskada och omfattande sakskada så ska bolaget anses ansvarig för försummelse i 

kontrollen, trots att den eftersatta säkerhetsförpliktelsen inte finns reglerad i någon författning. 

JustR Bengtsson tillade att den mest naturliga och lämpliga lösningen vid produktskadefall är 

att talan kan föras direkt mot tillverkaren av en defekt produkt. Ett sådant ansvar är inte ens 

uteslutet för tillverkaren av en komponent, eller ingrediens som senare kommer att ingå i en 

produkt som skadas i sin helhet.  

 

Innan PAL:s ikraftträdande spelade garantiresonemang en betydande roll. Det hände att 

säljaren vid köpetillfället garanterade att produkten besatt en viss egenskap eller saknade den 

egenskapen, beroende på vad konsumenten efterfrågade och för vilket ändamål som 

produkten skulle användas till. Säljarens utfästelse har ansett varit riktig oavsett om han varit 

oaktsam eller inte när han upplyste köparen om egenskapen och lämnade garantin. Man kunde 

däremot inte endast ta ställning till om de upplysningar som säljaren lämnat, om de ansågs 

vara garantier vid avgörandet, utan man var tvungen att även se till säljarens beteende vid 

köpetillfället.  

 

                                                           
5
 Blomstrand m.fl (2012) s. 17, se även Prop. 1990/91:197 s. 24 
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Rättstillämpningen beaktade säljarens beteende, om beteendet gick att tolka som en tyst 

garanti om produktens lämplighet för ett visst ändamål och att produkten inte innehöll någon 

skadebringande egenskaper, ska den ansvarige bära ett strikt ansvar för de skador som 

garantin orsakade. 

 

I rättsfallet NJA 1968 s .285 fastställde HD att när en säljare som yrkesmässigt lämnar 

rekommendationer om ogräsbekämpning och vilka kemiska medel som ska användas till en 

odlare, ska säljaren anses vara ersättningsskyldig för de omfattande skador som uppkommit 

på odlingen på grund av besprutningen. Då köparen saknade kunskap om kemiska medel fick 

säljaren som hade en betydande kunskap om lämpliga besprutningsmedel anses ha lämnat en 

garanti om lämpligheten av det kemiska medlet genom det träffade avtalet mellan parterna i 

det aktuella fallet. 
6
 

 

Det föreligger även ett köprättsligt produktansvar enligt 31 § KKL. Säljaren har ett 

produktansvar för skador som den sålda varan orsakar på annan egendom som tillhör köparen 

eller någon medlem av köparens hushåll. HD fastställde i NJA 1985 s. 641 att en konsument 

har oftast ingen möjlighet att närmare undersöka en vara utan han måste förlita sig på de 

upplysningar som lämnas av den som tillhandahåller varan. Domstolen konstaterade att en 

deklaration om varans innehåll eller egenskapen i många fall kan vara detsamma som en 

garanti rörande varans säkerhet och oskadlighet.  

 

Rättstillämpningen, som tidigare beskrivits, har under åren gått mot ett strikt ansvar för den 

ansvarige i fråga om produktansvar, när produkter orsakar personskada eller sakskada, men 

det var först genom rättsfallet NJA 1989 s. 389 som HD fastställde att tillverkare och 

leverantörer på livsmedelsområdet har ett strikt skadeståndsansvar om livsmedel orsakar 

personskador.  

 

Enligt HD var det ett flertal omständigheter som talade för ett strikt ansvar. Bland annat den 

omständigheten att ett livsmedel som är behäftat med någon skadebringande brist eller 

egenskap kan medföra allvarliga skador för den drabbade. En annan omständighet är att vid 

tillverkning av livsmedel, såväl varor som tillagad mat, ska särskild aktsamhet iakttas samt att 

sträng kontroll kan genomföras. Den sista omständigheten som HD bedömde vara en 

anledning till strikt ansvar är att den ansvarige tillverkaren ofta har en möjlighet att genom 

ansvarsförsäkring minska risken för ekonomisk förlust vid skadefall.  
 

2.1.2 EG-rättens betydelse  
 

Den 27 januari 1977 öppnades en konvention rörande produktansvar för personskada för 

medlemsländerna att underteckna, men den har inte trätt i kraft. I början av 1970-talet ansåg 

Europarådet att det behövdes en ändring på produktansvarsområdet, genom en harmonisering 

av produktansvarslagstiftningen i medlemsländerna. För att uppnå en harmonisering av de 

nationella lagarna tillsattes en expertkommitté som fick till uppgift att utreda och lämna 

förslag till åtgärder som skulle kunna genomföra ändringen, för att få ett mer enat 

rättsområde. 
7
 

 

EG-kommission påbörjade vid samma tidpunkt ett arbete med att utforma ett direktiv om 

produktansvar som utfärdades 25 juli 1985. 85/375/ EEG. Syftet bakom direktivet var en 

                                                           
6
 Blomstrand m.fl (2012) s.16 

7
 Blomstrand m.fl (2012) s.22 
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harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkarens ansvar för skada orsakad av 

en defekt av dennes produkter. Utan en harmonisering av ländernas olika rättsregler där det 

förelåg stora skillnader på ansvaret för tillverkaren beroende på vilket land produkten utgick 

från, skulle det påverka varuflödet på EG:s marknad och snedvrida konkurrensen mellan 

länderna. Direktivets syfte var inte endast att förhindra en snedvriden konkurrens utan även 

för konsumenternas skydd, innan harmoniseringen kunde skyddet för deras hälsa eller 

egendom variera beroende på i vilken stat skadan inträffade. EG-kommissionen beaktade den 

tekniska utvecklingens snabba framfart som resulterade i en större mängd olika produktioner, 

som på olika sätt tog sig ut till konsumenterna. Vid en snabb utveckling, speciellt inom det 

tekniska området där det massproduceras produkter, kan det bli något fel som resulterar i 

defekta produkter, som sedan drabbar konsumenten.  För att förhindra oenigheter och onödiga 

rättsprocesser var lösningen, enligt direktivet, att ålägga tillverkaren ett strikt ansvar för 

defekta produkter som orsakar personskada och sakskador på konsumentegendom.  

Det strikta ansvaret för tillverkare kom till en början att endast omfatta industriellt framställda 

saker. Det gällde även lösa saker som används vid uppförandet av fast egendom eller infogas i 

en sådan. Jordbruksvaror och jaktprodukter kom att undantas från ansvaret förutom då de 

undergått sådan bearbetning av industriell karaktär som kan orsaka en defekt i produkten.
8
  

Efter att galna ko-sjukan härjat, den så kallade BSE-krisen utfärdade ministerrådet 10 maj 

1999 ett direktiv 1999/34/EG att även jordbruksvaror, oavsett om de har bearbetats eller inte, 

skulle inbegripas i direktivet om produktansvar för att ge konsumenterna förtroende för 

jordbruksproduktionens säkerhet. Därigenom underlättades det för konsumenterna att kräva 

ersättning för personskador som orsakats av defekta produkter, oavsett vilken typ av produkt.
9
  

Det föreligger en skyldighet för varje medlemsstat att införliva direktivets bestämmelser i 

nationell rätt, men i fråga om utformning och metod så är det upp till varje enskild stat att 

forma reglerna, enligt artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt. För varje enskild 

medborgare inom EG:s område finns det numer en rättighet att få ett skydd mot defekta 

produkter eller full ersättning för skador till följd av dessa produkter.
10

 

Sverige var vid utfärdandet av direktivet inte en medlemsstat i EG. Men sedan ministerrådet 

antagit EG-direktivet om produktansvar togs frågan upp om behovet av en produktskadelag 

upp på nytt i Justitiedepartementet. Förslaget till produktskadelag byggde på samma principer 

som EG-direktivet. Departementspromemorian blev föremål för en bred remissbehandling 

vilket resulterade i att de flesta av remissinstanserna betonade allmänt vikten av en 

harmonisering med EG. Näringslivsorganisationerna tillstyrkte att det infördes en 

produktansvarslagstiftning under förutsättning att den överensstämde med den lagstiftning 

som medlemsländerna i EG var på väg att införa. Regeringen överlämnade propositionen med 

ett förslag till en produktskadelag. Lagförslaget behandlades av Riksdagen under hösten 1991 

                                                           
8
 85/374/EEG s. 1 

9
 1999/34/EG p. 5, 6, 7. 

10
 Blomstrand m.fl (2012) s.24 
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som beslöt att lagen skulle nämnas Produktansvarslag istället för regeringens förslag och att 

den skulle träda i kraft den 1 januari 1993.
11

  

2.2. PRODUKTANSVARETS INNEBÖRD 

2.2.1 Förutsättningar för skadestånd 
 

I 1 § PAL anges de grundläggande förutsättningarna för att kunna kräva ersättning för en 

skada som uppkommit på grund av en säkerhetsbrist i en produkt. I första stycket framgår det 

att lagen reglerar skadestånd för personskada som produkten orsakar. Andra stycket visar att 

ansvaret är begränsat till skador på konsumentegendom. Vilket innebär att näringsidkare som 

har lidit skada inte kan använda sig av lagens regler när denne har tänkt kräva ersättning för 

den uppkomna sakskadan.  

 

Den produktansvarige är dock inte ansvarig för alla skador som en produkt kan orsaka. Det 

finns produkter som genom sin konstruktion kan orsaka skada, men avsikten med produktens 

konstruktion är inte att skapa en skadeframkallande produkt, utan det är behövligt med 

konstruktionen för att ändamålet med användningen av produkten ska kunna uppnås. Det vore 

inte rimligt att den som tillverkat en kniv skulle bli ersättningsskyldig bara på den grunden att 

någon skär sig vid användandet. Använder man kniven felaktig eller ovarsamt så är det 

naturligt att en skada uppstår. Vid bedömandet om strikt ansvar ska inträda får man ta hänsyn 

till vad som anses vara en normal egenskap för produkten och vilken säkerhet som produkten 

måste förväntas ha vid användandet av en person med sunt förnuft. Uppstår det en skada på 

grund av att kniven har en egenskap som inte kan förväntas och föreligger det på grund av den 

bristande egenskapen en säkerhetsbrist blir tillverkaren tvungen att ansvara för de skador som 

uppkommit, oavsett om den ansvarige varit vårdslös eller ej.
12

  

 

Det är enligt EG-direktivets avgränsning för det strikta ansvaret som den svenska lagstiftaren 

använder sig av produktens säkerhet som ett kriterium för ansvar.  

 

Syftet bakom paragrafen var att det förelåg ett behov att säkerställa att den skadelidande får 

ett särskilt skydd vid produktskada. Sedan PAL:s tillkomst föreligger strikt ansvar som 

betyder att den skadelidande inte behöver bevisa orsaken till säkerhetsbristen i produkten. 
13

  

 

I bestämmelsen framgår det motsatsvis att den ansvarige inte kan bli skadeståndsansvarig för 

ren förmögenhetsskada. För konsumenter uppstår sällan några sådana skador av betydelse, 

genom att det är en ren ekonomisk skada som saknar samband med en personskada eller en 

sakskada. 
14

 

 

Bestämmelserna motsvaras i EG-direktivet närmast av artikel 1 och artikel 9 där 

grundprincipen om produktansvar framgår av artikel 1: Det föreligger ett strikt eller objektivt 

ansvar hos tillverkaren av en produkt om en skada uppstår till följd av en defekt i produkten. 

Det saknar betydelse vad som kan vara orsaken till att produkten är behäftad med en defekt, 

skadestånd föreligger redan på den grunden att det finns en defekt. För konsumenten blir det 

                                                           
11

 Blomstrand m.fl (2012) s. 19 ff. 
12

 Prop. 1990/91:197 s. 25 
13

 Prop. 1990/91:197 s. 87 
14

 Prop. 1990/91:197 s. 39  
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en lindring i bevisbördan, behöver inte bevisa att producenten har begått något fel eller 

handlat vårdslöst vid tillverkningen.
15

   

 

I artikel 9 anges vilka skador som ska omfattas av det strikta ansvaret. Det skador som 

direktivet föreskriver är personskada, inklusive dödsfall och dels skada på eller förstörelse av 

sak. Det finns dock en begränsning vid sakskador, den skadade saken ska vara av det slaget 

som i normalt fall används för privat användning eller konsumtion och ska ha använts för 

detta ändamål vid skadetillfället.
16

EG-direktivet använder sig av begreppet ”defekt” som 

ansvarsgrund men ordets betydelse är samma som säkerhetsbrist.  

2.3 SKADOR OCH ERSÄTTNINGSGRUNDER 
 

När en konsument har lidit en skada kan det vara svårt för denne att veta vad som kan ersättas. 

PAL innehåller väldigt få bestämmelser som reglerar vilken ersättning den skadelidande har 

rätt till. Det saknas även en definition av vad som anses med personskada eller sakskada. 

Enligt 1 kapitel 1 § SkL kan lagens tillämpas om inget annat är särskilt föreskrivet, föranleds 

av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i övrigt. Genom att det saknas 

bestämmelser i PAL får de allmänna reglerna i skadeståndslagen betydelse som 

utfyllnadsregler. För att få svar vad som ersätts när en personskada eller sakskada har 

uppkommit måste man använda sig av femte kapitlet i SkL.
17

 

 

 EU-domstolen yttrade i målet C- 203/99 Henning Veefald mot Århus Amts kommune att 

direktivet saknar definition av skadetyperna som återfinns i artikel 9. Det har överlämnats åt 

de nationella lagstiftarna att fastställa vad dessa två typer av skador innefattar. Lagstiftarna i 

varje enskild medlemsstat ska säkerställa att den skadelidande får en korrekt och fullständig 

ersättning för skadan som produkten orsakar, oavsett vilken typ av skada som uppstått. De 

nationella reglerna som tillämpas kan inte påverka direktivets ändamål genom att det 

ankommer på den nationella domstolen att tolka den nationella rätten mot bakgrund av 

direktivets ordalydelse. Har en skada uppstått som är ersättningsgill enligt direktivets artikel 9 

kan en medlemsstat inte begränsa den typen av skada. EU-domstolens motivering i 

förevarande mål förklarar varför det inte finns någon särskild bestämmelse i PAL, utan istället 

ska domstolen tillämpa SkL 5 kap och dess bestämmelser i ljuset av direktivets ändamål. 

Huvudsaken är att den skadelidande får full ersättning för skadan.
18

 

 

2.3.1 Personskada 
 

Det förekommer ingen definition i SkL regler vad som avses vara en personskada. Det 

framkommer däremot i motiven till skadeståndslagen. En personskada är en fysisk eller 

psykisk defekt på den skadelidandes kropp som är en direkt följd av en skadehandling. Det 

kan vara exempelvis brutna ben, krossad fot, utslagna tänder, avhuggna fingrar eller inre 

blödningar. Skadorna kan även uppstå genom förgiftning, strålning eller dylikt och ta sig 

uttryck genom förstörda vävnader eller inre sjukdomstillstånd som exempel.
19

 När en person 

                                                           
15

 Blomstrand m.fl (2012) s.34 
16

 Blomstrand m.fl (2012) s. 56 
17

 Prop. 1990/91:197 s. 78 
18

 C-203/99 p. 26, 27, 28 
19

 Hellner, Radetzki (2010) s. 105  
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haft en obehaglig upplevelse eller liknade kan skadan vara av psykiskt art, som depressioner 

eller psykisk chock.
20

   

HD konstaterade i rättsfallet NJA 1971 s. 78 att depressionen som den skadelidande upplevde 

i det aktuella målet var att anse som en personskada, då den stod i direkt eller nära samband 

med olyckan. Begreppet personskada täcker även den situation när den skadelidande avlider 

till följd av kroppsskada eller sjukdom.
21

 

2.3.2 Ersättning vid personskada 
 

Produktansvarslagen saknar reglering om hur ersättningen vid personskada ska bestämmas.  

På grund av avsaknaden av bestämmelserna i PAL tillämpas reglerna i 5 kap 1§ SkL vid 

bedömningen om skadeståndets storlek och för att få veta vilka ersättningsgrunder som 

föreligger. Principiellt sett så fyller reglerna om personskada sociala funktioner genom att 

utgångspunkten för ersättningen är att försätta den skadelidande i samma ekonomiska 

situation som om skadan aldrig inträffat. 
22

  

 

Det följer av paragrafen att den som tillfogats personskada ska kunna kräva skadestånd som 

omfattar ersättning för såväl ekonomisk som ideell skada. Skadeståndet ska kompensera 

sjukvårdskostnad och andra kostnader som uppkommer för den skadelidande. Det inbegriper 

även en skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära. Den förlorade 

arbetsförtjänsten under den akuta sjukdomstiden samt varaktig förlust av arbetsförmågan, och 

eventuell invaliditet efter utgången av den akuta sjukdomstiden ska ersättas till den 

skadelidande. Den ideella skadan som uppkommer på grund av skadan ska ersättas, nämligen 

det fysiska och psykiska lidandet av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art 

(lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.
23

  

 

2.3.2.1 Sjukvårdskostnader  
 

Det framgår tydligt i 5 kap 1 § att skadeståndet ska i princip täcka alla sjukvårdskostnader 

som uppkommer för den skadelidande. I det praktiska livet blir det sällan ett större belopp för 

den skadeståndsskyldige att ersätta genom att kostnaden täcks till en övergripande del på 

annat sätt. Framförallt är det den allmänna socialförsäkringen som står för kostnaden. En del 

av kostnaderna kan täckas ur privat olycks- eller sjukförsäkring. Det resterande av kostnaden 

som inte täcks av försäkringarna ska därmed ersättas via skadeståndet. Tvister om beloppen är 

sällsynta eftersom utgifterna vanligen styrks av kvitton, samt att det föreligger en allmän plikt 

för den skadelidande att i möjligaste mån begränsa skadans omfattning. I praktiken innebär 

det i princip att utgifterna som den skadelidande begär ersättning för ska ha varit nödvändiga 

för skadans omfattning, för att de ska vara berättiga till skadestånd.
24

  

 

Det följer av NJA 1968 s. 23 att rent allmänt ska den skadelidande välja den billigaste vården 

som är adekvat och inte använda sig av vård som kan betecknas vara av lyxkaraktär på den 

skadeståndsskyldiges bekostnad. Föreligger det omständigheter som den skadelidande inte 

kan kontrollera som exempelvis platsbrist på en allmän sjukvårdinrättelse som tvingar denne 

att utnyttja en dyrare vård konstaterade HD i NJA 1967 s. 497 att den extra kostnaden som 

uppkommer ska bekostas av den skadeståndsskyldige. 

                                                           
20

 Prop. 1975:12 s. 20 
21

 Prop. 1972:5 s. 526 
22

 NJA 1992 s. 642 
23

 Prop. 1975:12 s. 20, se även Blomstrand m.fl s. 58 
24

 Hellner, Radetzki (2010) s. 375 ff, se även Prop. 1975:12 s. 21 
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Om det är motiverat för bättre möjlighet till rehabilitering kan vård i hemmet ersättas genom 

skadestånd, trots att det överstiger kostnaden för vård på allmän inrättning. Skadeståndets 

belopp ska vara den kostnaden som är återstående efter avdrag har gjorts från vad andra 

ersättningar bör täcka, enligt HD:s uttalande i NJA 1976 s. 103. 

 

Den skadelidande kan drabbas av andra kostnader dels under akut sjukdomstid och dels vid 

invaliditet. Några exempel som räknas till andra kostnader är resor till och från vårdinrättning, 

nödvändig vistelse på kurort som en del av vårdbehandlingen, anpassning av bostad genom 

särskilda anordningar som inte ersätts av statsmedel, hemhjälp och så vidare. Även utgifter 

som tillkommer den skadedrabbade vid proteser och invalidfordon kan vara ersättningsgilla. 
25

 

2.3.2.2 Skälig kompensation för närstående 
 

De personer som står särskilt nära den skadelidande kan även drabbas av kostnader och 

inkomstförlust till följd av skadan. De personer som avses stå nära är främst den 

skadedrabbades familjemedlemmar. Saknar denne en familj i ordets bemärkelse kan andra 

personer anses vara närstående i paragrafens mening, som kan vara en person som den 

skadelidande känner särskild samhörighet med.
26

 Det framgår av första punkten i förevarande 

paragraf att en skälig kompensation ska utgå till de personerna. Till skillnad från andra 

skadefall, där den gällande skadeståndsrättsliga grundsatsen är att kostnader till följd av en 

skada ska ersättas fullt ut, ska det göras en skälighetsbedömning vid de anhörigas utgifter. I de 

fall en person drabbas av en personskada till följd av en defekt produkt som kräver akut 

sjukvård, kan kostnader för den närståendes sjukhusbesök ersättas. Efter den akuta 

sjukdomstiden kan det förekomma att de utgifter som uppkommer för den närstående blir 

ersättningsgilla, om den skadelidande är ett barn eller om besöken antas vara till gagn för en 

vuxen person som har vistas en längre tid på ett sjukhus eller någon annan vårdinrättning.  

 

Vid den skälighetsbedömningen som görs i det enskilda fallet, kan utgifter som den 

närstående haft till följd av sjukhusbesöken som exempelvis kostnader för resa och förlust av 

arbetsinkomst ersättas. Frågan om vilka kostnader som är ersättningsgilla när den 

skadelidande får omvårdnad av en närstående, är beroende på i vilken mån omvårdnaden är 

skälig.  

 

Kan inte den allmänna vården ordna vården som är behövlig för den skadelidande utan det är 

vård i hemmet av en närstående som behövs, då bör alla utgifter ersättas. Föreligger det 

särskilda omständigheter i det enskilda fallet som medför behov av ytterligare vård än den 

vård som det allmänna tillhandahåller kan ersättning ges för de utgifterna. Som tidigare sagts, 

så krävs det att omvårdnaden och besöken kommer den skadelidande till gagn för att 

utgifterna som uppkommit i samband med skadan ska vara ersättningsgilla. Den skäliga 

kompensationen ska utgå från ett läkarintyg eller något liknade som styrker att den 

närståendes uppoffringar för den skadelidande har främjat dennes hälsa och rehabilitering. 
27

  

 

                                                           
25

 Hellner, Radetzki (2010) s. 377 

 
26

 Prop. 2000/01:68 s. 69 
27

 Prop. 2000/01: 68 s. 20, 21, 68 
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Det bör observeras att de närstående inte väcker en egen talan om skadestånd, ersättningen 

som tillkommer dessa räknas in i skadeståndsbeloppet till den skadelidande, som i sin tur 

ersätter de närstående för deras utgifter.  

 

2.3.2.3 Inkomstförlust 
 

Det framgår av 5 kap 1 § första stycket andra punkten SkL att inkomstförlust ska ersättas vid 

en personskada. Det ligger i sakens natur att det uppstår en inkomstförlust för den 

skadelidande ifall denne behöver vård för sin skada. Ersättningen storlek kan variera beroende 

på skadans omfattning. Under den akuta sjukdomstiden medan läkningsprocessen fortfarande 

pågår är det ofta omöjligt för den skadelidande att förvärvsarbeta, vilket innebär en förlust av 

arbetsinkomst. Skadan kan utvecklas till en stadigvarande skada – invaliditet - som kan ge den 

skadedrabbade en varaktig nedsättning av arbetsförmågan, vilket medför en förlust av 

inkomst.
28

  

 

Vid inkomstförlust fastställs ersättningens belopp enligt den så kallade differensmetoden. 

En konkret beräkning sker genom att ersättningen ska motsvara skillnaden mellan den 

inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära om han inte skadats och den inkomst 

som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma uppnå.
29

 

Som ett exempel kan vi använda oss av Göran, som har blivit skadad efter att dammsugaren 

exploderade. Innan skadan var han anställd som lastbilschaufför med en månadsinkomst på 

24 000 kronor. På grund av skadan var han tvungen att amputera det ena benet, och han var 

tvungen att byta tjänst inom företaget. Månadsinkomsten efter skadan sjönk till 18 000 

kronor. Den inkomstförlust han har lidit till följd av skadan, 6000 kronor, ska ersättas.  

 

Vid beräkningen av vad den skadelidande skulle ha förtjänat utgör de faktiska förhållandena 

vid tiden för skadan en utgångspunkt. Man tar inte hänsyn endast till hur arbetet är avlönat 

utan även till hur mycket arbete den skadelidande skulle ha utfört om inte skadan hade 

inträffat. Har den skadelidande ett arbete som innebär en möjlighet att erhålla traktamenten så 

räknas inte förlusten av traktamentet som en inkomstförlust, om det inte framgår att 

traktamentet varit avsett att utgöra ett öppet eller dolt lönetillägg.  

 

Den andra beräkningen som genomförs är vad den skadelidande har tjänat efter skadan. Den 

skadelidande ska i möjligaste mån försöka uppnå en inkomst som är skälig med hänsyn till 

skadan, annars kan det inverka på beräkningen av ersättningen. Det följer av den allmänna 

principen att den skadelidande ska försöka begränsa skadans följder.  

 

HD anförde i NJA 1991 s. 622 att ersättningens storlek påverkas om den skadelidande har 

visat ovilja att arbeta eller det annars framgår att han inte har gjort vad som med hänsyn tills 

hans arbetsförmåga och övriga omständigheter som ålder kan krävas för att skaffa sig en 

godtagbar inkomst.
30

 

 

Vid beräkningen om ersättning för invaliditeten görs en abstrakt bedömning av den väntande 

inkomstförlusten.
31

 Vid tidpunkten för bedömandet av skadeståndets storlek utgår man vid 

beräkningen för framtidens inkomst som skadelidande skulle ha tjänat om han inte skadats 

och den inkomst han kan tänkas uppbära, med den nuvarande arbetsförmågan. 

                                                           
28

 Prop. 1975:12 s. 22 
29

 Blomstrand m.fl (2012) s. 58 
30

 Hellner, Radetzki (2010) s. 380 
31

 Hellner, Radetzki (2010) s. 379 
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Utgångspunkten är den skadelidandes yrke och sysselsättning vid tiden för skadan, men 

hänsyn kan även tas till förväntade befordringar eller övergång till annat arbete. Vid 

bedömningen om den framtida arbetsförmågan måste det beaktas vad rimligen kan krävas av 

honom med tanke på tidigare utbildning och verksamhet, möjlig omskolning eller annan 

liknad åtgärd, ålder, bosättningsförhållanden och jämförliga omständigheter som kan kräva en 

rehabilitering. Den skadelidande är i allmänhet skyldig att underkasta sig rehabilitering, det är 

för att den skadelidande ska kunna få en inkomst.
32

  

 

Med andra ord bestäms ersättningsbeloppet genom en skönmässig bedömning utifrån den 

inkomst som den skadelidande kan tänkas uppbära genom ett arbete som är anpassat till 

honom, och den inkomstförlust som han lider till följd av att inte kunna arbeta med yrket som 

han hade vid skadetillfället eller att han på grund av skadan har varit tvungen att gå ner i 

arbetstid.  

 

2.4.1  Ideell skada  

2.4.1.2 Sveda och värk 
 

I tredje punkten framgår det att skadeståndet omfattar ersättning för fysisk och psykiskt 

lidande av övergående natur vilket kan nämnas som sveda och värk. För att psykiska besvär 

ska kunna ersättas förutsätts det att besvären är medicinskt påvisbara, personskada. Ifall en 

person har löpt en större risk för att i framtiden drabbas av en sjukdom genom en produkts 

säkerhetsbrist, som exempelvis strålning som kan utgöra en risk för cancer, kan den oro som 

den skadelidande lider av lett till sådana psykiska besvär att de är att anse som personskada, 

oavsett om risken inte förverkligas. Ersättning för sveda och värk kan ersättas även i de fall en 

fysisk skada är att anse som bestående vid ett tidigt stadium. Vid bedömningen om ersättning 

ska betalas för den ideella skadan bör man ta hänsyn till de psykiska besvär som kan 

uppkomma till följd av den fysiska skadan. Till dess det är konstaterat att de akuta 

skadeverkningarna kommer att upphöra eller att de har blivit bestående kan ersättning ges för 

sveda och värk.
33

 

 

2.4.1.3 Lyte och annat stadigvarande men  
 

Skadeståndet omfattar även ersättning för lyte eller annat stadigvarande men som avser 

bestående skadeföljder till följd av personskadan. Det innebär att skadan kommer påverka den 

skadades liv permanent. Lyte tar främst sikte på vanställda kroppsfel, som ärr, hälta, förlust av 

kroppsdel eller liknade och de fysiska och psykiska besvär som uppkommer på grund av 

skadorna. De svårigheter som skadan framkallar för den drabbade att leva ett normalt liv 

anses vara stadigvarande men som ska ersättas. Det kan vara bestående lidande och obehag 

som är förknippat med rörelseinskränkning, dövhet, blindhet eller nedsatt syn, lukt och smak. 

Det kan även innebära lidande av sexuell karaktär, som upphörd eller nedsatt potens eller 

oförmåga att skaffa barn.  

 

Vid bedömningen om ersättning för lyte ska man även ta hänsyn till hur den skadelidandes 

omgivning reagerar på skadan och den skadades oro för att bli betraktad som vanställd eller 
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mindre duglig. Avstående från fritidssysselsättningar på grund av skadan kan gå under denna 

kategori av ersättningsgrunder, om fritidsintresset saknar ekonomisk betydelse.
34

 

2.4.1.4  Särskilda olägenheter  
 

Det följer av 5 kap. 1 § första stycket punkt 3 att skadeståndet omfattar även särskilda 

olägenheter som uppkommer för den skadelidande. Det finns svårbedömda ersättningsposter 

som hänförs till denna bestämmelse. För den skadedrabbade kan det bli allmänna besvär i 

förvärvsarbetet, som strävan att uppnå önskat arbetsresultat men skadan gör att det blir en 

ökad anspänning för att åstadkomma resultatet, vilket ska ersättas som en ideell 

kompensation.  Om skadan innebär att det finns en risk för tillfällig frånvaro från arbetet och 

därmed inkomstförlust ska förlusten anses som en särskild olägenhet.  

 

Det kan hända att skadan utvecklas till det sämre för den drabbade som ger fördyrande 

levnadsomkostnader, dessa ska beaktas vid beräkningen. Utövar den skadelidande en 

fritidssysselsättning innan skadan, som har en ekonomisk betydelse för den skadelidande, ska 

förlusten av utövandet beaktas när bedömningen sker.  Inom rättspraxis har minskad förmåga 

att utföra hushållsarbete, skötsel av bil eller liknade ersatts som särskilda olägenheter i övrigt. 

Enligt traditionellt synsätt ska ideella skadeföljder på fritiden anses kompenserade genom 

skadestånd för lyte och stadigvarande men. En särskild fråga som har varit uppe i bedömning, 

eftersom varje individ har sina egna fritidsintressen, är ifall förmågan att utöva sin 

fritidssysselsättning har minskat eller förlorats, om den ska ersättas efter en individuell 

bedömning.
35

 HD tillerkände den skadelidande särskild ersättning för minskade möjligheter 

att syssla med sportdykning i rättsfallet NJA 1992 s. 642 där rättsfrågan var om den skadade, 

utöver vad andra som drabbats av motsvarande skada är berättigade till, borde få särskild 

ersättning för att den skadelidande hade förlorat förmågan att fotsätta med sportdykning som 

var hans fritidssysselsättning. Den minskade förmågan var en skadeföljd av olägenheter i 

övrigt.  

 

Kritikerna av rättsfallet har ifrågasatt HD:s slutsats, de menar att ideell skada bör hållas fri 

från individuella bedömningar när ersättningens belopp ska bestämmas. Skadeståndsrätten bör 

i första fall utnyttjas vid svåra skadefall och inte för minskad förmåga att hålla sig med 

glädjeämnen. 
36

 

2.4.2  SKADESTÅND VID DÖDSFALL  

 

Det följer av 5 kapitlet 2 § SkL att skadestånd ska utbetalas när en personskada har lett till 

döden. Den ansvarige ska betala för begravningskostnad och även i skälig omfattning, annan 

kostnad till följd av dödsfallet. Var den avlidne underhållsansvarig ska förlusten av 

underhållet ersättas samt den personskada som till följd av dödsfallet drabbar någon som stod 

den avlidne särskilt nära. Dödsfallet innebär inte med automatik att det utgår ersättning för 

förlust av underhåll, utan det finns vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda innan 

ersättning kommer på tal: ersättning för förlust av underhåll ska tillkomma den efterlevande 

som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller var beroende av honom för sin 

försörjning, om underhållet utgick vid tiden för dödsfallet eller att det kan antas att underhåll 

skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid. Det bör noteras att förlusten av underhåll 

ersätts endast i den omfattning som anses skäligt.  
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Vid skälighetsbedömningen tas hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjlighet att 

genom eget arbete eller på annat sätt, än de förmåner som tillfaller den efterlevande enligt 5 

kap 3 § SkL, att själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes 

hushållsarbete i hemmet. 

 

Har den skadelidande haft rätt till ersättning för ekonomisk skada enligt 5 kapitlet 1 § SkL 

innan dödsfallet inträffade övergår denna rätt på dödsboet, såvida inte ersättningsfrågan har 

reglerats dessförinnan. Tidigare förföll rätten till skadestånd för ideell skada såvida inte 

ersättningen fastställt före dödsfallet, men efter en lagändring år 2001 räcker det att den 

skadelidande har framställt krav på ersättning innan dödsfallet.
37

 Det är däremot endast skada 

som går att anknyta till tiden före dödsfallet som är ersättningsgill. De efterlevande träder in i 

den avlidnes ställe såsom skadelidande.
38

 

2.4.2.1 Begravningskostnader och andra kostnader till följd av dödsfallet 
 

I rättspraxis hade det utvecklats rätt till en skälig ersättning för begravningskostnader och 

andra kostnader till följd av dödsfallet. Vid skälighetsbedömningen togs hänsyn till vissa 

omständigheter som den avlidnes ålder och samhällsställning samt ekonomiska villkor. Sällan 

spelade detaljposterna någon större roll utan man beaktade istället kostnadernas totala nivå. 

Vilket innebär att ersättning kan utgå nästan för alla de utgifter som uppkommer i samband 

med en begravning.
39

 Rätten till ersättning för begravningskostnader lagfästes i första punkten 

i förevarande paragraf. Andra kostnader i samband med dödsfallet som är ersättningsgilla är 

bland annat sorgekläder och resor. Däremot ersätts inte bouppteckningskostnader.
40

   

 

I NJA 1982 s. 688 anförde HD att om en personskada har lett till döden ska ersättning utgå för 

begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet. Till sådana 

kostnader kan hänföras dödsbodelägares kostnad för resor och om särskilda omständigheter 

föreligger kan även inkomstförlust räknas in i kostnaden. I det aktuella fallet hade sonen till 

mannen som avlidit ansetts berättigad till ersättning för de utgifter han lagt ut på en resa från 

Australien och för inkomstförlust, eftersom omständigheterna gjorde det skäligt. Vid 

bedömande om ersättning för inkomstförlust måste man ta i beaktande hur lång tid besöket 

vid en begravning tar i anspråk i normalfallet, för att det ska anses vara en skälig förlust. 

  

2.4.2.2 Ersättningsberättigade 
 

Som tidigare sagts, under avsnitt 2.4.2, kan ersättningen till de efterlevande även innefatta 

förlust av underhåll, 5 kap 2 § första stycket andra punkten. Den krets av efterlevande som 

kan tillhöra de ersättningsberättigade bestäms av den legala underhållsplikten.  Det är med 

andra ord princip endast den efterlevande maken i det bestående äktenskapet eller maken från 

ett tidigare äktenskap, den avlidnes barn eller dennes make, moder till den avlidnes barn utom 

äktenskap samt den avlidnes föräldrar som tillhör kretsen, enligt familjerättslig lagstiftning.
41

  

 

Lagstiftaren har däremot tagit hänsyn till att allt fler lever under äktenskapsliknade 

förhållanden, så kallade samboförhållanden, att det kan finnas andra än de som är uppräknade 
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 6 kap 3 § SkL, kommentar B. Bengtsson, Karnov Databas. 
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 Hellner, Radetzki (2010) s. 405 
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ovan, som är beroende av den avlidne genom dennes försörjning. I andra stycket framgår det 

att dessa är ersättningsberättigade för förlust av underhåll med anledning av dödsfallet.42
  

 

Genom bestämmelsen ges den efterlevande sambon en möjlighet att få sin försörjning tryggad 

om denne varit beroende av den avlidne, men likt förlust av underhåll för den efterlevande 

maken måste hänsyn tas till sambons arbetsförmåga och hennes möjlighet att försörja sig 

själv. Det vore inte rimligt att sambon kan erhålla skadestånd bara på den grunden att 

dödsfallet inträffat.43
  

 

Det behöver inte endast vara en sambo som är i beroendeställning till den avlidne, det kan 

likväl vara en förälder som är beroende av sina barn för sin försörjning, eller barn som har 

mor- eller farföräldrar som underhållsansvarige eller en handikappad bror som är beroende av 

sin syster för sin försörjning. 
44

 

2.4.2.3 Ersättningens omfattning och beräkning 
 

Det ska vara ett rimligt ersättningsbelopp som tillfaller den efterlevande. För att avgöra om 

beloppet är att anse som skäligt måste det vid bedömningen tas hänsyn till den efterlevandes 

egen förmåga. Finns det möjlighet att genom eget arbete eller på annat sätt bidra till sin egen 

försörjning inskränker det skadeståndets omfattning. Hur omfattande kraven är som ställs på 

den efterlevande varierar, då hänsyn får tas till dennes ålder, hälsostånd, utbildning samt den 

rådande arbetsmarknaden.
45

 I det verkliga livet får bestämmelsen, 5 kap 2 § SkL en viktig 

betydelse för den efterlevande maken, oftast änkan. Vid bedömningen av storleken på 

ersättningen ska hänsyn tas till att änkan kan gå ut i förvärvsarbete, även om hon inte haft ett 

sådant arbete före dödsfallet och inte heller skulle skaffat sig ett sådant om dödsfallet inte 

inträffat.
46

 Ingår änkan ett nytt äktenskap förlorar hon i princip rätten till skadestånd, då 

hennes försörjning kan komma från annat håll.  

 

Ett barn som är berättigad till underhåll ska inte behöva gå ut i förvärvsarbete tidigare än 

normalt för att kunna bidra till sin försörjning, endast därför att dödsfallet inträffade. Det 

följer av 7 kap 1 § FB att föräldrarna är underhållsskyldiga fram tills barnet fyller 18 år eller 

tills 21 år om barnet går en grundutbildning. Avlider den ena av föräldrarna är det dennes del 

av underhållet som beräknas när skadeståndets omfattning ska bedömas. Avdrag ska dock 

göras för studiebidrag eller liknade förmåner som den efterlevande kan uppbära även om den 

avlidne varit i livet.
47

  

 

Ersättningen ska inte beräknas så att de efterlevande endast får den nödvändiga försörjningen 

tillfredställt, utan skadeståndet ska beräknas så att de efterlevande har - efter kraven som 

uppställts på vederbörande är uppfyllda – samma levnadsstandard som innan dödsfallet 

inträffade. Skadeståndet ska ge full ersättning för skadan, men inte ge en överkompensation så 

att standarden höjs.
48
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2.4.2.4 Personskada till följd av dödsfallet 
 

I 5 kap 2 § första stycket tredje punkten framkommer den efterlevandes rätt till skadestånd för 

personskada till följd av dödsfallet.  I första hand är det personer som står närmast i samma 

hushållsgemenskap som har rätt till skadestånd, men det kan även vara andra personer i den 

närmaste skaran av släkten, så som barn och föräldrar. Eller ett syskon som inte 

sammanbodde med den avlidne.
49

 Uppkommer personskada ska ersättningen bestämmas 

enligt 5 kap 1 § SkL.  

 

Vid ett dödsfall uppkommer personskadan oftast indirekt genom en psykisk chock eller andra 

psykiska besvär. Om dödsfallet beror på någons skadegrundande handling kommer oftast 

dödsfallet plötsligt och ofta på ett våldsamt sätt. Vid sådana dödsfall ter det sig naturligt att de 

efterlevande upplever ett psykiskt lidande utöver de känslor av sorg och saknad som dödsfall 

normalt medför, det är därmed inte nödvändigt att styrka de psykiska besvären med läkarintyg 

eller liknade. Bestrider den ansvarige för skadan skadeståndskravet räcker det däremot inte att 

den närstående påstår att en personskada har uppstått, utan hon måste beskriva besvären och 

de ska anses vara av sådan art att de får anses vara medicinskt påvisbara. 

 

 Det förekommer att närstående yrkar ett högre ersättningsbelopp än vad som utbetalas i 

normalfallet på den grunden att de psykiska besvären har varit långvariga eller ovanligt 

omfattande i övrigt. När en sådan ersättning yrkas kan det komma att krävas en utredning om 

vilka psykiska besvär som denne lider av. Uppkommer dödsfallet på grund av andra 

omständigheter krävs det att de psykiska besvären är påvisbara för att vara ersättningsgilla.
50

 

 

2.4 Sakskada 
 

Den andra skadetypen som omfattas av produktansvarslagen är sakskada. Likt personskada så 

saknas en definition av skadan i PAL. I NJA 1996 s.68 fastslog HD att begreppet sakskada i 

PAL har samma betydelse som i SkL. Begreppet som ska täcka dessa lagars 

tillämpningsområde måste utformas så att hänsyn kan tas till omständigheterna i det enskilda 

fallet. Svaret på om en sakskada har inträffat kan inte begränsas till att saken måste ha helt 

eller delvis ändrats i sin fysiska form. HD konstaterade istället att vid bedömningen om det 

föreligger en sakskada ska man ta hänsyn till sakens försämrats genom att dess funktion 

förlorats eller blivit nedsatt i icke obetydlig grad.   

 

I förarbetena till skadeståndslagen har sakskada definierats som en skada som har direkt 

uppkommit på fysiska föremål, varmed avses såväl lösa saker som fast egendom med 

tillbehör genom fysiska medel. Pengar och vissa fordringsbevis avses som lösa saker. Även 

om inte en direkt fysisk skada uppkommer, kan skada på fysiskt föremål jämställas förlust av 

föremålet, även om förlusten endast är tillfällig.
51

  

2.5.1 Ersättning vid sakskada  
 

Lagstiftaren har gjort skillnad på tre olika typer av förluster som kan uppkomma vid en 

sakskada genom reglering i 5 kap. 7 § SkL, vilka är sakens värde eller reparationskostnad och 
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värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i 

näringsverksamhet.  
 

När sakskadan har uppkommit finns det två olika metoder att använda sig av när 

värdeersättningen ska bestämmas. Vilken metod som ska användas är beroende på skadans 

omfattning. Man gör en åtskillnad mellan total skada på egendomen och skada som endast har 

uppkommit på någon del av egendomen. Vid totalskada finns det olika metoder för att 

bestämma värdet av den skadade egendomen där den primära metoden är 

återskaffningsmetoden, men det förekommer även att värdet bestäms genom försäljningspris 

och bruksvärde. 

 

 När värdet ska baseras på återskaffningskostnad vid bedömandet av skadeståndets omfattning 

använder man sig av den princip som framgår av 6 kap 2 § FAL. Vid en skada på en försäkrad 

egendom utgår man från kostnaden som uppkommer för den skadelidande att återskaffa en ny 

egendom av samma slag vid tiden för skadan – vad egendomen egentligen kostade när den 

inhandlades första gången saknar betydelse – med avdrag för ålder och bruk.
52

   

 

I rättsfallet NJA 1971 s. 126 hade den skadedrabbade anskaffat sig en likadan bil i form av 

samma märke, ålder och skick som gick att jämställas med den skadade. När begagnad 

egendom anskaffas istället för den skadade som har samma värde ska avdrag för ålder och 

bruk inte genomföras vid beräkningen. Avdrag för ålder och bruk ska dock göras restriktivt.  

Har någon möbler som är 15 år gamla istället för nyproducerade kan avdrag för ålder innebära 

svårighet för den drabbade att återskaffa möbler. Vid beräkningen måste man ta hänsyn till 

den skadelidandes särskilda behov och vanor. Det föreligger däremot inget tvång för den 

ersättningsberättigade att använda skadeståndet till återskaffning, utan pengarna som utbetalas 

kan användas till att tillfredsställa andra behov som denne kan tänkas ha, vilket 

rättstillämpningen bör ha i åtanke.  

 

Använder man sig av metoden att beräkna ersättningen med ledning av försäljningspriset, kan 

det vara till det sämre för den skadelidande genom att försäljningen kan generera mindre 

värde vid begagnad egendom, exempelvis vid försäljning av kläder och möbler än vad det 

skulle kosta att återskaffa dem. En variant av försäljningsmetoden används när den 

skadelidande har förlorat sin egendom genom att någon obehörigen sålt den vidare. 

Ersättningen bör beräknas på det belopp som har utvunnits vid försäljningen.
53

 

 

Det är sällan man använder sig av bruksvärdemetoden när skadestånd ska utdömas, men det 

förekommer vid förlust av egendom som inte går att återanskaffas och för vilket inte 

försäljningspriset går att använda som ersättningsnorm. En skönmässig bedömning får 

tillämpas när bruksvärdet ska bestämmas, såvida det inte finns hyresavi för en liknande 

egendom som kan användas som ledning för skadeståndets belopp.  
 

När ersättning ska beräknas på en betydande skada som endast delvis förstört egendomen kan 

en variant av återskaffningsmetoden användas som ledning vid beräkningen. Metoden går ut 

på att först fastställa värdet före skadan och sedan jämföra värdet på egendomen efter skadan, 

det så kallades restvärde. Skillnaden på värdet där emellan är ersättningens belopp som döms 

ut som skadestånd till den berättigade. Metoden kan i vissa fall vara fördelaktigare för den 
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skadeståndsskyldige, om en reparation skulle överstiga värdet av egendomen. Desto värre kan 

det vara för den skadelidande som av olika skäl kan tänkas vilja ha kvar saken i sin ägo.
54

  

 

Inom rättstillämpningen har domstolen använts sig av skillnaden mellan återanskaffning och 

restvärdet när ersättning ska beräknas, till förmån för den skadeståndsskyldige. I NJA 1971 

s.126 yrkade ägaren till en bil ersättning för reparationskostnader. HD anförde att det skulle 

bli betydligt billigare att anskaffa en likvärdig bil istället för reparera skadorna samt att det 

förelåg inga särskilda omständigheter i fallet som bör ge den skadelidande ersättning för en 

dyrare reparation.  

 

Har det istället uppkommit mindre betydande skador på egendomen tillämpas metoden där 

skadeståndets omfattning fastställs till reparationskostnaden, om det ger ett förmånligare 

resultat för den skadeståndsskyldige.
55

 Huvudregeln är att kostnaderna för reparationen ska 

gynna den skadeståndsansvarige, men det finns undantag om det föreligger särskilda skäl i det 

enskilda fallet. 

 

 I NJA 2001 s. 65 I och II utdömde HD skadestånd som översteg sakens värde. Frågan i fallet 

var ifall ersättning ska betalas för veterinärvård för katt och hund som överstiger djurens 

ostridiga värde. Domskälen för domen motiverades med att det föreligger ett annat synsätt när 

det gäller sällskapsdjur. Kostnaderna som uppkom genom veterinärbesöket var medicinskt 

välgrundade och kostnaderna översteg inte vad djurägare i normalfallet skulle betala vid en 

liknande situation. 

 

Föreligger det värdeminskning av saken trots att reparation har genomförts ska den 

skadelidande ha ersättning för skillnaden mellan värdet efter reparation och den kvarstående 

värdeminskningen enligt förevarande paragraf.  

 

En värdeminskning kan vara av teknisk karaktär, vilket innebär att egendomens brukbarhet 

har förminskats eller förlorats. Ersättning kan även utgå för den etiska skadan, föremålet går 

att bruka som förr men utseendet har förändrats till det sämre. Har andrahandsvärdet 

minskats, så kallad merkantil skada kan det ersättas.
56

 

2.5.1.2 Andra kostnader till följd av skadan 
 

 Enligt 5 kap 2 § andra punkten och tredje punkten ska ersättning utgå vid kostnader som 

uppkommer till följd av skadan samt vid inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.  

Eftersom produktansvarslagen begränsar skadeståndsskyldigheten till konsumentegendom så 

torde den tredje punkten i allmänhet sakna betydelse när man tillämpar ansvar enligt PAL. 

 

Det finns krav på vilka typer av utgifter det ska handla om för att ersättning ska kunna utgå. 

Kostnaderna ska ha ett samband med skadan, vilket innebär att ägaren inte ska ha haft dem 

ifall inte skadan uppstått eller att kostnader som han haft har blivit onyttiga genom skadan.
57

  

I motiven till skadeståndslagen uppräknas några exempel på andra kostnader till följd av 

skadan: transportkostnader av den skadade egendomen, utgifter för besiktning och värdering 

av föremålet och de kostnader som uppkommer då den skadelidande ska begränsa 

skadeverkningarna, som är dennes allmänna plikt.
58
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Har den skadelidande fått onyttiga kostnader till följd av skadan genom att inte kunna bruka 

föremålet på grund av reparation, kan denne få gottgörelse genom stilleståndsersättning. Till 

exempel på kostnader som uppkommit för en privatperson är när denne har varit tvungen att 

lämna in sin bil på verkstad och därmed inte kan använda den, men trots det har skyldighet att 

betala skatter, försäkringspremier, låneräntor etc. Utgifterna är därmed att anses som onyttiga 

och ska ersättas.
59

 
 

Det bör observeras att om den skadade egendomen är försäkrad och den drabbade tar ut 

försäkringsersättning för sakskadan förlorar han rätten till skadestånd. Det följer av principen 

att vid skada ska full ersättning betalas ut. Får den skadelidande ut ersättning från både 

försäkringsgivaren och den ansvarige för skadan blir det en dubbel kompensation.  

Huvudregeln som följer av 7 kap. 9 § FAL är att om den skadedrabbade väljer 

försäkringsersättning istället för ersättning via skadestånd träder försäkringsbolaget in i den 

skadelidandes ställe och har regressrätt mot den skadeståndsansvarige.
60

Vilket är 

förmånligare för den skadelidande konsumenten genom att ersättning garanteras att bli 

utbetald, till skillnad från skadestånd. Skadestånd kan utdömas, men lagen har ingen reglering 

som tvingar den ansvarige att fullfölja betalningen och de förekommer att den ansvarige 

saknar ekonomisk möjlighet att betala hela skadeståndets belopp. Väljer den skadelidande att 

saken ska ersättas via skadestånd och det uppstår ekonomisk insolvens för den 

skadeståndsskyldige, kan den skadelidande använda sig av Utsökningsbalkens (1981:774) 

regler för att verkställa betalningsskyldigheten.  

2.5.2 Konsumentegendom 
 

Det har beskrivits vad som avses med sakskada enligt skadeståndslagens motiv i föregående 

avsnitt. Vid tillämpning av det strikta ansvaret enligt PAL omfattas endast sakskador som till 

sin definition överensstämmer med SkL:s motiv, men med begränsningen att egendomen som 

skadats ska vara konsumentegendom. Har det uppkommit en sakskada under de 

omständigheter som är att hänföra till produktens säkerhetsbrist täcks ersättning, enligt 1 § 

PAL endast om föremålet är till sin typ vanligen avsedd för enskilt ändamål, och som den 

skadelidande vid tiden för skadan använde huvudsakligen för sådant ändamål.  

 

PAL:s tillämpningsområde för sakskada är i princip begränsat till fall där den skadelidande är 

en privatperson.  Men genom att begreppet konsument inte framkommer i bestämmelsen kan 

den även tillämpas på andra än fysiska personer, som exempelvis ett dödsbo, en stiftelse eller 

en ideell förening under förutsättning att de inte bedriver en näringsverksamhet eller en 

jämförlig verksamhet.
61

  

 

För att kunna kräva ersättning för en uppkommen sakskada enligt PAL:s regler krävs det att 

egendomen uppfyller dels ett objektivt krav och dels ett subjektivt krav. Det objektiva kravet 

innebär att egendomen ska vara av en sådan typ att den är avsedd för privat bruk eller 

konsumtion. Det finns föremål som är av sådan karaktär att de är normalt avsedda för att 

användas inom en näringsverksamhet eller liknade, som exempel lastbilar, råvaror, maskiner. 

Det saknar då betydelse ifall det är en privatperson som har anskaffat föremålet, då föremålet 

till sin typ är avsedd för annat ändamål. Uppstår det en skada på grund av en sådan produkts 

säkerhetsbrist, kan den skadelidande inte kräva ersättning enligt PAL utan måste istället 
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tillämpa culparegeln i 2 kap. 1 § SkL. Vissa föremål är av sådan karaktär att de kan både 

användas för privat bruk och konsumtion som i näringsverksamhet, exempelvis personbilar, 

datorer, skrivbord. Har en sakskada inträffat på något av de senare föremålen är det objektiva 

kravet uppfyllt, möjligt att tillämpa PAL:s bestämmelser.
62

 

 

Den andra förutsättningen är av subjektiv karaktär. Hur det förefaller sig vara ett subjektivt 

krav är att vid bedömningen beaktar man den skadelidandes avsikt med användandet av 

produkt. Om man exempelvis tar en dator, utgår den subjektiva bedömningen från om datorn 

brukades i det privata livet. Eftersom datorer kan användas inom näringsverksamhet och den 

privata sfären, krävs det att datorn huvudsakligen användes för enskilt ändamål vid tiden för 

när skadan inträffade, för att det strikta ansvaret ska träda in vid skada. 

 

Att ordet ”huvudsakligen” används i bestämmelsen ger en viss lättnad för den skadelidande 

om föremålet befann sig inom näringsverksamhet när skadan inträffade. Kan den 

skadedrabbade klargöra att föremålet befann sig där av en tillfällighet, inskränker det inte 

rätten till skadestånd. Det strikta ansvaret vid skada gäller däremot alltid om föremålet har 

lånats ut till någon privatperson, om denne använder saken för enskilt bruk. Vid sådana fall 

behöver det inte klarläggas varför föremålet är i någon annans besittning än den rättmätiga 

ägaren.
63

  

2.5.3 Avräkning vid sakskada 
 

När en sakskada på en konsumentegendom har inträffat och skadeståndets belopp har 

bestämts enligt 5 kap 7 § SkL, måste det tas i beaktning att det föreligger en allmän 

begräsning av det strikta ansvaret enligt 9 § PAL. Har det skadade föremålet ett värde som 

understiger 3500 kronor saknas rätt till ersättning för skadan. Har föremålet ett värde som 

överstiger 3500 kronor ska avdrag på den summan ske på ersättningsbeloppet, som en 

självrisk. Uppstår det skador på ett flertal föremål vid samma tillfälle eller vid vitt skilda 

tidpunkter ska det endast avräknas 3500 kronor av den sammanlagda skadan, inte på varje 

enskilt föremål. Syftet bakom begränsningen som även föreskrivs i EG-direktivet artikel 9 b 

är att undvika tvister i allt för många fall. 
64

 

 

I målet C-154/00 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland anförde EU-domstolen 

att direktivet saknar en bestämmelse som ger medlemsstaterna tillåtelse att införa eller behålla 

ett strängare regelverk för att säkerställa en högre skyddsnivå för konsumenterna som 

omfattas av rättsområdet. Direktivet ska inte heller tolkas så att de rättigheter som den 

skadelidande har enligt EG- direktivet inte utesluter att man kan tillämpa andra system för 

ansvar i eller utanför ett avtalsförhållande, där grunden för ansvaret är något annat än PAL:s 

grund, såsom skydd för dolda fel eller culpa. 

 

Föremålets värde kan vara mer än penningvärdet och vill den skadelidande begära skadestånd 

när värdet understiger 3500 kronor kan SkL tillämpas.
65
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2.5.4 Skadelidandes medvållande 
 
I de fall den skadelidande eller någon som denne svarar för, har varit medvållande till 

personskadan eller sakskadan är det orimligt att de får full ersättning för skadan. I 10 § PAL 

regleras den skadelidandes medvållande, som överensstämmer med EG-direktivets artikel 8.2.  

 

Det ligger inte i sakens natur att medverkan alltid ska begränsa skadeståndet, utan det krävs 

för medvållande att någon av de skadelidande har medverkat till skadan uppsåtligen eller 

genom oaktsamhet. I ett sådant fall ska skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt i det 

enskilda målet. Ordet medverka innebär att beteendet av den skadelidandes sida ska ha varit 

en bidragande orsak till skadan.
66

  

 

Vid skälighetsbedömningen är graden av vårdslöshet en av två viktiga faktorer som ska 

beaktas. Ju allvarligare den skadelidandes vållande är, desto mer reduceras ersättningen. Eller 

den skadelidandes barn eller anställda vållande, eftersom det är någon som den skadelidande 

svarar för. I praktiken bör medverkan av någon på den skadelidandes sida endast påverka 

skadeståndet vid förlust av underhåll av en avliden person enligt 5 kap 2 § SkL, om det 

funnits en medverkan av den som är berättigad till underhållet.  Det förekommer att den 

skadelidandes sidas vållande är så allvarligt att han får bära skadan ensam, skadeståndet 

jämkas till noll.  På den andra sidan kan medvållandet sakna betydelse ifall oaktsamheten har 

varit av obetydlig grad vid skadans uppkomst, som innebär att det finns inget beteende som 

medverkat till skadan. Den skadeståndsskyldiga får betala full ersättning för skadan 
67

  

 

Det är sällan man ser till den skadeståndsskyldiges medverkan eftersom det egentligen saknar 

betydelse, då det föreligger strikt ansvar enligt PAL. I det enskilda fallets olika 

omständigheter kan dock dennes medverkan vara av intresse för jämkningsfrågan. Har den 

ansvarige för produktskadan faktiskt handlat genom uppsåt eller av oaktsamhet samtidigt som 

någon på den skadelidandes sida har medverkat till skadan genom uppsåt eller vårdslöshet, 

kan skadeståndets jämkas till en viss kvotdel av det fulla beloppet av skadeståndet efter en 

jämförelse mellan graden av vållande på ömse sidor.
68

 

 

Den andra viktiga faktorn vid skälighetsbedömningen är vilken betydelse en jämkning får för 

parternas ekonomiska förhållanden. Domstolen ska dock vid skälighetsbedömningen endast 

beakta dessa förhållanden för att undvika oskäliga jämkningsresultat till förmån för den 

skadelidande. Har den skadelidande en försäkring som träder in vid medvållande, kan en 

nedsättning av skadeståndet i praktiken aldrig anses som oskäligt. I andra fall får de 

ekonomiska förhållandena inverka på jämkningen om skadan är så pass stor att nedsättningen 

skulle få stora ekonomiska konsekvenser för den skadelidandes försörjningsmöjligheter eller 

levnadsförhållanden.
69

 Beträffande ersättningsbeloppet vid en sakskada ska jämkning endast 

ske av det belopp som kvarstår efter avdraget på 3500 kronor. 

2.5.5 Bevisning om orsakssamband 
 

När man har lidit en personskada eller en sakskada på en konsumentegendom och kräver 

ersättning enligt 5 kap 1 § SkL eller 5 kap. 7 § SkL, så räcker det inte med att endast en skada 
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har uppstått. För att skadestånd ska utgå ska det gå att fastställa ett orsakssamband mellan 

skadan och säkerhetsbristen i produkten – kausalitet. 

 

I fråga om hur stark bevisning som krävs är det upp till rättstillämpningen att avgöra i det 

enskilda fallet. Enligt den allmänna skadeståndsprincipen är det den som begär ersättning som 

ska styrka att det har uppkommit en skada, och att det är den skadegörande händelsen som är 

orsaken till skadan. Om man ska översätta den allmänna skadeståndsprincipen till att anpassa 

PAL, innebär principen att den som har blivit utsatt för en skada enligt 1 § PAL ska bevisa att 

han har faktiskt lidit en skada till följd av en säkerhetsbrist i produkten.  Att det är på grund av 

produkten som skadan orsakades, vilket även följer av artikel 4 i EG-direktivet. Enligt denna 

så åligger det den skadelidande att bevisa att det föreligger ett orsakssamband mellan defekten 

och skadan. Huvudregeln enligt den svenska skadeståndsrätten är att den skadelidande ska 

prestera full bevisning för att kunna kräva ut sin rätt till skadestånd. I förhållande till 

produktansvar skulle huvudregeln om den alltid tillämpades i sin fulla prakt sätta den 

skadelidandes möjlighet till skadestånd ur spel.
70

  

 

Först och främst måste den skadelidande styrka sitt påstående om att det föreligger en skada, 

vilket sällan torde ge några problem. Uppkommer det en tvist till trots ska den skadelidande 

bevisa att skadan är av sådant slag att den är ersättningsgill. Svårigheten kan ligga i att 

fastställa skadans omfattning och därmed bestämma vilken ersättning som den skadelidande 

har rätt till.
71

  

 

Det kan förekomma skillnader vid bevisvärderingen när den skadelidande ska bevisa att en 

viss produkts säkerhetsbrist är orsaken till skadan som han lidit. Utgångspunkten vid 

bedömningen av orsakssamband enligt PAL, så föreligger bevisbördan hos den skadelidande 

som ska påvisa att skadan har orsakats av en säkerhetsbrist, om det är det han påstår.
72

 Men 

det kan förekomma situationer som omöjliggör den skadelidandes bevisutredning genom att 

det är tillverkaren som normalt har tillgång till informationen om produktens konstruktion och 

därmed även ifall det möjligtvis föreligger en risk för en skada vid användandet. Kan den 

skadelidande lägga fram bevis som ger hans påstående en relativt hög sannolikhet, kan 

rättstillämpningen anse hans påstående styrkt såvida inte tillverkaren lämnar en utredning om 

tillverkningsförhållandena vid produktens tillverkning som förtar sannolikheten hos den 

skadelidandes påstående.
73

 

 

Det behöver inte endast vara tillverkarens information som skapar problem för den 

skadelidande att bevisa orsakssambandet mellan skadan och produktens säkerhetsbrist. Det 

kan finnas situationer där en skada har uppstått, men det finns ett flertal förklaringar till varför 

skadan uppstod.  

 

En person som har drabbats av sjukdomen cancer kan ha varit utsatt för flera olika ämnen som 

var för sig eller tillsammans under en varierande tid kan ge upphov till sjukdomen. I dessa fall 

kan det vara helt omöjligt för den drabbade att lägga fram en utredning som ger full bevisning 

om vad som orsakat hans skada. Enligt motiven till PAL så krävs det i sådana fall att 

bevisskyldigheten lindras.
74
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I rättsfallet NJA 1982 s. 421 fick den skadelidande en bevislättnad. Motiveringen bakom 

beslutet att sänka beviskravet var att det ibland inte är möjligt att lägga fram full bevisning, 

och det främst när det är svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp som berör 

invecklade tekniska och vetenskapliga spörsmål där sakkunniga inom ämnet kan ha skilda 

uppfattningar. Skulle man kräva ett styrkt påstående skulle möjligheten till skadestånd 

minskas kraftig eller omöjliggöras helt för den skadelidande. HD formulerade bevisregeln så 

att den skadelidande i sådana fall där det föreligger omständigheter som ovan beskrivits får 

den skadelidande anses ha fullgjort sin bevisbörda beträffande ett visst påstått orsaksförlopp, 

om detta framstår som klart mer sannolikt än någon förklaring till skadan som lämnas av 

motparten, och därtill även i sig är sannolikt med hänsyn till de förevarande omständigheterna 

i målet.  

 

HD formulerade en liknad bevisregel i NJA 1991 s.481, att den skadelidande ska göra sitt 

påstående klart mer sannolikt än det påstående som motparten framför. Det är den mest 

lämpliga formuleringen för att beskriva vilka beviskrav som bör gälla i den aktuella 

situationen som är uppe för bedömning.  

 

I avsaknaden av en bevisregel i PAL tillkommer det på domstolen att avgöra vilka beviskrav 

som bör ställas vid tillämpningen av lagen. Det finns inte något uttalande av HD som 

generaliserar beviskraven. Styrkan hos den bevisning som krävs för att den skadelidande ska 

anses ha fullgjort sin bevisskyldighet att visa ett orsakssamband mellan en skada och en 

säkerhetsbrist i en produkt, kan inte ställas högre än vad som kan anses vara rimligt med 

hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Förefaller det omöjligt för 

den skadelidande att framlägga en full bevisning om orsakssambandet torde det bli en 

bevislättnad för denne. Det går dock inte i förväg att förutse att det föreligger en lindring av 

bevisskyldigheten, utan det är beroende av domstolens ställningstagande i det enskilda fallet.  

 

HD:s uttalande i rättsfallet NJA 1982 s. 481 kan däremot förväntas att bli vägledande för 

bevisvärderingen även om riksdagen uttryckligen avböjt att uttala sig om vilka beviskrav som 

bör ställas.
75

 

2.5 PRODUKTBEGREPPET 
 

Lagstiftaren har definierat vilka produkter som omfattas i 2 § PAL, vilket överensstämmer 

med artikel 2 i EG-direktivet. En produkt definieras enligt artikeln som ”all movables” vilket 

är en avgränsning av vilka produkter som ska omfattas. Det är alltså lösa saker som menas 

med produktbegreppet, även om den lösa saken har infogats som en beståndsdel i en annan 

lös sak eller i fast egendom. Elektricitet ska även omfattas.  

 

Det följer av bestämmelsen att med produkt avses lösa saker, vilket är varje slag av rörligt 

fysiskt föremål. Med rörliga fysiska föremål är föremål som går att ta i och flytta efter eget 

bevåg, men gaser och vätskor anses även vara en lös sak. Inträffar en skada på grund av fast 

egendom eller lös egendom kan man inte tillämpa PAL:s strikta ansvar. Lös egendom är 

patent och andra rättigheter, värdepapper och byggnad på annans mark, som exempel.
76

 Det 

uttrycks tydligt i artikel 2 att elektricitet omfattas av produktbegreppet, men den svenska 

lagstiftaren har valt att utesluta det genom att elektricitet inte är en lös sak.
77

 Det bör dock 
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observeras att elektriska produkter omfattas av PAL, såsom en rakapparat eller en 

mobilladdare. 

 

Det förekommer väldigt ofta att produkter ingår i någon annan egendom, vilket lagstiftaren 

har uppmärksammat genom 2§ första styckets andra mening. Saken som infogas eller på 

något annat sätt blir en beståndsdel i en annan lös egendom eller fast egendom är fortfarande 

att anse som produkt i lagens mening, såväl om produkten blir en självständig komponent i 

den andra egendomen, likväl som om den kommer att ingå som en ingrediens i slutprodukten. 

Vissa kemiska produkter innehåller preparat som upphör att existera i sin tidigare form genom 

att varje ämne kan ha undergått en kemisk reaktion med varandra, men trots att grundämnena 

har ändrat sin ursprungliga form räknas de som en produkt.
78

 

 

Beroende på vem som är ägaren till den lösa saken kan den upphöra att vara en lös sak ifall 

den sammanfogas med fast egendom. Enligt 2 kap 4 § JB förblir den lösa saken att vara lös 

om någon annan än fastighetsägaren har tillfört fastigheten föremålet. Är det däremot 

fastighetsägaren som tillfört föremålet till den fasta egendomen, anses den lösa saken vara ett 

byggnadstillbehör enligt 2 kap 2 § JB. Enligt JB:s regler blir produkten genom infogningen 

fast egendom. Att den lösa saken har gått till att vara ett tillbehör saknar däremot betydelse 

enligt PAL:s regler genom bestämmelsen om en delprodukt är en produkt för sig. Orsakar 

däremot den fasta egendom, som exempel fastigheten skada på person eller sak är inte PAL 

tillämpningsbar. 

 

En tvättmaskinstillverkare blir inte fri från det strikta ansvaret på grund av att tvättmaskinen 

har installerats och införskaffats av fastighetsägaren och blivit ett byggnadstillbehör. Uppstår 

en skada till följd av tvättmaskinens säkerhetsbrist och de övriga förutsättningar för ansvar 

föreligger, enligt PAL, blir tillverkaren skadeståndsskyldig. Detsamma gäller om en skada 

orsakats av byggnadsmaterial, oavsett om det var vid uppbyggandet av fastigheten eller vid ett 

senare tillfälle.
79

  

 

Däremot kan inte det strikta ansvaret tillämpas ifall skadan orsakades av olämpligt material 

men materialet i övrigt var säkert. Det var inte tillverkaren av byggnadsmaterialet som skapat 

en produkt med en säkerhetsbrist. Inte heller går det att tillämpa PAL:s ansvarsregel när det 

uppstår skador på grund av andra omständigheter än säkerhetsbrister i produkten, som skador 

orsakade av fastighetens grundförhållanden eller på grund av en felaktig konstruktion.
80

  

 

De förekommer att skada uppkommer i samband med att en tjänst utförs. Vid sådana tillfällen 

bör man skilja mellan skada som beror på materialet och skada som beror på felgrepp av den 

som utför tjänsten. Ett exempel som kan förklara varför det bör göras en åtskillnad är de 

gånger man använder sig av reparatör. Det arbete som denne utför är att betrakta som en 

tjänst, och om tjänsten går ut på att byta ut reservdelar kan PAL:s tillämpningsområde 

tillämpas ifall reservdelen åsamkar skada på grund av säkerhetsbrist. Beror skadan istället på 

reparatörens felgrepp, att han har använt sig av en reservdel som är fullt säker men är 

olämplig för det enskilda ändamålet, tillämpas inte det strikta ansvaret som åläggs 

tillverkare.
81

  Reparatören kan bli ansvarig enligt PAL som tillverkare om denne någon gång 

har blivit bedömd som tillverkaren av slutprodukten.  
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I EU-domstolens mål C-203/99 Henning Veedfald mot Årshuskommune ställdes frågan om 

den produkt som används vid tillhandahållandet av en tjänst omfattas av direktivet. EU-

domstolen anförde då att direktivet är tillämpbart om en skada uppstår på grund av en defekt 

produkt och inte på grund av en bristfällig tjänst.  

 

I ett annat mål som vart uppe i EU-domstolen C-495/10 Centre hospitalier universitaire de 

Bansancon mot Thomas Dutrueux och Caisse primare d’assurance maladie du Jura 

konstaterade domstolen att ansvar enligt direktivet om produktansvar inte kan åläggas för 

personer som tillhandahåller tjänster, genom att använda sig av anordningar eller produkter 

med säkerhetsbrister som personen inte tillverkat i den mening som avses i artikel 3 och 

därigenom orsakar en skada för den som använder sig av tjänsten.  

 

Har det uppkommit en skada på grund av reparatörens felgrepp tillämpas istället KtjL. 

Föreligger det ett avtalsförhållande mellan konsumenten och näringsidkaren om att den senare 

ska utföra vissa tjänster åt den förre, kan ansvar uppstå vid ett eventuellt felgrepp. Enligt 31 § 

KtjL kan näringsidkaren som i vårt exempel är reparatören, åläggas skyldighet att ersätta 

konsumenten för den sakskada som den skadelidande tillfogas - då bestämmelserna inte gäller 

för personskada enligt 35 § - på grund av dröjsmål eller fel, om inte näringsidkaren visar att 

dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde 

förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han skäligen inte kunde ha 

undvikit eller övervunnit. Om vi istället säger att reparatören var någon som näringsidkaren 

anlitat för att utföra tjänsten går näringsidkaren endast fri från ersättningsskyldigheten om 

reparatören går fri från ansvaret enligt den förevarande regeln.  Blir den som utför tjänsten 

ansvarig för materialfel inverkar det inte på det strikta ansvaret enligt PAL, ifall det föreligger 

orsakssamband som medför ansvar före den som tillverkat produkten och den som utfört 

tjänsten. Föreligger det en sådan situation är de båda solidariskt ansvariga och den 

skadelidande kan välja från vem han ska kräva ersättning.
82

 

 

I 2 § andra stycket PAL klargörs det att en beståndsdel i en produkt endast ska anses ha 

orsakat skadan när skadan beror på säkerhetsbristen i beståndsdelen. Tillverkaren av 

slutprodukten blir soldariskt ansvarig för skadan, oavsett om orsaken till skadan var en 

säkerhetsbrist i en delprodukt eller en råvara som infogats i produkten. Beståndsdelen ska 

bedömas som en självständig produkt vid bedömningen om det föreligger en säkerhetsbrist i 

delprodukten, för att det strikta ansvaret enligt PAL, ska kunna åläggas tillverkaren.  

 

Framgår det vid prövningen av delprodukten att den är säker, men tillverkaren av 

slutprodukten har använt delprodukten på ett fel sätt och handlandet var orsaken till skadan 

går tillverkaren av delprodukten fri från det strikta ansvaret. En annan situation är om 

tillverkaren av slutprodukten har beställt en komponent - vilken senare ska infogas i en 

slutprodukt eller bli sammansatt med andra beståndsdelar - som ska tillverkas enligt 

beställarens egna tekniska specifikationer, går tillverkaren av komponenten fri från ansvar om 

det senare visar sig att specifikationerna var olämpliga. 
83

 

 

 

 

2.6.1 När föreligger säkerhetsbrist? 
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I 3§ produktansvarslagen definieras begreppet säkerhetsbrist. Den svenska lagstiftaren har 

definierat säkerhetsbrist på samma sätt som EG-direktivets artikel 6, som förklarar betydelsen 

bakom direktivets ”defect”. Enligt direktivet så har en produkt säkerhetsbrist när den inte ger 

den säkerhet som en person har rätt att vänta sig med hänsyn till alla omständigheter, 

däribland presentationen av produkten, den användning av produkten som skäligen kunde 

förväntas och tidpunkten då produkten satts i omlopp.  

2.6.1.2 Utgångspunkter för bedömningen om produktens säkerhet 
 

Som beskrivits tidigare är utgångspunkten för ersättning enligt PAL, att det föreligger en 

skada som beror på någon skadebringande egenskap i produkter. Bedömningen om produkten 

har brustit i sin säkerhet tar sin början i vilka berättigade förväntningar en användare har om 

produktens säkerhet. Det framkommer dock en begränsning i första meningen om 

tillverkarens ansvar vid säkerhetsbrist. Det är inte den enskilde skadelidandes uppfattning om 

vilken säkerhet produkten bör erbjuda som är avgörande.  

 

Bedömningsgrunden är istället objektiv, vilket framkommer genom lagtextens formulering: 

”inte så säker som skäligen kan förväntas” Om en konsument drabbas av en skada, ställer 

krav om ersättning med påståendet att produkten är behäftad med en säkerhetsbrist, är det inte 

säkert att det föreligger en rätt till ersättning endast genom påståendet. Om produkten ur en 

objektiv synvinkel inte har någon säkerhetsbrist, kan skadan snarare ha uppstått på grund av 

felanvändning av produkten. Man kan däremot inte alltid ta hänsyn till konsumentkollektivets 

förväntningar då dessa kan vara orealistiska och ge en missvisande vägledning. På den andra 

sidan av myntet är det inte rimligt att tillverkaren går fri från ansvar bara på den grunden att 

han visar att hans produkter inte är sämre än de andra av samma typ som finns på marknaden. 

Vid avgörandet om produktens säkerhet bör en avvägning göras mellan de motstående 

intressena som framförts i fallet.  

 

Det finns en mängd av produkter av olika slag i omlopp, som alla har olika ändamål. 

Lagstiftaren har förklarat i motiven till PAL att det är svårt att begränsa tillämpningsområdet 

till en viss typ av produkt samt att det inte vore rimligt att framställa vilka säkerhetskrav som 

ska gälla för en viss produkt. I 3 § andra meningen PAL definieras begreppet säkerhetsbrist 

med allmänt hållna kriterier.
84

 Anledningen till varför det ska ske en bedömning 

överhuvudtaget är att det krävs ett avgörande huruvida en enskild produkt, som i ett konkret 

skadefall, inte har varit så säker som skäligen kunde förväntas.
85

 Det ankommer på 

rättstillämpningen att avgöra ifall produkten har brustit i säkerhet efter de omständigheter som 

föreligger i det enskilda fallet.  

 

2.6.2 Kategorier av säkerhetsbrister  
 

Direktiver använder sig av begreppet defect medan man i PAL använder begreppet 

säkerhetsbrist. När en skada har uppstått finns det sådana som menar att skadan beror på fel i 

produkten, trots åsyftande på produktens säkerhetsbrister.  I doktrin om produktansvar, har det 

blivit en allmän princip att dela in säkerhetsbristerna i tre olika grupper: konstruktionsfel, 

fabrikationsfel och instruktionsfel.
86
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 När det blir tal om konstruktionsfel ska begreppet förstås som en säkerhetsbrist som har sin 

grund i produktens ursprungliga utformning eller sammansättning. Det har blivit någon miss 

vid konstruktionen eller sammansättningen på grund av att den rådande tekniska och 

vetenskapliga standarden ej tillämpats. Det är mer regel än undantag att säkerhetsbristen 

föreligger i varje produkt i en tillverkningsserie vid konstruktionsfel.  

 

Föreligger det ett fabrikationsfel är det endast fel i någon enstaka produkt eller av några 

enstaka exemplar i en tillverkningsserie. Oftast beror felet på något tillfälligt missöde, som fel 

i en råleverans eller ett misstag i samband med tillverkningsprocessen eller en försummelse 

vid den efterföljande kontrollen.  

 

Ibland förekommer det att en skada uppstår av en säker produkt, men på grund av att det 

saknades tillräckliga anvisningar om säkert användande eller felaktig information om vilka 

farliga egenskaper produkten har konsumentens drabbats av en skada. Den ansvarige gör sig 

skyldig till instruktionsfel. 
87

 

2.6.2.1 Utvecklingsskador  
 

Det finns även skador som på ett systematiskt sätt ska betraktas som konstruktionsfel eller i 

vissa situationer som instruktionsfel, men när de omnämns går de under beteckningen 

utvecklingsskador.
88

 Utvecklingsskador är skador där det först i efterhand har visat sig att 

produkten är behäftad med en säkerhetsbrist, som inte gick att förutse när produkten sattes i 

omlopp. Det är inte tillverkarens kunskap om vilka risker som produkten löpte som är 

avgörande ifall skadan ska kategoriseras som utvecklingsskada, utan det är beroende på om 

risken inte gick att förutse med den rådande tekniska och vetenskapliga vetandet vid 

tidpunkten för produktens omlopp. Saknades förmågan att förutse att produkten kan komma 

att åstadkomma skada ifall den konstrueras på ett visst sätt, går tillverkaren fri från ansvar om 

denne kan bevisa det, enligt 8 § fjärde punkten PAL.   

 

Den svenska regleringen överensstämmer med EG-direktivets artikel 7 e, som föreskriver en 

ansvarsfrihet för tillverkaren i de fall en defekt uppstår på grund av en utvecklingsskada, om 

denne kan bevisa att det rådande tekniska och vetenskapliga vetandet saknades när produkten 

sattes i omlopp.
89

   

2.6.2.2 Systemskador 
 

I det samhälle vi lever i, finns det åtskilliga produkter som en stor mängd av befolkningen 

använder trots att det är allmänt känt att dessa produkter innehar skadebringande egenskaper. 

De skador som uppkommer vid användandet av dessa produkter kallas för systemskador.  

 

Några exempel på systemskador är leverskador på grund av för hög alkoholkonsumtion eller 

lungcancer till följd av tobaksrökning. Vid sjukdom som kräver behandling av registrerade 

läkemedel förekommer det en möjlighet att bli utsatt för biverkningar. Vid avvägning mot 

läkemedlets positiva verkningar och mot biverkningar, väger läkemedlets syfte att göra någon 

frisk tyngre än de biverkningar som kan orsaka tillfälliga men, om än det kan förekomma 

biverkningar som ger stadigvarande men.  
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De här riskerna vid användandet av produkten är allmänt godtagna i samhället, vilket innebär 

att tillverkarna av dessa produkter går fri från ansvar, enligt PAL. Det vore inte rimligt att det 

strikta ansvaret ger en skyldighet att ersätta individer för skador, då skadorna är ett resultat av 

produkter med allmänt kända skadeegenskaper. Villkoret för att produkten ska anses vara 

behäftad med säkerhetsbrist, är att produkten inte är så säker som man skäligen kan förvänta 

sig. Är det allmänt känt att produkten har skadebringande egenskaper, den är godtagen i 

samhället trots sina egenskaper finns det inga skäl att förvänta sig att produkten är säker ur ett 

sådant hänseende.
90

  

 

Vid besvarandet av frågan om hur man kan veta att produkten är godtagen i samhället, utgår 

man ifrån om produkten är spridd och används i samhället trots de skaderisker som följer vid 

ett användande. Det krävs därmed inte ett formellt myndighetsbeslut för att en produkt ska 

anses godtagen i samhället, såvida det inte är uppenbart att produktens skadeverkningar inte 

bör godtas i samhället.
91

 

 

Systemskador ska i allmänhet anses som ett undantag från det strikta ansvaret, men det 

förekommer att det ansvaret enligt PAL tillämpas beroende på anledningen till skadan.   

Det ankommer nämligen på den ansvarige, som nämnts ovan i avsnitt 2.6.2, att upplysa 

konsumenterna vilka skadebringande egenskaper produkter innehar samt varna för 

egenskaperna. Som exempel ser man på cigarettpaket att producenten har varnat för att 

”rökning dödar”. Går det inte att finna någon information om riskerna är produkten behäftad 

med instruktionsfel, tillverkaren går därmed inte fri från ansvar. Det finns dock en 

begränsning i den ansvariges skyldighet att varna om egenskaper, om egenskaperna existerar i 

välkända produkter såsom jordgubbar eller socker. Det finns konsumenter som reagerar 

genom allergi av bland annat nämnda produkter, som kan resultera i att den drabbade hamnar 

i ett direkt livsfarligt tillstånd. Men eftersom det är en begränsad grupp av konsumenter som 

har allergi, föreligger ingen skyldighet att varna särskilt för att produkten innehåller socker. 

Det ska dock finnas en innehållsförteckning om vilka produkter varan innehåller.
92

  

 

Informationsskyldigheten om produkternas egenskaper och tillsatsämnen gäller främst de 

moderna framställda produkterna. Hur omfattande informationen och varningen behöver vara 

är beroende på hur allvarliga skador produkten kan orsaka och för vilken konsumentgrupp 

som produkten riktas mot. Är det en produkt som till sin konstruktion och innehåll kan orsaka 

allvarliga skador, eller den kan användas av ett flertal grupper eller det är vanligt 

förekommande att produkten har ett högt andrahandsvärde som säljs vidare ställs högre krav 

på informationen. Det ska tydligt framgå på själva produkten, både varningar och information. 

Det är inte tillräckligt att upplysningen finns med i en bruksanvisning. Ett allmänt krav, om 

produkten ska tillhandahållas i Sverige, är att informationen skriven på svenska. Finns det 

svenska språket på förpackningen eller i bruksanvisningen om produkten är av en farligare 

art, eller i bruksanvisning för mindre betydande skador, bör skyldigheten att informera anses 

uppfyllt.
93

 

2.6.3 Bedömningsregeln 
 

Vid bedömningen huruvida en produkt är behäftad med en säkerhetsbrist, tar man hänsyn till 

alla de relevanta omständigheterna i det enskilda fallet. En faktor som väger tungt vid 

bedömningen är syftet med produktens tillverkning, det vill säga vilken användning 
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produkten är avsedd för. Har den skadelidande missbrukat ändamålet med produkten och till 

följd av det drabbats av en skada, kan det vara en omständighet som talar emot ersättning. En 

tillverkare är dock tvungen att beakta vid konstruktionen av produkten, att den kan användas 

på andra sätt än det huvudsakliga ändamålet med produktionen. Det ställer krav på 

tillverkaren att försöka förutse under vilka andra tillfällen produkten kan användas, därefter 

förebygga risken för skador vid dessa tillfällen.  

 

Det handlar speciellt vid tillverkning av produkter som produceras för gruppen barn. Generellt 

sätt saknar barn möjlighet att se ur ett förnuftigt perspektiv, de kan inte alltid förstå ändamålet 

med produkten utan leker på ett annat sätt än vad avsikten var. I normalfallet behöver inte 

tillverkaren ha krav på sig att förutse risker med produkten, om användandet av den strider 

mot förnuftigt mänskligt beteende och produkten är avsedd för vuxna. 

 

2.6.4 Produkten sätts i omlopp 
 

Ytterligare en omständighet som ska beaktas vid bedömningen om produktens säkerhet, är 

vilka säkerhetskrav som gällde vid tidpunkten när produkten sattes i omlopp. Har en importör 

importerat en vara, enligt gällande säkerhetskrav, men släpper ut den på marknaden först efter 

en lång tid efter importen kan produkten vara behäftad med en säkerhetsbrist. 

Säkerhetskraven kan förändras under tidens gång, desto längre man väntar med att sätta 

produkten i omlopp ökar risken att produkten är osäker enligt rådande säkerhetsföreskrifter.
94

  

 

Att produkten sätts i omlopp menas att den finns tillgänglig på den öppna marknaden.  

2.7 Konsumentens ovillkorliga skydd 
 

Konsumenterna har ett ovillkorligt skydd enligt 5 § PAL. De ansvarige för produktskadan 

saknar möjlighet att inskränka sitt ansvar genom att upprätta ett avtal med den 

ersättningsberättigade. I EG-direktivets artikel 12 framkommer det likaså att ansvaret inte får 

inskränkas eller uteslutas, genom avtalsklausuler som begränsar eller undantar ansvaret. 

PAL är som tidigare sagt en skyddslagstiftning för konsumenten, men den ger endast ett 

minimiskydd. På så sätt förhindrar inte lagen att konsumenten ingår ett avtal med någon 

ansvarig, om avtalet ger denne ett förmånligare skydd än lagen.  

 

Det föreligger ingen skyldighet för den skadelidande att ta emot skadestånd, under 

förutsättning att han är berättigad till skadestånd. Om den skadelidande har avstått från ett 

skadestånd sker en bedömning om det verkligen har skett ett bindande avstående. Vid 

bedömningen tillämpas de allmänna avtalsrättsliga reglerna, där jämkningsklausulen 36 § 

Avtalslagen agerar skydd för den skadelidande, ifall det föreligger omständigheter som tyder 

på att inte har träffats ett bindande avtal eller klausulerna är oförmånliga. PAL inskränker inte 

giltigheten av ett träffat avtal mellan de ansvariga i distributionsleden, där avtalet reglerar den 

slutliga fördelningen av skadeståndsansvaret.
95

 

2.8 SKADESTÅNDSSKYLDIGA 

 

När den skadelidande har bevisat att det föreligger ett orsakssamband mellan den uppkomna 

skadan och produktens säkerhetsbrist och vill kräva den ersättning som han är berättigad till,  
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uppstår frågan vem han ska vända sig till med sina skadeståndskrav. Svaret på frågan regleras 

i 6 § PAL, som klargör vem som bär det strikta ansvaret. Dessa motsvarar de ansvariga som 

anges i EG-direktivets artikel 3 första och andra stycket.  

 

Det föreligger ett utvecklat system bakom vilka som ska anses bära skadeståndsskyldigheten. 

Det är främst den som framställt den skadegörande produkten som är ansvarig, eftersom det är 

tillverkaren som kan påverka konstruktionen och säkerheten i produkten. I många fall 

tillverkas produkten utomlands och importeras via en importör för att nå ut på den svenska 

marknaden. Är produkten behäftad med en säkerhetsbrist är importören lika ansvarig som 

tillverkaren.
96

 Observera att tillverkarens ansvar inte begränsas vid import. 

 

I målet C-402-03 Skov mot Bilka Lavprisvarehus var frågan uppe för ett avgörande i EU-

domstolen, domstolen konstaterade att direktivet hindrar en nationell lagstiftning att införa en 

bestämmelse enligt vilken leverantören av produkten utan begräsning bär tillverkarens ansvar 

som följer av artikel 3.
97

  

 

Det finns produkter som marknadsförs under eget produktnamn på ett sådant sätt att 

konsumenten tror att den som marknadsför produkten är densamma som tillverkaren. Den 

som ligger bakom marknadsföringen är strikt skadeståndansvarig, om det inte föreligger 

grunder för ansvarsfrihet enligt 8 §.
98

 

2.8.1 Vem är att anse som tillverkare?  
 

Enligt lagen är det främst tillverkaren som har det strikta skadeståndsansvaret. Det svarar 

förstås inte på frågan vem som är att anse som tillverkare. PAL har identifierat en tillverkare 

genom dennes handlande vid produktens tillkomst. Den som tillverkar, frambringar eller 

insamlar produkter är tillverkare i lagens mening.  

 

En tillverkad produkt är en industriell eller hantverksmässig framställd slutprodukt eller en 

beståndsdel i en annan produkt. Tillverkning förekommer när råvaror eller annat material 

bearbetas eller förädlas samt att redan bearbetade råvaror utvecklas vidare i senare led. 

 

Den ansvarige i en näringsverksamhet som sysslar med att odla växter, föda upp djur eller 

utvinner material kan bli skadeståndsskyldig genom att frambringa en skadebragd produkt. 

Det finns även verksamheter som samlar in produkter, som en bärproducent som anställer folk 

att plocka bär eller en fiskeproducent.
99

  

 

Viktigt att ha i åtanke, är att en produkt kan ha flera ansvariga tillverkare vid en situation där 

en beståndsdel orsakar en skada, vilket följer av 2 § andra stycket. Tillverkningen behöver 

inte alltid ske genom att en beståndsdel infogas i en slutprodukt, utan det förekommer 

tillverkning som sker i flera olika led. Under sådan distribution krävs det för ansvar, att 

produkten har bearbetats på sådant sätt att den har förändrats i något relevant avseende, och 

att det under bearbetning har uppkommit någon skadebringade egenskap, som finns kvar när 

den lämnar ledet. 
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 Om man använder kött som ett exempel kan man nämna charkuteristen som mal ett stycke 

kött till färs, som vid ett senare tillfälle tillagas i en restaurang som serverar maträtten till en 

konsument. Både charkuteristen och restaurangen är att anses som tillverkare i lagens mening, 

eftersom produkten otvivelaktigen har bearbetats i de båda leden. Men om det enda som skett 

i ett visst led är att produkten har förpackats, utan att den i övrigt har förändrats kan det 

knappast bli tal om strikt ansvar för det distributionsledet.
100

 

 

2.8.2 Importörens ansvar 
 
Idag föregår det en världsomfattande handel vilket resulterar i en gemensam marknad. Det är 

en självklarhet för de flesta att de produkter man använder sig av inte nödvändigtvis behöver 

vara tillverkade i Sverige.  

 

Det uppstår dock i allmänhet svårigheter att göra ett skadeståndsspråk gällande mot en 

tillverkare utomlands ifall en skada uppstår. Det tåls att upprepas, att bara för den 

omständigheten att tillverkningen sker utomlands uppstår det inte med automatik en 

ansvarsbegränsning för tillverkaren, det strikta ansvaret föreligger fortfarande. Däremot för att 

göra processen lättare för den skadelidande föreskrivs ett strikt ansvar även för importören. 

 

Vid bedömningen i det enskilda fallet om det föreligger ett strikt ansvar för den som 

importerade föremålet, måste hänsyn tas till syftet bakom införseln. I de fall importörens syfte 

var att införa produkten för sitt eget bruk utan tanke på att sätta den i omlopp, men sedan 

säljer iväg den i begagnat skick torde inte denne ådra sig något strikt ansvar enligt PAL. Var 

däremot syftet redan vid tidpunkten för införseln att först använda den för sitt eget intresse, 

och sedan sälja vidare den i begagnat skick kan det enligt paragrafens ordalydelse ådra honom 

skadeståndansvar. Det följer av EG-direktivets artikel 3.2 att strikt ansvar för importören kan 

aktualiseras endast ifall avsikten var att sprida den vidare genom försäljning, uthyrning, 

leasing eller på något annat sätt.
101

 

2.8.2.1 Vem är importör? 
 

Det finns ingen beskrivande förklaring i lagen om vem som ska anses vara importör, vilket 

gör frågan väldigt svår att besvara. En tänkbar förklaring till avsaknad av en beskrivning kan 

vara av just den anledningen att införsel av varor kan ske på en hel del olika sätt som kan 

komplicera en definition. Det ska dock ses som en självklarhet att en svensk återförsäljare är 

en importör ifall denne i eget namn förvärvar en produkt från en utländsk leverantör, för att 

införa den senare i landet med avsikt att sätta produkten i omlopp.
102

  

 

I de fall det föreligger ett kommissionsavtal mellan den svenska näringsidkaren och en 

utländsk kommittent (huvudman), och svensken har i uppdrag att köpa in lös egendom i sitt 

egna namn, för att sedan ingå avtal med köparna bör han i allmänhet ses som en importör som 

kan åläggas strikt ansvar.
103

  

 

Ett fall där det blir komplicerat att utreda vem som ska anses vara importör är när produkten 

har hanterats av flera mellanhänder. Har det träffats ett köpeavtal mellan köparen i Sverige 

och en utländsk säljare genom en förmedling av en agent, uppstår frågan vem som ska anses 
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vara importören. En agent handlar inte för sin egen räkning utan för sin utländske huvudman. 

Huvudregeln bör i sådana situationer vara, om det inte föreligger andra omständigheter i det 

enskilda fallet, är det köparen som ska anses vara importör för att det är denne som fysiskt tar 

emot varan och har då möjlighet att överblicka riskerna med produkterna. 

 

Själva fysiska införseln av produkten till Sverige ombesörjs ofta av en speditör. Beroende på 

vem som är lastägaren vid importen, vilket avgörs genom köpeavtalet, är antingen speditören 

köparens eller säljarens förtroendeman som ordnar införseln. Det sker antingen att speditören 

i eget namn anlitar en lämplig transportör eller utför transporten själv. Det är sällan om än 

aldrig att speditören anses som importör, det är snarare lastägaren som åläggs det strikta 

ansvaret.
104

 

 

2.8.3 Ansvar vid marknadsföring  
 

Går man i en matvaruaffär idag, som ICA, för att handla går det i de flesta fall köpa butikens 

eget märke till ett något billigare pris. Enligt 6§ punkt tre blir den som marknadsfört 

produkten som sin egen, genom att placera sitt kännetecken på varan, som ICA:s egen logga, 

skadeståndsskyldig om produkten orsakar skada. I detta avsnitt används ICA som exempel, 

men det finns ett flertal varuhus och butikskedjor som säljer produkter i sitt eget namn. För att 

återgå till exemplet, genom att ICA placerar sin logga på produkterna ger det intrycket att de 

är tillverkaren. Det saknar betydelse att den skadelidande faktiskt trott att ICA är tillverkaren, 

det strikta ansvaret begränsas inte på den grunden att den skadelidande i det konkreta fallet 

faktiskt vet om att det är någon annan som är den verkliga tillverkaren. 

 

Produktansvaret är däremot inte menat att tillämpas vid situationer där ICA eller någon annan 

som marknadsfört produkten som sin egen, placerar sin logga på prislappar eller direkt på 

varan i reklamsyfte där det tydligt framgår att tillverkaren är någon annan. Ifall det uppstår en 

skada på grund av någon produkt som ICA sålt i sitt eget namn, begränsas inte deras ansvar 

oavsett om de kan uppge den riktiga tillverkaren eller importören. Det uppkommer ett 

solidariskt ansvar istället.
105

 

2.8.4 Ansvaret vid anonyma produkter 
 

Det förekommer situationer där det finns en skadegörande produkt, men det saknas en 

identifikation om vem som är ansvarig enligt 6 § PAL. Vid sådana situationer är det en fråga 

om anonyma produkter. I 7 § PAL föreskrivs vilka som träder in som ansvariga och vilken 

tidsfrist som är gällande för att undgå ansvar. Det blir en utsträckning av produktansvaret till 

senare led i distributionskedjan, men det strider inte mot EG-direktivet, genom att artikel 3.3 

har en bestämmelse med samma innebörd.  

 

Syftet bakom produktansvaret är att ge den skadelidande ett ökat skydd. Avsikten skulle inte 

kunna uppnås om den skadelidande skulle vara tvungen att avstå från sin berättigade 

ersättning, för att det saknas information om vem som framställt den skadegörande produkten. 

I ett avgörande av ARN ref. 1997 – 1963 fann nämnden att den som sålt, i detta fall, smink till 

den skadelidande, ska anses vara ansvarig enligt 7 § PAL genom att förpackningen saknade 

anvisning om vem som framställt produkten eller importerat denna, samt att försäljaren har 

varken kunnat ange vem som egentligen är den skadeståndsansvarige, enligt 6 § PAL. 
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Man ser till vad det är för typ av produkt när man avgör om det föreligger en skada orsakad av 

en anonym produkt. Är det en produkt som saknar förpackning och bruksanvisning, kan det 

krävas att produkten är behäftad med information om ansvarig producent. Har produkten en 

förpackning eller följer det med bruksanvisning som hänvisar till ansvarig tillverkare, är 

produkten inte en anonym produkt. Saknas det uppgifter om producenten föreligger det en 

anonym produkt.
106

 

 

Det strikta ansvaret för anonyma produkter åläggs var och en som har tillhandahållit 

produkten i sin näringsverksamhet. Det finns inget krav att produkten måste ha överlåtits mot 

vederlag för ansvar. Det krävs däremot tillåtelse från den ansvarige i distributionsledet att 

tillhandahålla produkten. När man tillhandahåller en produkt kan det ske genom att hyra den 

eller att man lånar hem, säg ett par skor, under dagen. En dagligvaruhandlare har 

tillhandahållit ett parti med läskedryck som ska säljas vidare, en kund skadas svårt genom att 

flaskan exploderar när kunden ska plocka till sig den.  I en sådan situation gäller det strikta 

ansvaret, under förutsättning att det är just den läskedrycksflaskan som orsakar skadan och att 

konsumenten kan bevisa det.
107

 

 

Den som tillhandahållit det skadegörande exemplaret kan gå fri från ansvar, om han hänvisar 

den skadelidande till den skadeståndsskyldige enligt 6 § eller underrättar den drabbade med 

information om vem som tillhandahöll produkten för honom. Det räcker inte med ett 

utpekande, utan det erfordras utförliga upplysningar som den utpekades namn och aktuella 

adress. Det är på dessa upplysningar som den skadelidande kan grunda sin rätt till ersättning. 

Vid behov ska den som lämnar upplysningen kunna styrka dess riktighet för att undgå 

ansvar.
108

  

 

Vid anonyma produkter som är importerade föreskrivs det i 7 § andra stycket att var och en 

som har tillhandahållit produkten i en näringsverksamhet, ska ansvara för de skador som den 

skadebringande produkten orsakar. Det finns även en möjlighet för detaljisten att gå fri från 

skadeståndsansvar, om han hänvisar den skadelidande med utförliga uppgifter till den som har 

importerat produkten eller den som har tillhandahållit produkten till honom. Det har inte 

ansetts tillräckligt med uppgifter om den utländske tillverkaren, det krävs som sagt mer 

utförliga uppgifter för ansvarsfrihet. PAL kan tillämpas.   

 

Det finns en tidsfrist som de ansvarige måste ta hänsyn till, för att benådas med ansvarsfrihet. 

De upplysningar som ska lämnas till den skadelidande ska överlämnas inom en månad enligt 

7 § tredje stycket. Tiden räknas ner sedan den skadelidande har framställt sitt skadeståndskrav 

eller på något annat lämpligt sätt lämnar en sådan anvisning. Lämnar den 

skadeståndsansvarige in uppgifterna efter tidens utgång, eller avstår från att lämna något 

meddelande med de aktuella uppgifterna svarar denne själv för ersättningen som den 

skadelidande är berättigad till.
109
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3. ANALYS 
 

3.1 Slutsatser 
 

Det är tydligt att det fanns ett behov av en skyddslagstiftning vid produktskador som stärkte 

den enskilda individens rätt till ersättning. Innan det förelåg något produktansvar för 

tillverkare var det allmänt svårare att bli berättigad till skadestånd när en faktisk skada 

uppstått, på grund av culparegeln i 2 kap 1 § SkL.  
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Med det produktansvar som föreligger för dels tillverkare, importörer, den som marknadsför 

produkten som egen och ansvaret vid anonyma produkter har den skadelidande konsumenten 

alltid någon att vända sig till när en skada har uppstått. Till skillnad från tidigare när SkL 

tillämpades vid fall med produktskador, behöver inte den skadelidande bevisa att tillverkaren 

har handlat uppsåtligt eller ovarsamt varken vid konstruktionstillfället eller vid produktionen 

av produkten. Det föreligger därmed ett produktansvar hos tillverkaren som är strikt, vilket 

ger konsumenten ett ovillkorligt skydd, sedan PAL:s ikraftträdande. 

 

Ansvaret går inte på något sätt att begränsas genom avtal eller liknade. Det saknar med andra 

ord betydelse till varför produkten är behäftad med en säkerhetsbrist. Blir konsumenten 

skadad, det finns ett orsakssamband mellan skadan och produkten är denne berättigad 

ersättning för de förluster eller utgifter som har samband med skadan.  
 

PAL gör däremot en åtskillnad om produkten skadar en person eller sak. Skyddet som PAL 

ger konsumenten är ovillkorlig när det gäller personskador, det vill säga en fysisk eller 

psykisk defekt på kroppen. Uppstår det däremot en sakskada är skyddet beroende på vilken 

typ av sak som skadats. För att lagen ska vara tillämplig krävs det att saken som skadats ska 

det vara en lös sak för privat ändamål. Har du som konsument ett samlarintresse för lastbilar, 

och sakskadan uppstår på en av dessa lastbilar måste ersättningsfrågan avgöras med SkL:s 

bestämmelser. PAL är inte tillämpningsbar trots det är konsument som drabbats, på den 

grunden att lastbilar är inte avsedda för enskilda ändamål. Det krävs dessutom att produkten 

användes för enskilt ändamål vid tidpunkten för skadan, så är det en dator som skadats – som 

kan användas dels inom näringsverksamhet och dels i privatlivet – ska datorn befunnits 

utanför näringsverksamhet för att kunna tillämpa PAL:s regler.  Det görs därmed en skillnad 

beroende på vilken skada som konsumenten lider.  

 

En annan skillnad som uppstår beroende på om konsumenten lidit en personskada eller 

sakskada, är ersättningens belopp. Vid personskada ska konsumenten få full ersättning, enligt 

den allmänna skadeståndsprincipen för skadan. Har det däremot uppstått en sakskada följs 

inte den principen vid tillämpning av PAL, utan istället blir ersättningens belopp det som 

återstår efter avdraget på 3500 kronor. Det föreligger en begränsning av skadeståndets belopp 

vid sakskada.  
 

3.2 Författarens analys 
 

Det finns inget hem i dagens samhälle som saknar produkter av något slag. Vi kan aldrig 

komma ifrån produkterna, även om vi skulle flytta ut till en stuga i landet ingenstans. 

Klädesplagg skulle fortfarande vara en del av vår vardag eller verktyg för att klara uppehället.   

 

Till skillnad från tidigare sker produktutvecklingen ibland över en natt. Vi vaknar upp till den 

senaste versionen av Iphone eller en bil som kan parkera själv. Det är omöjligt för varje 

enskild individ att följa med i den tekniska utvecklingen som ständigt pågår, då den dessutom 

i de flesta fall sker bakom stängda dörrar. Vi använder oss av en mängd olika produkter i vår 

vardag och vi vanliga dödliga har varken tid eller kunskap att säkerställa att allt vi använder, 

inte kan orsaka skada på grund av någon säkerhetsbrist. Istället får vi förlita oss på 

tillverkarnas kunskap om säkra konstruktioner. Att de förutser vilka risker deras produkter 

kan medföra samt att de förebygger dem i största mån.  
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Det förefaller sig ligga i sakens natur att det är omöjligt för tillverkaren att garantera att varje 

produkt är fullt säker. Speciellt vid masstillverkningen av industriellt framställda produkter, 

där det lätt uppstår något fabrikationsfel eller liknade. Det är inte bara gynnsamt för den 

enskilde individen att PAL reglerar ett strikt ansvar för tillverkare, utan det är lika gynnsamt 

för näringsidkaren bakom produkten. Uppstår det ett flertal skador till följd av en icke säker 

produkt skapas det ett rykte som sprids snabbare än vinden genom sociala medier, vid 

kafferasten eller via nyhetssändningar, lokala som rikstäckande. Det kan drabba 

näringsidkaren med färre sålda produkter av den skadegörande typen, som kan resultera i 

nedskärningar av arbetstillfällen som påverkar samhällsekonomin med arbetslöshet. Genom 

PAL:s verkningar skapas en tillit på produkternas säkerhet samtidigt som lagen inger ett 

skydd ifall en skada skulle till trots uppstå.  

 

Det som förvånar mig dock är att det dröjde ända till år 1992 innan en lagstiftning trädde 

ikraft inom produktansvar. Det strikta ansvaret påbörjade redan sin utveckling i början av 

1900-talet inom rättspraxis, EG-kommissionen antagande av EG-direktivet år 1985. Speciellt 

efter Neurosedyn-katastrofen borde det ha blivit en lagstiftning, då det uppdagades ett stort 

problem inom området.  

 

Att PAL främst är koncentrerad till konsumenters fördel är rimligt. Näringsidkare är i de 

flesta fall jämnstarka parter, som kan reglera sina egna förehavanden via ett avtal. Skulle det 

saknas en skyddslagstiftning för konsumenterna inom området, blir det svårare för en 

skadelidande att mäta sig med en näringsidkare, då en konsument saknar de resurser som en 

näringsidkare har. Med det strikta ansvaret som föreligger för den ansvariga tillverkaren, blir 

konsumenten en jämnstark part gentemot producenten. Uppstår en skada på grund av en 

produkts säkerhetsbrist kan konsumenten med lagens regler bakom sig kräva sin rätt till 

ersättning för skadan, utan att behöva påvisa något särskilt handlande av tillverkaren. Från att 

skadestånd närmast var illusoriskt till att bli en rättighet, som är möjlig att åtnjuta, visar det 

den viktiga betydelsen som lagen faktiskt innehar. Är alla förutsättningar uppfyllda för 

skadestånd, och beloppet betalas ut av den ansvarige gynnar det alla parter. En skada på grund 

av en produkt kan spela mindre roll ifall konsumenten vet med säkerhet att kostnaderna 

ersätts, den dåliga publiciteten som en skada kan ge företag minskas, vilket i det stora hela 

gynnar samhället.  

 

Det är tyvärr vanligt förekommande att bolag kommer i ekonomisk insolvens, och drabbar det 

en skadelidande som redan har genomgått en skadeståndsprocess blir denne tvungen att åter 

gå in en rättsprocess. Eftersom skadestånd är en dom på att visst belopp ska betalas ut – en 

exekutionstitel – kan den skadelidande få utmätning till stånd, enligt Utsökningsbalkens 

regler. Det sker däremot inte i en handvändning, utan den skadelidande kan få stå själv med 

de ekonomiska konsekvenserna tills utmätningen har gått igenom. För många skadelidande 

kan det vara en psykisk påfrestning  att behöva vänta på ersättning. En lösning, enligt mig, är 

att det införs någon form av bestämmelse i PAL, med en viss tidsfrist inom vilken 

skadeståndsskyldiga ska betala, annars blir det ytterligare påföljder. För den större industrin 

medför ”hotet” om utmätning att de normalt betalar godvilligt, speciellt om det inte föreligger 

någon ekonomisk insolvens. Men det i åtanke så anser jag att PAL:s strikta ansvar, i de flesta 

fall inger en ekonomisk trygghet för den skadelidande.  

 

 Enligt de allmänna skadeståndsprinciperna ska en skadelidande få full ersättning för skadan, 

oavsett vilken skada som har uppstått, medan PAL har begränsningar vid skador på saker. En 

”självrisk” på 3500 kronor ska räknas bort från den skadade sakens värde. 

Ansvarsbegränsningen kan drabba den skadelidande på andra sätt än om det gäller ett 
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ekonomiskt värde, saken kan vara ett arvegods som ej går att återskaffa. Minnet av en släkting 

går inte mäta i ett ekonomiskt värde, men ofta betyder föremålet mycket för den drabbade. Att 

göra åtskillnad på produkter på grund av ett objektivt värde, kan minska tilliten på 

skyddslagstiftningen. Avräkningen på 3500 kronor vid en sakskada, kan även drabba en 

person som har mindre, eller saknar ekonomisk förmåga att själv ersätta den skadade 

egendomen. Det finns individer som anser att ”självriskens” belopp är ett stort belopp, 

speciellt med tanke på att självrisken via hemförsäkringen brukar ligga kring 1500 kronor. 

Lagen har bortsett från dessa individer, även om syftet med avdraget är att förhindra tvister i 

allt för många fall. Men det är ofta de individer som anser att 3500 kronor är ett stort belopp 

som behöver ett särskilt skydd.  

 

Visst föreligger det en möjlighet för den drabbade att kräva ersättning enligt SkL regler, men 

med de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skadestånd ska dömas ut, blir det en 

process som överstiger värdet av föremålet i många fall. Det är ofta omöjligt för den 

skadelidande att bevisa att tillverkaren har handlat uppsåtligt eller av oaktsamhet vid 

tillverkningen av produkten, så möjligheten till skadestånd fallerar redan på den punkten.  

 

Däremot visar lagens 7 §, om ansvar vid anonyma produkter lagstiftarens ambition att 

säkerställa att den skadelidande alltid har någon att vända sig till med sina skadeståndskrav. 

Det är något jag tror påverkar den ansvariga i varje enskilt led av distributionskedjan. För att 

undvika ett stort ersättningsbelopp avsätts tid till att kontrollera produkternas säkerhet, innan 

de tillhandahåller dem för konsumenterna. 

 

 PAL:s 6 § är en tydlig bestämmelse som underlättar den skadelidandes process, denne 

behöver inte fundera på vem som kan anses vara ansvarig vid en skadesituation, vägledningen 

återfinns i bestämmelsen. Vid första anblick om det strikta skadeståndsansvaret ansåg jag att 

det endast borde gälla tillverkare, eftersom det är de som har en möjlighet att påverka en 

produkts konstruktion, utformning eller innehåll. Men vid närmare eftertanke, efter en titt på 

mig själv och den rykande koppen på skrivbordet så insåg jag att vi dagligen använder oss av 

produkter som är tillverkade utomlands. Vår pyjamas är tillverkad i något asiatiskt land som 

importeras via land, luft eller vatten till Sverige och handelsmarknaden. Kaffe som är 

räddaren i nöden för många, som har flera bollar i luften och behöver ork till att ta tag i varje 

enskild syssla, är en importvara. Det finns ingen kaffeböneodling här i Sverige. Strikt ansvar 

för importörer förhindrar att sämre produkter importeras till vårt land. Kan nästan med 

säkerhet påstå att de seriösa importörerna hellre undviker skadestånd i möjligaste mån, om det 

kan undvikas genom att kontrollera säkerheten i produkterna.  

 

En annan fördel med importörernas ansvar är den lindrigare skadeståndsprocessen. Det kan 

vara svårt för den skadelidande att komma i kontakt med tillverkaren utomlands, eller så 

förekommer det språksvårigheter eller andra omständigheter som försvårar en 

skadeståndsprocess i det landet. Att den omständigheten att importören har ett strikt ansvar 

inte inskränker tillverkarens ansvar, oavsett var i världen tillverkaren befinner sig, är ett smart 

drag från den svenska lagstiftaren. Det finns utländska bolag som har dotterbolag i Sverige, 

PAL:s relativt hårda reglering mot näringsidkares osäkra produkter kan ge ett uppvaknade för 

dessa bolag, om fördelen med ett förebyggande säkerhet vid och efter tillverkningen. Att 

produkterna kontrolleras innan de sätts i omlopp. Allt för att förhindra att ett skadeståndskrav 

riktas mot bolagen.  

 

Efter denna utredning om vilket skydd en konsument har vid en produktskada, kan jag inte 

annat än medge att det föreligger ett relativt starkt skydd för denna grupp efter PAL:s 
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ikraftträdande. En större grupp skadeståndsskyldiga, som utsträckts från ansvariga tillverkare 

till även detaljisten, (beroende på vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet), 

det är lindrigare processer som möjliggör rätt till ersättning för skada genom det strikta 

ansvaret, samt att det är en mängd olika ersättningsgrunder. Det märks att lagstiftaren har tagit 

behovet för skydd vid produktskada på allvar, fast det kom senare än vad som egentligen hade 

behövts. Konsumenterna är viktiga i samhället som förtjänar att skyddas.  
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1 § Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt 

har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. 

Skadestånd enligt denna lag betalas också för sakskada som en produkt på 

grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ 

vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den skadelidande vid tiden 

för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på 

själva produkten ersätts dock inte. 

 

2 § Med produkter avses i denna lag lösa saker. En produkt som har 

infogats eller på annat sätt blivit en beståndsdel i någon annan lös 

egendom eller i fast egendom skall alltjämt anses i lagens mening utgöra 

en produkt för sig. 

Om en skada har uppstått till följd av en säkerhetsbrist hos en produkt 

som utgör en beståndsdel i en annan produkt, skall båda produkterna 

anses ha orsakat skadan. 

 

3 § En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som 

skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur 

produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt 

med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp 

och övriga omständigheter. 

 

4 §/Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lagen gäller inte skador som 

omfattas av atomansvarighetslagen (1968:45). 

 

5§ Avtalsvillkor som inskränker ansvaret enligt denna lag är utan 

verkan. 

 

Skadeståndsskyldiga 

6 § Skadeståndsskyldiga enligt denna lag är 

1. den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande 

produkten, 

2. den som har importerat produkten till Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet för att sätta den i omlopp där, 

3. den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en 

stat som ingår i Europeiska frihandelsorganisationen (EFTA-stat) till 

Europeiska gemenskapen (EG) eller från EG till en EFTA-stat eller från 

en EFTA-stat till en annan EFTA-stat, och 

4. den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med 

sitt namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken. 

Första stycket 3 gäller inte vid import mellan stater som har 

ratificerat konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet 

och om verkställighet av domar på privaträttens område, om en dom i 

importlandet till den skadelidandes förmån mot någon som är 

skadeståndsskyldig enligt första stycket 1, 2 eller 4 är verkställbar 

enligt konventionen i den stat där den skadeståndsskyldige har hemvist. Lag (1992:1137) och 

(1995:1185). 

7 § Framgår det inte av en skadegörande produkt som är tillverkad, 

frambringad eller insamlad här i landet vem som är skadeståndsskyldig 

enligt 6 §, är var och en som har tillhandahållit produkten skyldig att 
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betala skadestånd enligt denna lag, om han inte inom den i tredje 

stycket angivna tiden anvisar någon som har tillverkat, frambringat 

eller insamlat produkten eller marknadsfört den som sin eller 

tillhandahållit den för honom. 

Framgår det inte av en importerad produkt som har orsakat skada vem som 

är importör enligt 6 § första stycket 2 eller 3, är var och en som har 

tillhandahållit produkten skyldig att betala skadestånd enligt denna 

lag, om han inte inom den i tredje stycket angivna tiden anvisar en 

importör som anges i 6 § första stycket 2 eller 3 eller den som har 

tillhandahållit produkten för honom. 

En anvisning enligt första eller andra stycket skall ges inom en månad 

efter det att den skadelidande framställt krav på ersättning eller på 

annat sätt påkallat en sådan anvisning. Lag (1992:1137) och (1995:1185). 

 

8 § Skadeståndsskyldig enligt 6 eller 7 § är inte den som 

1. visar att han inte har satt produkten i omlopp i en 

näringsverksamhet, 

2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte produkten 

i omlopp, 

3. visar att säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma 

överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet, 

eller 

4. 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. 

 

Avräkning vid sakskada 

9 § När ersättning för sakskada bestäms enligt denna lag avräknas ett 

belopp om 3 500 kr. 

 

Skadelidandes medvållande 

10 § Skadestånd enligt denna lag jämkas efter vad som är skäligt, 

om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Lag (1992:1137). 

 

Regressrätt 

11 § I den mån någon är skyldig att ersätta en skada enligt denna lag, 

har den som enligt 31 § konsumentköplagen (1990:932) eller 31 § fjärde 

stycket konsumenttjänstlagen (1985:716) har lämnat ersättning för skadan 

rätt att av honom återfå vad han betalat. Lag (1992:1137). 

 

Preskription 

12 § Den som vill ha ersättning enligt denna lag skall väcka talan inom 

tre år från det att han fick eller borde ha fått kännedom om att 

fordringen kunde göras gällande. 

Talan om ersättning måste dock väckas inom tio år från det att den som 

påstås vara skadeståndsskyldig satte den skadegörande produkten i 

omlopp. 

Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning. Lag (1992:1137). 
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Övergångsbestämmelser 

1992:18 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

2. Lagen tillämpas inte mot någon som har satt den skadegörande 

produkten i omlopp före ikraftträdandet. 

1992:1137 

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 och 7 §§, den dag 

regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. Regeringen får sätta 6 och 7 §§ i kraft i 

förhållande till 

Liechtenstein och Schweiz vid en senare tidpunkt än i förhållande 

till andra EFTA-stater. (I kraft den 1 januari 1994 genom 

SFS 1993:1646 och den 1 december 1995 genom SFS 1995:1185). Lag (1993:647). 

2. Lagen tillämpas inte beträffande någon som har satt den 

skadegörande produkten i omlopp före ikraftträdandet. 
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BILAGA 2: SKADESTÅNDSLAGEN (1972:207) 
 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, 

om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal 

eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden. 

 

2 § Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan 

ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada. 

 

3 § Har upphävts genom lag (2001:732). 

 

2 kap. Skadeståndsansvar på grund av eget vållande 

1 § Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada 

eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732). 

 

2 § Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall 

ersätta skadan. Lag (2001:732). 

 

3 § Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som 

innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller 

ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732). 

 

4 § Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han 

har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är 

skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens 

beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra 

ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Lag (2001:732). 

 

5 § Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning eller av någon annan 

psykisk störning som inte är självförvållad och tillfällig 

skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till 

hans sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande 

ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga 

omständigheter. Lag (2001:732). 

 

6 § För skada som vållats genom underlåtenhet att avslöja brott 

skall ersättning enligt denna lag inte betalas enbart på den 
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grund att straff för underlåtenheten kan följa enligt 23 kap. 6 § första stycket 

brottsbalken. Lag (2001:732). 

 

 

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det 

allmänna 

1 § Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta 

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom 

fel eller försummelse i tjänsten, 

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar 

genom brott, och 

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på 

sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i 

tjänsten. 

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller 

även vad som sägs nedan i detta kapitel. Vad som där sägs om en 

kommun gäller också ett landsting och ett kommunalförbund. Lag (2001:732). 

 

2 § Staten eller en kommun skall ersätta 

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 

vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 

och 

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller 

försummelse vid sådan 

myndighetsutövning. Lag (2001:732). 

3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada 

som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse 

lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till 

omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt 

beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med 

myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de 

lämnades. Lag (1998:715). 

 

4 § Har upphävts genom lag (1989:926). 

 

5 § En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta 

1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, 

och 

2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt 

som anges i 2 kap. 3 §. 

Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje 

skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller 

för det år då skadehändelsen inträffade. Står barnet under 

vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem 

gemensamt. 

Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full 

ersättning åt flera som lidit skada till följd av 
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skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned med samma kvotdel 

för var och en av de skadelidande. Lag (2010:704). 

 

6 § Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om 

det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar eller 

försäkringsmöjligheter. 

Ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt 

att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till 

förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder 

föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår 

brott. Lag (2010:703). 

 

7 § Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning 

av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta 

domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet 

upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med 

anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter 

överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upphävts eller 

ändrats. Lag (2010:1458). 

 

8 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan 

skada i följd av trafik med motordrivet fordon som vållats av 

fordonets förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för 

skadan enligt trafikskadelagen (1975:1410). Lag (1975:1411). 

 

9 § Skadeståndsansvar enligt detta kapitel åvilar ej staten 

eller kommun med anledning av fel eller försummelse vid 

lotsning. 

 

10 § Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller 

beslut av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, 

hovrätt eller allmän underrätt väcks vid den domstol som 

enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap. 3 § rättegångsbalken är behörig 

att ta upp där angivna mål på grund av brott av domare vid den 

domstol som meddelat domen eller beslutet. Motsvarande gäller 

i fråga om ersättningstalan enligt 2 § med anledning av beslut 

eller åtgärd av någon som anges i nämnda lagrum i 

rättegångsbalken. Sådan talan med anledning av beslut av 

riksdagen eller regeringen väcks i Högsta domstolen. Lag (2010:1458). 

 

11 § Åklagaren är under de förutsättningar som anges i 22 kap. 2 § första stycket 

rättegångsbalken skyldig att i samband med 

åtalet förbereda och utföra målsägandens talan om sådant 

skadestånd som avses i 5 §. Lag (2010:703). 

 

 

4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar 

1 § För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller 

försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån 
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synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens 

beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes 

intresse och övriga omständigheter. 

 

 

5 kap. Skadeståndets bestämmande 

1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar 

ersättning för 

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, 

inbegripet skälig kompensation till den som står den 

skadelidande särskilt nära, 

2. inkomstförlust, 

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och 

värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande 

men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. 

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den 

inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han 

icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har 

eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att 

uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och 

färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn 

till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan 

liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed 

jämförliga omständigheter. 

Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med 

inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732). 

 

2 § Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas 

för 

1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad 

till följd av dödsfallet, 

2. förlust av underhåll, 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som 

stod den avlidne särskilt nära. 

Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som 

enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på 

annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om 

underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan 

antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära 

framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är 

skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och 

möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt 

än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin 

försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes 

hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732). 

 

3 § Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller 

förlust av underhåll avräknas förmån som den skadelidande 

med anledning av förlusten har rätt till i form av 

1. ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon 
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annan likartad förmån, 

2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, 

om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av 

en försäkring som är en anställningsförmån. Lag (2010:1213). 

 

4 § Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av 

underhåll fastställes i form av livränta eller engångsbelopp 

eller som livränta jämte engångsbelopp. Är ersättningen av 

väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning, skall 

den utgå som livränta, om icke särskilda skäl talar däremot. 

Fastställd livränta kan, om skäl föreligger, helt eller delvis 

utbytas mot engångsbelopp. (Lag 1975:404). 

 

5 § Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har avgjorts 

slutligt genom avtal eller dom, kan ersättningsfrågan omprövas, 

om förhållanden som enligt detta kapitel låg till grund för 

ersättningen har ändrats väsentligt. Ersättning som har 

fastställts i form av engångsbelopp kan dock inte sänkas. 

Om ändring i skadeståndslivränta med anledning av förändringar 

i penningvärdet finns särskilda bestämmelser. Lag (2001:732). 

 

6 § Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som 

är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om 

handlingen 

1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 

2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller 

hälsa, 

3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin 

personliga integritet, 

4. inneburit missbruk av ett beroende- eller 

förtroendeförhållande, eller 

5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. 

Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik 

brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med 

anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål 

om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta 

tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet. Lag (2001:732). 

 

7 § Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning 

för 

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 

2. annan kostnad till följd av skadan, 

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404). 

 

 

6 kap. Gemensamma bestämmelser 

1 § Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den 

skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har 

medverkat till skadan. Skadestånd till förare av motordrivet 

fordon som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt 
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rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom 

vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett 

till döden, kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, 

om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. 

Skadestånd med anledning av sakskada eller ren 

förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes 

sida har medverkat till skadan. 

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker 

efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på 

ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:732). 

 

2 § Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med 

hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, 

kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även 

den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga 

omständigheter skall beaktas. (Lag 1975:404). 

 

3 § Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande 

samt för särskilda olägenheter faller bort, om den skadelidande 

avlider innan krav på sådan ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till ersättning 

för kränkning. Lag (2001:732). 

 

4 § Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de 

solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att 

begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon 

av dem. (Lag 1975:404). 

 

5 § Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare 

1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven 

tjänstgöring, 

2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt 

utför arbete som till sin art liknar sådant som vanligen 

utföres av arbetstagare, 

3. den som för annans räkning eljest utför arbete under 

omständigheter liknande dem som förekommer i 

anställningsförhållande. Lag (1994:2065). 

 

6 § En skadelidande som har tillerkänts skadestånd för 

kränkning skall inte förpliktas att ersätta den 

skadeståndsskyldiges rättegångskostnader i ett mål där 

skadestånd på grund av brottet prövas. Detta gäller dock inte 

om särskilda skäl föranleder annat. 

Om det finns särskilda skäl gäller vad som sägs i första 

stycket första meningen också en skadelidande som har 

tillerkänts skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande eller 

för särskilda olägenheter på grund av brott. 

Undantag från vad som sägs i första och andra styckena får 

göras i fråga om sådana kostnader som den skadelidande har 
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orsakat genom att uppträda på ett sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § eller 31 kap. 4 § 

rättegångsbalken. Lag (2001:732). 

 

Övergångsbestämmelser 

1994:2065 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser 

tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits 

till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär 

grundutbildning för kvinnor. 

1995:24 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut 

som har meddelats av Försäkringsöverdomstolen före 

ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 § i sin äldre lydelse. 

2000:126 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000. Den nya bestämmelsen 

skall dock endast tillämpas i de fall yrkandet om skadestånd 

har framställts efter ikraftträdandet. 

2010:1213 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 

2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid 

före ikraftträdandet. 
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BILAGA 3: EG-DIREKTIVET OM PRODUKTANSVAR (85/374/EEG) 
 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag(1), 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och 

med beaktande av följande: 

Medlemsstaternas rättsregler om tillverkarens ansvar för skada orsakad av en 

defekt i hans produkter måste närmas till varandra eftersom nuvarande 

skillnader kan snedvrida konkurrensförhållandena och påverka varuflödet inom 

den gemensamma marknaden samt leda till olika grader av skydd av 

konsumenterna mot skada på deras hälsa eller egendom orsakad av en produkt 

med säkerhetsbrister. 

Ett strikt ansvar för tillverkaren är det enda sättet att uppnå en fullgod lösning av 

det problem som kännetecknar nutidens fortlöpande tekniska utveckling och 

som består i en rättvis fördelning av de risker som den moderna tekniska 

produktionen medför. 

Det strikta ansvaret bör endast omfatta industriellt framställda lösa saker. Det är 

därför lämpligt att undanta ansvar för jordbruksvaror och jaktprodukter utom då 

de undergått sådan bearbetning av industriell karaktär som kan orsaka en defekt 

i produkterna. Ansvaret enligt detta direktiv bör också gälla lösa saker som 

används vid uppförandet av fast egendom eller som infogas i sådan egendom. 

Konsumentskyddet kräver att alla tillverkare som varit inblandade i 

tillverkningsprocessen bör göras ansvariga om den slutprodukt, den komponent 

eller det råmaterial de levererat haft säkerhetsbrister. Av samma skäl bör 
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ansvaret utsträckas till dem som importerar produkter till gemenskapen och dem 

som med sitt namn, varumärke eller annat kännetecken presenterar sig som 

tillverkare eller som levererar en produkt vars tillverkare inte kan identifieras. 

När flera personer bär ansvar för samma skada kräver konsumentskyddet att den 

skadelidande kan kräva vem som helst av dem på full ersättning för skadan. 

Till skydd för konsumenterna och deras egendom bör bristfälligheten hos en 

produkt inte bestämmas med hänsyn till produktens brukbarhet utan till bristen 

på den säkerhet som allmänheten har rätt att vänta sig. Vid bedömningen av 

säkerheten bortses från sådan felaktig användning av produkten som under 

rådande omständigheter inte kan anses rimlig. 

En rättvis riskfördelning mellan den skadelidande och tillverkaren innebär att 

tillverkaren bör kunna gå fri från ansvar om han bevisar att det föreligger vissa 

omständigheter som befriar honom från ansvar. 

Konsumentskyddet kräver att tillverkarens ansvar inte påverkas av någon 

handling eller underlåtenhet av andra personer som har medverkat till skadan. 

Dock kan hänsyn tagas till medvållande från den skadelidande så att ansvaret 

begränsas eller bortfaller. 

Konsumentskyddet kräver att ersättning skall lämnas vid personskada samt vid 

skada på egendom. I det senare fallet skall ersättningen dock begränsas till saker 

för privat användning eller konsumtion och beräknas med avdrag för en självrisk 

på ett fast belopp i syfte att undvika tvister i ett alltför stort antal fall. Detta 

direktiv berör inte ersättning för sveda och värk och annan ideell skada som kan 

ersättas enligt den lagstiftning som är tillämplig på fallet. 

En enhetlig preskriptionstid för att väcka talan om ersättning är i både den 

skadelidandes och tillverkarens intresse. 

Produkter åldras med tiden, högre säkerhetskrav utvecklas och vetenskap och 

teknik gör framsteg Det skulle därför inte vara skäligt att göra tillverkaren 

ansvarig för säkerhetsbrister i hans produkt under obegränsad tid. Ansvaret bör 

därför upphöra efter en skälig tidrymd utan att detta berör mål som redan väckts. 

För att uppnå ett verksamt konsumentskydd bör inte tillverkarens ansvar 

gentemot den skadelidande kunna inskränkas genom avtal. 

Enligt medlemsstaternas rättsordningar kan en skadelidande ha rätt till 

skadestånd på grundval av ansvar i kontraktsförhållanden eller på grundval av 

annat ansvar utanför kontraktsförhållanden än som föreskrivs i detta direktiv. I 

den mån dessa bestämmelser också är ägnade att uppnå ett verksamt 
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konsumentskydd bör de inte beröras av detta direktiv. I den mån ett verksamt 

konsumentskydd på läkemedelsområdet också redan uppnåtts i en medlemsstat 

enligt ett särskilt ansvarssystem bör på samma sätt krav på grundval av denna 

ordning kunna väckas också i fortsättningen. 

I den utsträckning ansvar för atomskada redan är täckt i tillräcklig utsträckning 

genom lämpliga specialregler i alla medlemsstaterna, har det varit möjligt att 

utesluta skador av detta slag från tillämpningsområdet för detta direktiv. 

Att jordbruksråvaror och jaktprodukter uteslutits från direktivets 

tillämpningsområde kan i vissa medlemsstater, mot bakgrund avbehovet av 

konsumentskydd, uppfattas som en otillbörlig inskränkning i detta; en 

medlemsstat bör därför kunna utsträcka ansvaret till att omfatta också sådana 

produkter. 

Möjligheten för en tillverkare att gå fri från ansvar 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 kan i vissa medlemsstater 

av liknande skäl uppfattas som en otillbörlig inskränkning i konsumentskyddet. 

Medlemsstaterna bör därför i sin lagstiftning kunna bibehålla bestämmelser om 

eller genom ny lagstiftning föreskriva att en sådan ansvarsbefriande 

omständighet inte är tillåten. Om denna avvikelse införs genom ny lagstiftning 

skall den dock vara underkastad ett frysningsförfarande inom gemenskapen i 

syfte att om möjligt stärka skyddet inom gemenskapen på ett enhetligt sätt. 

Mot bakgrund av de flesta medlemsstaternas rättstraditioner är det olämpligt att 

fastställa ett beloppsmässigt tak för tillverkarens strikta ansvar. Eftersom det 

emellertid finns olika traditioner förefaller det möjligt att tillåta att en 

medlemsstat avviker från principen om obegränsat ansvar och föreskriver en 

begränsning av tillverkarens totala ansvar för personskada orsakad av identiskt 

lika produktexemplar med samma säkerhetsbrist, förutsatt att denna begränsning 

fastställs på en tillräckligt hög nivå för att garantera ett fullgott konsumentskydd 

och en riktig funktion hos den gemensamma marknaden. 

Genom detta direktiv kan för närvarande ingen fullständig harmonisering 

uppnås men det öppnar vägen för en mera omfattande harmonisering. Rådet 

behöver därför med jämna mellanrum få rapporter från kommissionen om 

tillämpningen av detta direktiv, eventuellt med förslag om lämpliga åtgärder. 

I detta avseende är det särskilt viktigt att de delar av direktivet som avser 

medlemsstaternas möjligheter till avvikelser granskas på nytt vid utgången av en 

period som bör vara tillräckligt lång för att det skall bli möjligt att samla in 



53 
 

praktiska erfarenheter av den inverkan som dessa undantag haft på skyddet av 

konsumenterna och den gemensamma marknadens funktion. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

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 
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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, 

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 



55 
 

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 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. 
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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 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31978R3180?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31984R2626?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31984R2626?src=document
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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. 

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. 

På rådets vägnar 

J. POOS 

Ordförande 

(1) EGT nr C 241, 14.10.1976, s. 9 och EGT nr C 271, 26.10.1979, s. 3. 

(2) EGT nr C 127, 21.5.1979, s. 61. 

(3) EGT nr C 114, 7.5.1979, s. 15. 

(4) EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1. 

(5) EGT nr L 247, 16.9.1984, s. 1. 
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BILAGA 4: EG-DIREKTIVET OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 

(85/374/EEG) (1999/34/EG) 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/34/EG 

av den 10 maj 1999 

om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i 

detta, 

med beaktande av kommissionens förslag(1), 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), 

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och 

av följande skäl: 

(1) Produktsäkerhet och ersättning för skador som orsakats av produkter med säkerhetsbrister 

är oeftergivliga samhälleliga krav som bör garanteras inom den inre marknaden. 

Gemenskapen har i detta syfte antagit direktiv 85/374/EEG(4) och rådets 

direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet(5). 

(2) Genom direktiv 85/374/EEG har en rättvis fördelning av de risker som är förbundna med 

ett modernt, tekniskt avancerat samhälle kommit till stånd. I direktivet görs en skälig 

avvägning mellan de olika intressen som berörs, särskilt skyddet av konsumenternas hälsa, 

stimulans till innovation och vetenskaplig och teknisk utveckling, garanti för en icke-

snedvriden konkurrens och underlättande av handelsutbytet inom ramen för ett system för 

harmoniserat civilrättsligt ansvar. Det tidigare nämnda direktivet har bidragit till att öka de 

ekonomiska operatörernas medvetenhet om produktsäkerheten och den vikt som läggs vid 

den. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31992L0059?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
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(3) Den harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som uppnåtts genom 

direktiv 85/374/EEGär inte fullständig på grund av föreskrivna undantag, särskilt i fråga om 

dess tillämpningsområde, från vilket obearbetade jordbruksprodukter har undantagits. 

(4) Kommissionen övervakar genomförandet och verkningarna av direktiv 85/374/EEG och 

särskilt de aspekter som gäller konsumentskydd och den inre marknadens funktion vilka redan 

varit föremål för en första rapport. I detta sammanhang bör kommissionen, enligt artikel 21, 

lägga fram en andra rapport om tillämpningen av nämnda direktiv. 

(5) Att inbegripa jordbruksråvaror i tillämpningsområdet för direktiv 85/374/EEG, kommer 

att bidra till att återställa konsumenternas förtroende för jordbruksproduktionens säkerhet. Ett 

sådant inbegripande är ett svar på kraven på en hög konsumentskyddsnivå. 

(6) Dessa omständigheter leder till slutsatsen att direktiv 85/374/EEG bör ändras i syfte att till 

förmån för konsumenterna underlätta en rättmätig ersättning för hälsoskador som orsakats av 

jordbruksprodukter med säkerhetsbrister. 

(7) Det här direktivet inverkar på den inre marknadens funktion såtillvida att 

jordbrukshandeln inte längre kommer att påverkas av skiljaktigheter mellan systemen för 

tillverkarens ansvar. 

(8) Den princip om strikt ansvar som föreskrivs i direktiv 85/374/EEG bör utsträckas till att 

gälla varje slag av produkt, även jordbruksprodukter enligt definitionen i artikel 32 andra 

meningen i fördraget och de i förteckningen i bilaga II till detta. 

(9) Det är enligt proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att inbegripa i 

jordbruksprodukter i tillämpningsområdet för direktiv 85/374/EEG för att förverkliga de 

grundläggande målen som innebär ett ökat skydd av alla konsumenter och en väl fungerande 

inre marknad. Det här direktivet är begränsat till vad som är nödvändigt för att uppnå de 

eftersträvade målen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 tredje stycket i fördraget. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Direktiv 85/374/EEG ändras på följande sätt: 

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2 

I detta direktiv avses med produkt varje lös sak, även om den infogats i annan lös eller fast 

egendom. Begreppet produkt inbegriper även elektricitet." 

2. I artikel 15.1 skall punkt a utgå. 

Artikel 2 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CELEX31985L0374?src=document
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1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra sådana bestämmelser i lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta 

kommissionen om detta. 

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 4 december 2000. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas 

officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 1999. 

På Europaparlamentets vägnar 

J. M. GIL-ROBLES 

Ordförande 

På rådets vägnar 

H. EICHEL 

Ordförande 

(1) EGT C 337, 7.11.1997, s. 54. 

(2) EGT C 95, 30.3.1998, s. 69. 

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 25), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 december 1998 (EGT C 49, 22.2.1999, s. 1) och 

Europaparlamentets beslut av den 23 mars 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut 

av den 29 april 1999. 

(4) EGT L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt. 
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(5) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24. 

 

 


