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Sammanfattning 
Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under de senaste åren har 
aveln ökat och effektiviserats genom användningen av artificiell insemination. I dagsläget 
kan ett enda ejakulat fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras 
långa sträckor till hingsten. Den nya tekniken har också medfört att aveln blivit mer selektiv 
och möjligheten att sålla bort olämpliga hingstar har ökat. Tekniken är dock inte perfekt 
och ibland händer det att hingstar med dolda genetiska fel används i aveln och detta kan 
orsaka skador och sjukdomar i stoet eller fölet.  

Ur juridisk synvinkel uppkommer här en mycket intressant frågeställning: kan köparen av 
ett ejakulat hävda att ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller anlag för genetiska 
sjukdomar och kan köparen i så fall få någon ersättning för de skador han lider på grund av 
att fölet drabbats av sjukdomen?  

Rent definitionsmässigt föreligger en produktskada som avser skador på annat än den köp-
ta varan. Produktansvarets omfattning för säljare har dock varit omdebatterat i svensk rätt 
och sambandet mellan köprättsliga regler och allmänna produktansvarsregler är förhållan-
devis oklart. Frågeställningen kompliceras också med hänsyn till den speciella typ av vara 
som ett ejakulat får anses utgöra och en tillämpning av gällande rätt leder till en del svårlös-
ta tillämpningsproblem. Syftet med uppsatsen har varit att belysa och diskutera dessa pro-
blem. 

Frågan om ejakulatet är felaktigt får bedömas med hänsyn till vad köparen med fog kan 
förutsätta om ejakulatets egenskaper och eventuella användningsområde. Ejakulatet är i 
köprättslig mening inte felaktigt om det inte påverkar varans möjlighet att användas för sitt 
tilltänka användningsområde. Problemet vid köp av ejakulat är dock att köparen ofta ut-
över den primära avsikt med ejakulatet har en sekundär avsikt med det producerade fölet 
och frågan är vilket ansvar säljaren bör ha för att fölet inte går att använda till detta speciel-
la användningsområde. Har köparen tänkt använda en vara till något speciellt krävs i all-
mänhet att varans lämplighet för det tilltänkta användningsområdet undersöks. Köparens 
möjlighet att genom en undersökning av ejakulatet kontrollera fölets lämplighet är dock 
väldigt begränsad och troligen föreligger därför ingen undersökningsplikt. Genom en un-
dersökning av hingsten skulle köparen dock kunna upptäcka ärftliga fel som kan påverka 
avkomman men då denna undersökning inte omfattar själva varan är det tveksamt om den 
kan påverka parternas felansvar. Köparen bör därför inte med fog kunna förutsätta att det 
producerade fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde och således fö-
religger inget köprättsligt fel. 

 



 

Även om ejakulatet inte anses som felaktigt föreligger ändå en produktskada och enligt ut-
omobligatoriska skadeståndsregler och rättspraxis har säljaren ett ansvar för culpa eller ga-
ranti. Säljarens garantiansvar omfattar utöver uttryckliga garantier även ett ansvar för un-
derförstådda garantier. När en underförstådd garanti kan anses föreligga är dock relativt 
oklart och kan vara svårt att avgöra. Vid hästavel kan det tänkas att en godkänd avelsvärde-
ring kan utgöra en garanti för att ejakulatet i vart fall ska vara fritt från anlag för sådana 
sjukdomar som kan orsaka lidande i fölet och som är förbjudna enligt gällande avelsregler. 

Garantiansvaret är dock förhållandevis osäkert och då gällande lagar är dispositiva har sälja-
ren en stor möjlighet att begränsa omfattningen av sitt ansvar för produktskador. Med hän-
syn till de problem som en tillämpning av gällande rätt medför och den osäkerhet som fö-
religger får det slutligen anses att köparens bästa möjlighet till att få ersättning för skador i 
fölet är att välja en försäkring som ger skydd även för dolda och medfödda fel. 
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Abstract 
Organised breeding of horses has been pursued in Sweden for centuries. During the last 
few years, the breeding process has increased and become more efficient through the utili-
sation of artificial insemination. Today, a single ejaculate may be distributed among several 
mares which no longer need to be transported to the stallion in order to be inseminated. 
Cutting edge technology has enabled breeding to become more selective when choosing 
the genetic counterpart and also facilitated the method of disregarding unfit stallions. 
However, the technology has not been perfected and at times stallions with hidden genetic 
defects are chosen for breeding and this may cause injuries or illnesses in the foal or the 
mare.  

From a legal perspective, the current situation may raise an interesting issue: could the 
buyer of an ejaculate claim that the ejaculate is defected because it contains a predisposition 
for genetic diseases and could the buyer in this case receive economic compensation for 
the damages caused if the foal is diagnosed with the disease?  

There is, by definition, a “product damage” which refers to damages in something other 
than the actual bought product. The extent of the liabilities for the seller has been heatedly 
debated in the Swedish legal society and the connection between the rules on sale of goods 
and the general rules of product liability is fairly unclear. The question at hand is further 
complicated due to the irregular type of product that an ejaculate may be construed as and 
current legislation may lead to some difficulties in the application of the law. The purpose 
of this thesis has been to illustrate and discuss these possible difficulties. 

The issue of whether or not the ejaculate is defective would have to take into account what 
the buyer may reasonably assume of the properties of the ejaculate and the possible usage 
of the same. According to the law on sale of goods the ejaculate is not defective unless the 
defect affects the possibility of using the product in the way it was intended to. The prob-
lem when buying an ejaculate is that the buyer, in addition to the primary intended usage, 
often has a secondary intention with the ejaculate production and the question is what re-
sponsibility the seller has for assuring that the foal produced can be utilised for this spe-
cially intended area of usage. If a buyer has intended to use a product for a special purpose, 
the requisites are generally that the suitability of the product for this special purpose is ex-
amined. The possibility of examining the ejaculate to determine the suitability of the foal is 
for the buyer very limited and would not possibly impose on the buyer a duty to examine 
the ejaculate in this way. By means of examining the stallion donor some genetically trans-

 



 

 

ferred flaws may be discovered, but since an examination of the product does extend to an 
examination of the product originator it is not probable that it would affect the determina-
tion of liability. The buyer should therefore not be able to assume that the ejaculate prod-
uct could be used for any special areas of usage, and there is therefore no direct defect.  

Even if the ejaculate is not laden with any defect there is still damage in the product and 
according to non-contractual liability rules and common legal practise the seller still has a 
responsibility due to negligence or guarantees. The seller’s responsibility due to guarantees 
extends to more than merely stated guarantees and also includes liability for implied guar-
antees. When an implied guarantee is given is difficult to determine. In the area of breeding 
a passed breeding test may be understood as an implied guarantee of the ejaculate being 
free from genetically transferable diseases that are banned by the Swedish breeding regula-
tions. 

The responsibility of guarantees is far from clear and since current legislation may give the 
parties the option of disregarding it, the seller has great possibilities of decreasing his re-
sponsibility for product damages. With the problems of the application of current legisla-
tion in mind and the uncertainties that exist, it will have to be deemed that the best possi-
bility for the buyer to receive some economic compensation for genetic damages in the foal 
is to choose an insurance that provides coverage for hidden and congenital defects.  
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 Inledning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under senare år har den 
svenska aveln utvecklats enormt och omfattar idag samtliga förekommande hästraser i lan-
det. Även teknisk utveckling har förändrat den svenska aveln och numera används artificiell 
insemination i allt större omfattning. Den utökande seminverksamheten har effektiviserat 
den svenska hästaveln och underlättar avelsarbetet avsevärt då ett enda ejakulat kan förde-
las på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten.1  

Svensk hästavel och seminverksamhet regleras i första hand av Jordbruksverket vars före-
skrifter ger detaljerade regler om hur avelsarbetet skall vara organiserat och hur det skall 
genomföras. Enligt regelverket är det bland annat förbjudet att avla på hästar med genetis-
ka fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande.2 

Teknologin är dock begränsad och tyvärr går det ej att upptäcka alla genetiska fel genom 
provtagning, vissa fel visar sig först när fölet har fötts och då kan skadan redan vara skedd. 
Ett exempel på detta är historien om ”superhingsten” First Wish 1103 som blev bruks-
provssegrare 2007 och därefter betäckte drygt 250 ston. Vid en senare undersökning visade 
det sig dock att hingsten utvecklat struppipning3 och hästen togs raskt ur avel.4 Ur juridisk 
synvinkel uppstår här några intressanta frågeställningar: kan hästägare med avkommor från 
First Wish hävda att den köpta sperman är felaktig och finns under dessa omständigheter 
även ett ansvar för det fall att fölet skulle ärva sjukdomen? 

I Sverige regleras denna typ av frågeställningar inom områdena köprätt och produktansvar. 
Det köprättsliga systemet omfattar dock inte skada på annat än den sålda varan och regler-
na för produktansvar är ganska outvecklade. Det finns visserligen en särskild produktans-
varslag5 men den gäller endast för personskador och för sakskador som drabbar konsu-
menters egendom. Produktansvar för sakskador i näringsidkarförhållande är däremot inte 
reglerat i någon lag och dessa tvister prövas istället i första hand enligt allmänna ska-
deståndsrättsliga principer där rättstillämpningen i dagsläget är förhållandevis oklar.  

Hästar och djur i allmänhet är också väldigt speciella varor och en tillämpning av allmänna 
regler kan bli väldigt problematisk eftersom de köprättsliga lagarna inte är anpassade till 
köp av levande djur eller ejakulat.  

                                                 
1 Svenska hästavelsförbundet – Om oss – Historik, http://www.svehast.se/sh/doc/1014.asp, 2008-09-14. 

2 Se 3§ i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete. Förbudet avser ”egenskaper 
som medför lidande eller onaturligt beteende”. Föreskriften innehåller även en bilaga med förteckning över 
otillåtna egenskaper.  

3 Struppipning är en sjukdom som påverkar hästens andning och prestationsförmåga. Flera studier har visat 
att sjukdomen har en ärftlig komponent och den finns därför med bland de sjukdomar som regleras av 
djurskyddsmyndigheternas defektlista.  

4 Meddelande från Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), 
http://www.asvh.se/document/first_wish.pdf, 2008-09-16. 

5 Produktansvarslag (1992:18). 
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 Inledning 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå när gäl-
lande produktansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt 
fel i ett köpt ejakulat. 

Uppsatsen kommer endast att analysera de svenska regler som idag utgör gällande rätt för 
produktansvar. Även om en mer internationell analys hade kunnat vara intressant, framför 
allt med tanke på att den ökade seminverksamheten medfört en ökad import av utländska 
hingstars sperma, är detta område oändligt stort och för extensivt för detta arbete.  

Då hästavel främst bedrivs som näringsverksamhet avgränsas analysen till att enbart gälla 
kommersiella förhållanden och det är också inom detta område som produktansvarsregler-
na är minst utvecklade.  

Uppsatsen och analysen utgår från att de genetiskt defekta anlagen faktiskt har haft sin ver-
kan och orsakat en skada i fölet. Någon diskussion om ansvar för framtida förluster kom-
mer således inte att föras. Analysen avser endast skador som orsakat skada i fölet, utan att 
det behöver avlivas, och som påverkar fölets tilltänkta användningsområde. 

1.3 Metod 
Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå vid en till-
lämpning av gällande rätt för produktansvar inom hästavel. Problemen kommer att belysas 
med hjälp av ett fiktivt exempelfall som till viss del bygger på de verkliga omständigheter 
som uppstod i fallet med hingsten First Wish. Uppsatsen kommer först analysera gällande 
rätt angående produktansvar för att sedan undersöka hur de gällande reglerna kan tillämpas 
på det fiktiva exempelfallet. 

I uppsatsens deskriptiva del ska gällande rätt för produktansvar fastställas med hjälp av de 
olika rättskällor som används inom svensk juridik. Utgångspunkten görs från lagtext efter-
som lagen är den grundläggande svenska rättskällan.6 Inom produktansvarets område är 
köplagen, produktansvarslagen och skadeståndslagen av central betydelse och dessa lagar 
kommer utgöra basen för denna uppsats.  

För att få en djupare förståelse för lagtextens innebörd används även förarbetena till 
nämnda lagar som rättskälla. Förarbetena kan bland annat innehålla lagstiftarens motiv för 
att utforma bestämmelserna på ett visst sätt samt ge rekommendationer om hur lagens ut-
tryck bör tolkas eller hur vissa speciella situationer bör bedömas.  

För att undersöka hur lagreglerna tillämpas i praktiken är rättspraxis inom området den vik-
tigaste källan eftersom domstolarna enligt svensk rätt har att avgöra hur lagreglerna skall 
tillämpas.7 Domstolarnas tendens att följa prejudikat är dessutom så stor att vissa anser att 
praxis utgör den, vid sidan av lagen, tyngst vägande rättskällan.8  

Även relevant doktrin används som rättskälla för att ge en översikt över de gällande rätts-
reglerna och hur dessa kan tolkas.  
                                                 
6 Se 1 kap 1 § Regeringsformen (1974:152) som stadgar att ”den offentliga makten utövas under lagarna”. 

7 11 kap 2 § Regeringsformen. 

8 Lehrberg, Bert. Praktisk Juridisk Metod, 4:e upplagan, Iustus, Uppsala, 2001, s 97. 
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För att undersöka hur produktansvaret kan regleras i praktiken kommer också parternas 
möjlighet att fritt avtala sina villkor och olika försäkringsalternativ att kort analyseras. Då 
de produkträttsliga lagarna till stor del är dispositiva kan standardvillkor och annan sedvän-
ja få stor betydelse men i denna uppsats används de dock mest som en jämförelse med lag-
reglerna för att visa hur produktansvaret kan utformas.  

Syftet med uppsatsen är inte att slutligt lösa den fiktiva tvisten mellan parterna i exempelfal-
let utan fallet ska främst ses som ett hjälpmedel för att påvisa de problem som kan uppstå 
vid en tillämpning av gällande rätt. Problemen kommer att diskuteras ur olika lagtekniska, 
ekonomiska och moraliska synvinklar.  

1.4 Disposition 
I kapitel 2 presenteras det exempelfall som ligger till grund för undersökningen av gällande 
rätt och exempelfallet används för att påvisa de invecklade tillämpningsproblem som kan 
uppstå. 

Kapitel 3 behandlar produktansvaret på en allmän och grundläggande nivå. Kapitlet innefat-
tar en definition av begreppet produktskada och ger en bakgrund till dagens gällande regler 
för produktansvar. I detta avsnitt diskuteras även produktansvarets relation till de köprätts-
liga reglerna som spelar en viktig roll i bedömningen av säljarens ansvar för produktskador 
i ett kontraktsförhållande. Eftersom exempelfallet gäller ett köp av ejakulat är de inomkon-
traktuella reglerna viktiga att beakta och säljarens ansvar enligt köplagen diskuteras därför i 
kapitel 4. Köplagen omfattar dock i regler inte ansvar för produktskador utan dessa skador 
får istället oftast avgöras enligt de utomobligatoriska skadeståndsregler som presenteras i 
kapitel 5.  

Då gällande lagar för köp och skadestånd är dispositiva finns stora möjligheter för parterna 
att själv diktera sina villkor och därigenom påverka ansvarets omfattning och möjligheten 
till ersättning. I kapitel 6 diskuteras således säljarens möjlighet att begränsa sitt ansvar ge-
nom avtal och köparens möjlighet att få ersättning genom olika försäkringslösningar. 

I kapitel 7 ges först en sammanfattning av gällande rätt och framställningen i tidigare kapi-
tel. Sammanfattningen ligger till grund för analysen som diskuterar de tillämpningsproblem 
som påvisats genom exempelfallet och presentationen av gällande rätt. Analysen berör frå-
gor om typen av skada, felets egentliga art och problem i både det inomkontraktuella och 
utomobligatoriska regelverket.  

Uppsatsen avslutas med en kort diskussion i kapitel 8 som berör riskfördelningen mellan 
parterna och vilket ansvar köparen och säljaren bör ha i förevarande fall med hänsyn till de 
lagtekniska problem som föreligger samt parternas ekonomiska ställning och vissa moralis-
ka aspekter.   

I kapitel 9 presenteras sedan mina slutsatser om de föreliggande tillämpningsproblemen i 
gällande rätt som framkommit av framställningen, analysen och diskussionen. 
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 Exempelfall 

2 Exempelfall 
Fru Holstein bor och arbetar på en stor hästgård i vackra Skåne. Hon har under många år 
bedrivit professionell hästuppfödning på gården och är välkänd inom avelskretsar. Fru 
Holstein har specialiserat sin verksamhet på att föda upp och sälja vidare hopphästar till 
tävling och avel.  

Fru Holstein vill nu betäcka sitt favoritsto Contezza med en riktigt bra hingst. För att hitta 
en lämplig hingst åker hon därför till Flyinges årliga avelsvärdering. På avelsvärderingen får 
hingstarna genomgå ett bruksprov som bland annat består av veterinärbesiktning, exteriör-
bedömning, löshoppning samt gångartsbedömning. Fru Holstein blir genast intresserad av 
den stora, svarta och ståtliga hingsten Colorado som får toppoäng i alla delmoment och 
som har en mycket fin stamtavla. 

Hingsten ägs av det berömda stuteriet Pessoa AB och fru Holstein pratar med stuteriets 
representant Peter Nilsson och berättar om sin verksamhet. Peter fullkomligt öser beröm 
över hästen som enligt honom är född till att bli stjärna och med tanke på den fina stam-
tavlan är han säker på att han kommer få otroliga avkommor. Fru Holstein bestämmer sig 
för att Colorado är rätt hingst för Contezza och en månad senare betäcks stoet genom in-
semination.  

Betäckningen lyckades och efter elva månaders dräktighet föder Contezza fram den lilla 
svarta hingsten Corado. Fru Holstein är överlycklig och ringer till Peter för att berätta de 
goda nyheterna. Peter blir glad över beskedet och berättar att Colorado ska göra sin andra 
avelsvärdering veckan efter och fru Holstein är välkommen att deltaga. Fru Holstein tackar 
ja till inbjudan och åker än en gång på avelsvärdering. Vid veterinärundersökningen visar 
det sig dock att Colorado lider av halssjukdomen struppipning och får därför inte längre 
användas i avel.  

Struppipning är en sjukdom som påverkar hästens andning och prestationsförmåga. Flera 
studier har visat att sjukdomen har en ärftlig komponent och snart visar det sig att fru Hol-
steins föl utvecklat sjukdomen. Detta medför att hästen troligen inte kommer kunna an-
vändas till tävlingar på någon högre nivå eller avel.  

Fru Holstein undrar därför vilka möjligheter det finns att få ekonomisk kompensation från 
en säljare av ejakulat när fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som påverkar dess möjlighet 
att användas inom ett visst område. 
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3 Allmänt om produktansvar 

3.1 Historia och regelverk 
Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än 
produkten själv. Frågan om vilket ansvar som gäller för produktskador är ett klassiskt civil-
rättsligt problem och tillhör de livligast diskuterade ämnena inom skadeståndsrätten.9 

Att produktansvaret varit ett så omstritt problem beror bland annat på de särdrag som 
finns hos produktskadorna. En felaktig produkt kan åstadkomma väldigt omfattande ska-
deverkningar och ansvaret kan därför bli svårt att bära för en enskild tillverkare eller säljare. 
Risken för produktskador beror också till viss del på den skadelidandes sätt att hantera va-
ran eftersom det oftast är denne som har varan under sin kontroll när skadan inträffar. Frå-
gor om den skadelidandes medverkan till skadan är därför viktiga att beakta och informa-
tion och råd om hur varan ska hanteras blir avgörande för bedömningen av den skadeli-
dandes medvållande.10 

Ett annat problem inom produktansvarsområdet är frågan om vem som ska bära det pri-
mära ansvaret för skadan. Ibland kan det förekomma flera olika ansvariga, som alla bidragit 
till varans skadebringande egenskaper. I dessa fall kan det uppstå komplicerade problem 
om solidariskt ansvar och regresskrav mellan de ansvariga. Ofta är det dock fråga om ett 
skadeståndsanspråk mot en medkontrahent och frågan blir då om kontraktsförhållandet 
kan medföra ett strängare ansvar än vad som kan åberopas mot någon utomstående.11  

Diskussionen om produktansvaret och produktskadornas särdrag har medfört att rättsläget, 
angående skadeståndsansvarets omfattning, länge varit oklart i svensk rätt. I andra länder 
tillämpas i första hand köprättsliga regler i förhållandet mellan säljare och köpare. Den 
svenska köplagens12 skadeståndsansvar exkluderar dock uttryckligen ”ersättning för förlust 
som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan”.13 Valet att exkludera er-
sättning för produktskador har bland annat motiverats med att dessa typer av skador är 
svåra att förutse och kontrollera och säljaren bör därför inte ha ett omfattande ansvar.14 
Enligt rättspraxis har produktskador istället fått regleras enligt utomobligatoriska ska-
deståndsregler även i kontraktsförhållanden. Med stöd av dessa allmänna produktansvars-
regler kan en skadelidande köpare få skadestånd om skadan orsakats på grund av säljarens 
vårdslöshet eller i det fall säljaren lämnat en garanti för produktens egenskaper.  

1 januari 1993 infördes visserligen en särskild produktansvarslag15 som under vissa förut-
sättningar ålägger ett strikt ansvar för den som tillverkat, importerat eller marknadsfört den 
                                                 
9 Hellner, Jan, Skadeståndsrätten – En introduktion, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, s 49. 

10 Bengtsson, Bertil och Ullman, Harald. Det nya produktansvaret, 3:e upplagan, Iustus Förlag, Uppsala, 2001, s 
13. 

11 Bengtsson och Ullman, s 13 f.  

12 Köplag (1990:931). 

13 67 § 1 st. 2 men. köplagen. 

14 Proposition 1988/89:76, s 52 ff. 

15 Produktansvarslag (1992:18).  
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skadegörande produkten som sin.16 Är dessa personer okända kan även var och en som 
tillhandahållit produkten bli skadeståndsskyldig.17 Produktansvarslagen gäller dock endast 
för personskador och för sakskador som drabbar konsumenters egendom.18 Skador på när-
ingsidkares egendom faller således utanför lagens tillämpningsområde.  

Det har förekommit vissa diskussioner om att tydligare reglera ansvar för produktskador 
även i näringsidkarförhållande men i väntan på lagstiftning är det alltså i dagsläget utomob-
ligatoriska regler som fortsätter att gälla.19 

3.2 Samband mellan inom- och utomkontraktuella regler 
Köplagen exkluderar uttryckligen ersättning för produktskador eftersom de anses ligga 
långt utanför säljarens kontrollansvar. Detta betyder dock inte att de inomkontraktuella 
reglerna är obetydliga eftersom det är svårt att bortse från det avtryck som det kontrakts-
mässiga förhållandet lämnar.  

Produktskadorna är ofta ett slags följdskador av sådana fel som omfattas av det köprättsliga 
felbegreppet och köplagens vanliga felregler är starkt knutna till det produktansvar som 
gäller i förhållandet mellan köpare och säljare.20 De inomkontraktuella reglerna och kon-
traktsförhållandet kan därför i många fall användas som ledning för att avgöra om säljaren 
varit vårdslös eller lämnat någon form av garanti.21  

3.3 Exempelfallet 
Skadan i exempelfallet faller under definitionen av en produktskada. Den köpta varan är 
ejakulatet från hingsten och den skadebringade egenskapen är anlaget för struppipning. Då 
fölet drabbats av struppipning föreligger alltså en produktskada som i detta fall kan medfö-
ra höga veterinärkostnader och förlust på grund av att fölet eventuellt ej kan användas som 
tävlingshäst.  

Frågan om fru Holstein kan få någon ersättning får således regleras av reglerna för pro-
duktansvar. Eftersom båda parterna är näringsidkare blir produktansvarslagen inte tillämp-
lig. Ansvaret regleras därför i första hand av utomobligatoriska skadeståndsregler men även 
det kontraktsmässiga förhållandet är av vikt och frågan blir därför om det köpta ejakulatet 
är felaktigt i rättslig mening och om stuteriets skadeståndsskyldighet i så fall omfattar er-
sättning för den skada fru Holstein lidit på grund av att fölet ärvt sjukdomen.  

                                                 
16 6 § produktansvarslagen. 

17 7 § produktansvarslagen. 

18 1 § 1-2 st. produktansvarslagen. 

19 Se bland annat proposition 1988/89:76 s 50 ff. samt NJA 1982 s 380 och NJA 1983 s 118 där frågan om 
strikt ansvar kan anses föreligga även i näringsidkarförhållande diskuterades. 

20 Proposition 1988/89:76, s 52. 

21 Proposition 1990/91:197, s 38. 
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4 Inomkontraktuella regler 

4.1 Säljarens skadeståndsansvar 
Säljarens skadeståndsansvar enligt de inomkontraktuella reglerna regleras i första hand av 
parternas avtal. Köplagens dispositiva regler blir tillämpliga endast i den mån inget annat 
följer av avtalet eller av sedvänja som måste anses bindande för parterna.22  

Enligt köplagen kan säljaren bli skadeståndsskyldig på grund av dröjsmål eller på grund av 
att varan är felaktig. Utgångspunkten för köprättens felbedömning är vilken kvalitet som 
har avtalats mellan parterna. Ett fel föreligger när en vara i kvalitativt hänseende avviker 
från vad köparen har rätt att kräva.23 Huvudregeln enligt köplagen är att varan är felaktig 
om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.24  

4.1.1 Allmänna felregler 
Vad köparen kan förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Enligt lagen ska varan ”i fråga 
om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som 
följer av avtalet”.25 Avviker varan från vad som avtalats föreligger således ett fel.26 I många 
fall saknar avtalet dock tillräcklig information om varans beskaffenhet och det är i dessa fall 
som problem ofta uppstår.  

I det fall parterna inte avtalat om varans beskaffenhet innehåller lagen ett antal utfyllande 
regler som anger riktlinjer för vilken grad av kvalitet som köparen med fog kan förutsätta. 
Varan ska bland annat alltid vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmän-
het används.27 Detta innebär att varan ska ha en allmän funktionsduglighet eller med andra 
ord vara marknadsmässig. En bil ska kunna gå att köra och en regnrock ska skydda mot 
regn.28  

Har köparen tänkt använda varan till något speciellt ska varan även vara ägnad för det sär-
skilda ändamål som varan är avsedd att användas. För att en avvikelse ska anses som felak-
tig krävs dock att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen 
haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.29 Exempel på 
fall där köparen ej har rimlig anledning att förlita sig på säljarens kunskap är då han själv 
har bättre förutsättningar att bedöma varans lämplighet på grund av att han har större sak-

                                                 
22 3 § köplagen. 

23 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, 5:e upplagan, Iustus, Uppsala, 2003, s 73 f. 

24 17 § 3 st. Köplagen och Kihlman, Jon, Fel – Särskilt vid köp av lös och fast egendom, MercurIUS, Norstedts juri-
dik [distributör], Stockholm, 1999, s 18. 

25 17 § 1st. köplagen. 

26 17 § 3 st. köplagen. 

27 17 § 2 st. 1p. köplagen. Se även proposition 1988/89:76 s 35 och 85.  

28 Håstad, s 76 samt Ramberg, Jan och Herre, Johnny, Allmän Köprätt, 4:e upplagan, Norstedts Juridik, Stock-
holm, 2007, s 99. 

29 17 § 2st. 2p. köplagen.  
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kunskap om liknande varor eller har bättre kännedom om de förhållanden där varan kom-
mer att användas.30 

Fel föreligger även då varan inte har de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att läg-
ga fram prov eller modell samt då varan inte är förpackad på vanligt eller annars försvarligt 
sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.31 

Ovanstående regler ger vissa riktlinjer för vilken kvalitet som köparen har rätt att kräva och 
om varan avviker från dessa riktlinjer eller om den i något annat avseende avviker från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara felaktig. Riktlinjerna är inte uttöm-
mande utan fel kan föreligga även i andra fall då varan avviker från köparens befogade för-
utsättning.32 Detta kan till exempel vara fallet då varan avviker från uppgifter om varans 
egenskap som säljaren lämnat i marknadsföringssyfte. 

4.1.2 Uppgifter från säljaren 
I de flesta fall har säljaren ett informationsövertag och köparen bör därför kunna förutsätta 
att de uppgifter som säljaren lämnar om varan är riktiga. Varan ska därför anses felaktig om 
den inte överensstämmer med ”sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning 
som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas 
ha inverkat på köpet”.33  

Uppgifterna måste således ha gällt varans egenskaper eller användning. Allmänt lovprisande 
uppgifter, såsom ”världens snyggaste bil”, eller så kallade kringuppgifter om att varan till 
exempel används av en viss idrottsstjärna är dock inte tillräckligt för att ge köparen en be-
fogad förutsättning. Uppgiften måste ha lämnats före köpet och haft inverkan på köparens 
beslut att köpa eller på villkoren för köpet. Detta innebär att köparen faktiskt ska ha blivit 
påverkad och det spelar ingen roll om säljaren insåg eller borde ha insett att uppgifterna in-
verkade på köpet.34  

Säljaren kan även bli ansvarig för marknadsföringsuppgifter som lämnats före köpet av nå-
gon annan än honom själv eller hans fullmäktig. Säljaren ansvarar nämligen även för upp-
gifter som lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning om han kände till eller borde 
ha känt till uppgifterna.35 Uppgifterna kan i detta fall bland annat avse information på va-
rans förpackning, annons från säljarens grossist, från en reklambyrå som hjälper säljaren 
med dennes marknadsföring eller någon annan som säljaren står i avtalsförhållande till och 
köparen objektivt sett har anledning att uppfatta uppgifterna som lämnade för säljarens 
räkning.36  

                                                 
30 Proposition 1988/89:76, s 86. 

31 17 § 2 st. 3-4p. köplagen.  

32 Framgår av 17 § 3 st. Köplagen där det stadgas att varan är felaktig om den i något annat avseende avviker från 
vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se även proposition 1988/89:76, s 85. 

33 18 § 1 st. köplagen.   

34 Proposition 1988/89:76, s 88. 

35 18 § 2 st. köplagen. 

36 Håstad, s 84 f. 
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Säljaren kan således bli ansvarig för felaktiga uppgifter som lämnats före köpet av honom 
själv eller av någon annan. Säljaren har dock inget ansvar om uppgifterna innan eller i sam-
band med köpet har rättats på ett tydligt sätt eftersom köparen i detta fall inte längre kan ha 
någon befogad förväntan om att varans beskaffenhet ska motsvara de först angivna uppgif-
terna.37  

4.1.3 Undersökning av varan 
Ovanstående regler anger att huvudregeln är att en vara ska anses felaktig om den avviker 
från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta innebär att köparen inte kan hävda att 
en vara är felaktig om han till exempel visste att varan saknade egenskaper som normalt 
borde finnas eller inte överensstämde med säljarens upplysningar. Köparen får således inte 
som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.38 

Köparen har ingen allmän undersökningsplikt men om han före köpet har undersökt varan 
eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får 
han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren 
handlat i strid mot tro och heder.39  

Säljarens uppmaning om att köparen bör undersöka varan behöver inte vara direkt uttryckt 
utan den kan ofta framgå av omständigheterna, genom att varan vid förhandlingar förevi-
sats eller hållits tillgänglig för undersökning. Köparen kan ha en godtagbar anledning att 
underlåta att följa säljarens uppmaning om en undersökning skulle bli allt för kostsam eller 
besvärlig till exempel på grund av att godset finns på annan ort.40 Köparen kan också ha 
anledning att begränsa sin undersökning om säljaren lämnat bestämda uppgifter om varan
vissa avseenden eller lämnat lugnande och bagatelliserande förklaringar. Efter en under-
sökning får köparen alltså inte åberopa fel som han bort upptäcka. Vad köparen borde 
upptäcka avgörs med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person ”i köpa-
rens ställning”.

 i 

                                                

41 Enligt rättspraxis bör köparen inte bara upptäcka synliga fel utan även syn-
bara risker för fel och köparen kan inte åberopa fel som beror på att en synbar risk har för-
verkligats.42  

Reglerna för betydelsen av en undersökning av varan innebär att köparen aldrig kan göra 
gällande fel som han vet om eller bort upptäcka eftersom han därmed inte kan förvänta sig 
att varan vid köpet ska vara fri från dessa fel. Köparen har visserligen ingen allmän under-
sökningsplikt och är inte heller skyldig att försöka skaffa sig information om varan. Vad 
han bort inse på grund av information som han faktiskt har eller borde ha är dock relevant, 
vare sig han fått informationen genom en undersökning av varan eller på något annat sätt, 

 
37 18 § 3 st. köplagen.  

38 20 § 1st. köplagen. 

39 20 § 2 st. köplagen. 

40 Proposition 1988/89:76, s 94. 

41 Proposition 1988/89:76, s 94. 

42 Se NJA 1903 s 234 där köparen av en häst sett att hästen haft ett varigt sår från kastrering och därmed bor-
de ha insett att hästen en månad senare kunde dö i bukhinneinflammation. 
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eftersom det grundläggande kravet är att han ej får åberopa fel som han måste antas ha 
känt till vid köpet.43 

4.1.4 Tidpunkt för felbedömningen 
Frågan om fel föreligger bedöms med hänsyn till varans beskaffenhet när risken för varan 
går över på köparen.44 Enligt huvudregeln går risken över på köparen när varan avläm-
nats.45 I många fall kan dock varan verka felfri vid avlämnandet men i ett senare skede visa 
sig felaktig.  

Säljaren ansvar i dessa fall för fel som fanns vid avlämnandet även om felet visat sig först 
därefter.46 Detta kan till exempel vara fallet med ett köpt djur som var smittat redan vid av-
lämnandet men där sjukdomen brutit ut först senare.47  I övrigt svarar säljaren i princip inte 
för försämringar som uppkommer efter avlämnandet.48 Har säljaren genom en garanti eller 
liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra 
egenskaper, svarar han dock även för en försämring som avser en egenskap som omfattas 
av utfästelsen.49  

Säljaren svarar således för fel som föreligger vid avlämnandet samt för försämring som in-
träffat efter avlämnandet om säljaren genom en garanti åtagit sig att ansvara för varans an-
vändbarhet eller annan egenskap. Har varan försämrats på grund av onormalt bruk eller 
köparens vanvård är säljaren fri från ansvar och detsamma gäller om varan försämrats ge-
nom en olyckshändelse eftersom risken för varan gått över på köparen i samband med av-
lämnandet.50 

4.1.5 Sammanfattning 
Huvudregeln är att varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta beträffande olika egenskaper och användningsområde. Vad köparen med fog kan 
förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Saknar avtalet tillräcklig information görs en be-
dömning där hänsyn tas till vad köpare i allmänhet kan förvänta sig av den aktuella varan 
samt vad köparen i det enskilda fallet kan förvänta sig mot bakgrund av beskrivningen av 
föremålet och övriga omständigheter kring avtalet.  

Om säljaren lämnat särskilda uppgifter om varan, som kan anses ha inverkat på köpet, har 
köparen fog att förutsätta att varan ska ha de egenskaper som säljaren utfäst. Har köparen 
före köpet vetskap om någon felaktig egenskap kan han inte efter avlämnandet hävda att 
                                                 
43 Håstad, s 92. 

44 21 § 1 st. köplagen. 

45 13 § 1 st. köplagen. När avlämnandet ska anses ha skett bestäms av avtalet eller bestämmelserna i 6-7 §§ 
köplagen.  

46 21 § 1 st. 2 men. köplagen.  

47 Håstad, s 93. 

48 Om det inte är en följd av säljarens avtalsbrott, 21 § 2 st. 1 men. köplagen. 

49 21 § 2 st. köplagen.  

50 Se 13 § och 30 § Köplagen.  
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varan är felaktig eftersom han inte haft någon befogad förväntning att varan skulle vara fel-
fri och får, genom att ändå köpa varan, anses ha godkänt de egenskaper som han visste att 
varan hade.   

Bedömningen av om ett fel föreligger görs i första hand i samband med avlämnandet, då 
risken för varan övergår till köparen. Säljaren ansvar för fel som förelegat innan avlämnan-
det även om felet visar sig först efteråt. Köparen ansvarar för försämringar som skett efter 
avlämnandet om de inte beror på säljarens avtalsbrott eller om säljaren frivilligt åtagit sig att 
svara för varans egenskaper under en viss tid efter avlämnandet. I övrigt går risken för va-
ran helt över på köparen i samband med avlämnandet och säljaren kan inte hållas ansvarig 
för försämringar som inträffar därefter. 

4.2 Skadeståndets omfattning 
Kan det konstateras att ett fel föreligger har köparen rätt till ersättning för den skada som 
han lider genom att varan är felaktig. Säljaren blir dock inte skadeståndsskyldig om han vi-
sar att det förelegat ett hinder utom hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats 
ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde förväntats ha und-
vikit eller övervunnit.51  

Avsikten med skadeståndsskyldigheten vid köp är att den skadelidande ska försättas i sam-
ma situation som om avtalet behörigen fullgjorts. Det som ersätts är alltså det positiva kon-
traktsintresset till skillnad från ersättning av det negativa kontraktsintresset där den skadeli-
dande endast får sina utgifter och kostnader ersatta och därmed försätts i en position som 
om avtalet aldrig ingåtts. De köprättsliga reglerna utgår från att all förlust till följd av av-
talsbrottet ska ersättas genom skadestånd i den mån förlusten inte redan kompenserats ge-
nom andra påföljder.52 

Säljaren blir ansvarig för skador som köparen lider på grund av att varan är felaktig om fe-
let ligger inom säljarens kontroll. Enligt denna kontrollansvarsregel omfattar säljarens er-
sättningsskyldighet inte sådana indirekta förluster som köparen kan lida på grund av felet.53 
Köparen har dock alltid rätt till ersättning om felet eller förlusten beror på försummelse 
från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Sälja-
ren är således alltid ansvarig för direkta förluster medan ansvaret för indirekta förluster är 
beroende av culpa eller garanti. 

4.2.1 Direkt förlust 
Med direkt förlust avses bland annat utgifter för till exempel post-, telefon-, och transport-
kostnader som varit nödvändiga för att kompensera för avtalsbrottet, förlust vid täcknings-
köp eller täckningsförsäljning samt hyra av ersättningsvara. Som direkt förlust räknas även 
den summa som en köpare på grund av fel tvingas betala till en avtalspart i senare led i 
form av prisavdrag eller ersättning för avtalspartens direkta förlust.54 Direkta förluster upp-
                                                 
51 40 § 1st köplagen med hänvisning till 27 §.  

52 Ramberg och Herre, s 247. 

53 40 § 2 st. köplagen med hänvisning till uppställningen i 67 § 2 st. som anger vad som avses med en indirekt 
förlust.  

54 Proposition 1988/89:76, s 49 och 197 ff. 
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kommer således ofta på grund av att den skadelidande vidtar särskilda åtgärder för att 
kompensera för felet.  

Säljaren är vid fel ansvarig för köparens direkta förluster då storleken av dessa förluster är 
möjliga att uppskatta och, kan till skillnad från indirekta förluster, därför anses ligga inom 
säljarens kontroll.  

4.2.2 Indirekt förlust 
Som indirekt förlust räknas förluster till följd av minskning eller bortfall av produktion eller 
omsättning samt annan förlust som beror på att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt. 
Även utebliven vinst till följd av att ett träffat avtal med tredje man fallit bort eller inte bli-
vit riktigt uppfyllt och andra liknande förluster som varit svåra att förutse räknas som indi-
rekta förluster enligt lagens uppräkning.55  

Indirekta förluster anses ligga utanför säljarens kontrollansvar eftersom de är svåra att för-
utse. De indirekta förlusterna beror i stort på den användning som köparen tänkt sig avse-
ende varan och även om det inte är så svårt att förutse att indirekta förluster kan uppkom-
ma är det i vart fall svårt att förutse förlustens storlek som kan bli orimligt hög i förhållande 
till vad säljaren lovat att prestera.56 Säljaren blir därför inte ansvarig för indirekta och svår-
förutsägbara förluster förutom i det fall han handlat vårdslöst eller lämnat en särskild felak-
tig egenskapsgaranti.  

Med försummelse från säljarens sida avses bland annat fall där säljaren eller dennes anställ-
da gjort sig skyldiga till vårdslöshet vid tillverkning av varan eller att transportören skadat 
varan genom ovarsam hantering. Säljaren kan även ha anses ha handlat vårdslöst om han 
vid avtalsslutet lämnat uppgifter om varan som han insett eller bort inse var oriktiga eller 
vilseledande.57 Här behöver det inte röra sig om någon direkt uttrycklig garanti utan be-
stämmelsen avser till exempel situationer där en egenskap kan anses utfäst på grund av all-
männa diskussioner under förhandlingarna inför köpet. Vad gäller avsaknad av egenskaper 
som säljaren särskilt har utfäst är säljaren alltid skadeståndsskyldig, oavsett om säljaren kände 
till eller borde ha känt till avvikelsen. Detta ansvar grundas i allmänhet på vad säljaren ut-
tryckligen har meddelat men en särskild utfästelse kan till exempel även föreligga om köpa-
ren uttryckligen sagt att han köper varan under förutsättning att den har en viss angiven 
egenskap och säljaren ingår avtalet med denna vetskap. En särskild utfästelse kan föreligga 
även i andra fall men det krävs att köparen med beaktande av det sätt som utfästelsen läm-
nats hade särskild anledning att förutsätta att varan skulle ha den utfästa egenskapen.58 För 
att säljaren ska vara skadeståndsskyldig för en särskild utfästelse krävs att varan avvek från 
utfästelsen vid köpet. Säljaren blir således inte ansvarig för avvikelser som uppkommit efter 
köpet, men före avlämnandet, om inte avvikelsen beror på hans vållande eller vårdslöshet.  

                                                 
55 67 § 2 st. köplagen.  

56 Proposition 1988/89:76, s 234. 

57 Proposition 1988/89:76, s 139. 

58 Proposition 1988/89:76, s 139 f. 
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4.2.3 Produktskador 
Från köplagens skadeståndsansvar för fel undantages, utöver indirekta förluster, även er-
sättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan.59. 
Köplagen blir dock tillämplig om felet i den köpta varan leder till att andra delar av eller 
hela varan förstörs.  

En intressant fråga är huruvida förlust på grund av skadebringande beståndsdelar ska be-
dömas enligt köprättsliga regler eller allmänna produktansvarsregler och denna fråga har 
varit föremål för diskussion. Har den sålda varan infogats som en komponent eller ingredi-
ens i annan egendom och sedan skadat helheten föreligger definitionsmässigt en produkt-
skada men i tidigare rätt har det funnits tendenser till att behandla dessa så kallade ingredi-
ensskador enligt inomkontraktuella regler.60 I propositionen till den nya köplagen slås det 
dock fast att lagen inte omfattar ansvar för ingrediensskador men om den köpta varan är 
den dominerande delen av slutprodukten, så att identitet föreligger, bör köplagen ändå vara 
tillämplig.61  

Anledningen till att produktskador exkluderats är bland annat att de skiljer sig från de all-
männa förmögenhetsskador som i övrigt faller under köplagen och de bör rimligen räknas 
som ett slags indirekt förlust. Köparens ställning blir således inte förmånligare än vad som 
gäller enligt utomobligatoriska produktansvarsregler där säljaren blir ansvarig för vårdslös-
het eller garanti. 62 

4.2.4 Sammanfattning 
Köparen har rätt till skadestånd för förluster som uppstått på grund av att den köpta varan 
var felaktig. Skadeståndet ska täcka det positiva kontraktsintresset och därmed försätta den 
skadelidande i samma situation som om avtalet behörigen fullgjorts. 

Säljaren är alltid ansvarig för sådana direkta förluster som ligger inom hans kontroll och 
även för indirekta förluster om han varit vårdslös eller om varan vid köpet avvikit från vad 
han särskilt har utfäst. Enligt köplagen har säljaren dock inget ansvar för skador som drab-
bat annat än den sålda varan. Ansvaret för produktskador får enligt propositionen och 
rättspraxis istället bedömas enligt allmänna skadeståndsregler. 

4.3 Exempelfallet 
Frågan om det köpta ejakulatet är felaktigt regleras, enligt de inomkontraktuella reglerna, i 
första hand genom parternas avtal. I förevarande fall finns ingen uppgift på vad avtalet 
mellan fru Holstein och stuteriet innehåller så därför får felbedömningen grundas på 
köplagens utfyllande regler. 

Enligt reglerna ska varan bland annat ha en allmän funktionsduglighet vilket innebär att va-
ran ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. För eja-

                                                 
59 67 § 1st. 2 men. köplagen.  

60 Proposition 1988/89:76, s 198. 

61 Proposition 1988/89:76, s 198.  

62 Proposition 1988/89:76, s 50 ff. 
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kulatet får användningsområdet nog bestämmas till betäckning av ston och den allmänna 
funktionsdugligheten innebär därmed att hingsten ska vara fertil. Eftersom betäckningen av 
Contezza var lyckad föreligger inget fel i varans funktionsduglighet.  

I frågan om ejakulatet varit oförenligt med något särskilt ändamål kan det hävdas att fru 
Holstein berättat att hon föder upp tävlingshästar och fölet skulle användas till detta ända-
mål. Som representant för stuteriet borde Peter ha insett detta särskilda ändamål och fru 
Holstein hade rimlig anledning att förlita sig på Peters sakkunskap och bedömning och där-
för skulle ejakulatet kunna anses vara felaktigt. Fel skulle även kunna hävdas på grunden att 
ejakulatet i övrigt inte motsvarat den kvalitet som fru Holstein med fog kunnat förutsätta. 
Colorado hade genomgått en veterinärundersökning utan anmärkning och var godkänd för 
avel, fru Holstein borde således kunnat förutsätta att ejakulatet i alla fall skulle vara fri från 
anlag för sådana sjukdomar som icke är godkända att avla med.  

Den stora frågan är dock om en köpare av ett ejakulat överhuvudtaget med fog kan förut-
sätta att fölet ska gå att använda till ett visst ändamål och om veterinärundersökningen av 
hingsten kan anses vara en undersökning av själva varan som kan påverka felbedömningen. 
Det är tveksamt om något fel verkligen kan anses föreligga. En sorts produktskada förelig-
ger dock och fru Holstein kan därför fortfarande ha möjlighet att få ersättning enligt de 
allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler som gäller för produktansvar. 
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5 Utomobligatoriska regler 

5.1 Bakgrund 
Skadeståndsansvar för produktskador omfattas i dagsläget inte av de inomkontraktuella 
reglerna i köplagen. Produktskador omfattades inte heller av den äldre köplagen och ansva-
ret har istället fått regleras i rättspraxis. 

I NJA 1918 s 156 hade en köpares kor blivit sjuka efter att ha ätit köpta jordnötskakor som 
innehållit ett giftigt ämne och köparen yrkade därför ersättning från säljaren. Högsta dom-
stolen förklarade att skadan inte var hänförlig till de skador som omfattades av köplagen 
och att ansvaret istället skulle grundas på vållande enligt utomobligatoriska regler eller på 
garanti från säljaren.  

Dessa allmänna produktansvarsregler har fortsatt att gälla och har tillämpats av domstolar-
na ett flertal gånger under åren. Införandet av den nya köplagen och produktansvarslagen 
har inte, i någon större omfattning, påverkat ansvarsförutsättningarna för produktskador på 
näringsidkares egendom, eftersom ingen av lagarna omfattar sådana skador. I NJA 2001 s 
309 framhöll Högsta domstolen att den rättspraxis som utvecklats före införandet av den 
nya köplagen och produktansvarslagen borde kunna beaktas och att utrymme också bör 
finnas för en fortsatt utveckling av produktansvaret genom rättspraxis.  

Enligt produktansvarslagen har den skadeståndsskyldige strikt ansvar för produktskador 
som drabbar konsumenters egendom och det krävs således inte att den skadeståndsskyldige 
varit vare sig vårdslös eller lämnat någon garanti. Det har diskuterats om ett sådant ansvar 
kan föreligga även i näringsidkarförhållanden mellan en köpare och säljare. I NJA 1982 s 
380 (hönsfoderfallet) och NJA 1983 s 118 (hästfoderfallet) var frågan om säljaren kunde bli 
strikt ansvarig för skada på köparens egendom som orsakats av det sålda höns- respektive 
hästfoder. I hönsfoderfallet orsakade fodret ett smakfel hos äggen som därmed blev osälj-
bara. Köparen yrkade skadestånd och åberopade att säljaren borde åläggas ett strikt pro-
duktansvar. Högsta domstolen anförde att en utveckling mot strikt produktansvar visserli-
gen kunde urskiljas i svensk rätt men denna gällde framför allt på personskadeområdet och 
frågan om det kunde tillämpas även vid sakskador avböjdes i väntan på en reglering lag-
stiftningsvägen. I hästfoderfallet hade en lantmannaförening sålt foder till en travtränare 
och fodret orsakade botulinförgiftning hos en häst som tränaren omhändertog för dess 
ägare. Hästen avled på grund av förgiftningen och hästägaren krävde skadestånd och åbe-
ropade att säljaren hade ett garantiansvar eller ett strikt produktansvar. Högsta domstolen 
ansåg att ett garantiansvar inte var för handen och i frågan om säljaren kunde ha ett strikt 
produktansvar anfördes att någon allmän bestämmelse om sådant ansvar vid tillfället inte 
fanns i svensk rätt. Domstolen hänvisade till hönsfoderfallet och ansåg sig inte kunna bifal-
la yrkandet om strikt ansvar i näringsidkarförhållande, eftersom frågan om lagstiftning om 
strikt produktansvar då övervägdes och domstolen ville inte föregripa vad en lagstiftning på 
området kunde anses böra innehålla. 

Således krävs fortfarande att säljaren vållat skadan genom culpa eller lämnat någon form av 
garanti för varans egenskaper.  

 15



 Utomobligatoriska regler 

5.2 Culpaansvar 
Säljarens produktansvar mot köparen bedöms i första hand enligt de allmänna utomobliga-
toriska skadeståndsregler som återfinns i den svenska skadeståndslagen.63 Enligt huvud-
principen gäller den så kallade culparegeln som stadgar att ”den som uppsåtligen eller av 
vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan”.64 

Culpabedömningen bygger i stort på frågan om den oaktsamme borde handlat på något 
annat sätt än det aktuella. För att besvara denna fråga gäller det i första hand att försöka 
finna en handlingsnorm och sedan jämförs normen med det aktuella handlandet.65 I många 
fall sker bedömningen i anslutning till specificerade normer i författningar och föreskrifter 
samt med ledning av prejudikat och sedvana. Kan inte dessa hjälpmedel ge tillräcklig led-
ning måste domstolen göra en fri bedömning av den skadevållandes handlande. Den fria 
bedömningen bygger i svensk rätt i stort på fyra faktorer nämligen: risken för skada, den 
sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan och den handlandes möjlighe-
ter att inse risken för skada. Domstolen gör en helhetsbedömning av de olika faktorerna 
och avgör sedan om omständigheterna krävde ett annat handlande än det som förekom-
mit.66  

För att säljaren ska bli ansvarig för en produktskada krävs således att han vållat skadan ge-
nom uppsåt eller vårdslöshet. Vållandet kan bland annat bestå i att säljaren varit vårdslös i 
sin tillverkning eller försummat att undersöka varan före leveransen samt underlåtit att 
lämna upplysningar om sådant som han borde känna till. Säljaren kan även bli ansvarig för 
vårdslöshet hos självständiga medhjälpare som till exempel transporterar varan till köparen 
och ansvar har till och med ansetts föreligga för vårdslöshet hos underleverantör och ut-
ländsk tillverkare.67 

5.3 Garantiansvar 
Enligt de allmänna produktansvarsreglerna kan säljaren även bli skadeståndsansvarig för 
det fall han lämnat en garanti avseende varans egenskaper. Garantin behöver inte alltid ha 
lämnats uttryckligt utan även ganska allmänna uppgifter kan räknas som garantier. 

5.3.1 Olika former av garantier 
Garantiansvaret kan delas in i tre olika grupper av olika former av garantier.68 Den första 
gruppen omfattar direkt uttryckta garantier där säljaren garanterar att varan är fri från ska-
debringande egenskaper. Denna form av garanti är dock inte så vanligt förekommande och 
medför inte heller några större tolkningssvårigheter vid bedömningen om en garanti har 
lämnats.  

                                                 
63 Skadeståndslag (1972:207). 

64 2 kap 1 § skadeståndslagen. 

65 Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 7:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s 128 
f. 

66 Hellner och Radetzki, s 133 f.  

67 Se NJA 1977 s 538 (utländsk tillverkare) och NJA 1986 s 712 (underleverantör). 

68 Dufwa, Bill W., Produktansvarets reformering, Juristförlaget, Stockholm, 1984, s 6. 
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Säljaren kan dock även bli ansvarig för underförstådda garantier som lämnats implicit av 
säljaren men vad som krävs för att en sådan garanti ska vara för handen kan vara svårt att 
avgöra. Enligt rättspraxis kan en underförstådd garanti bland annat förekomma då säljaren 
(implicit) garanterat att varan kan användas till ett visst angivet föremål eller då säljaren le-
vererat en vara med andra egenskaper än vad köparen uttryckligt efterfrågat samt det fall då 
säljaren sålt varan under en felaktig beteckning.69 

I vissa fall där ingen varken explicit eller implicit garanti lämnats har domstolarna själv kon-
struerat en garanti. Denna utvidgning av garantibegreppet avser så kallade garantifikationer 
som används när olika omständigheter i det specifika fallet kan rättfärdiga ett strikt ansvar 
för en part som borde bära kostnaderna för skadan. Garantifikationerna kan avse situatio-
ner där säljaren endast har gett vissa utfästelser om varans egenskaper och även situationer 
där säljaren utan att lämna särskilda utfästelser har salufört varan.  

5.3.2 Garantiansvar i rättspraxis 
Har säljaren lämnat en uttrycklig garanti är han strikt ansvarig för eventuell skada oberoen-
de av uppsåt eller vållande. Ansvar för sakskador på grund av lämnad garanti har dock ut-
delats med viss restriktivitet i rättspraxis och det krävs i stort att den skadebringande egen-
skapen på något sätt berörts i köpeavtalet eller i samband med dess ingående.70 

Att säljaren har ett garantiansvar för produktskador fastslogs först i NJA 1918 s 156 och 
har sedan dess fortsatt att gälla. Ansvaret täcker som nämnts inte enbart uttryckliga garanti-
er utan säljaren kan även bli ansvarig för olika former av underförstådda garantier. 

I NJA 1968 s 285 ansågs en rekommendation av ett visst ogräsmedel och lämnandet av 
sakkunniga råd kunna utgöra en sorts underförstådd garanti. I fallet hade en trädgårdsodla-
re kontaktat en lantmannaförening för att diskutera besprutning av en dillodling. Förening-
en rekommenderade då ett visst ogräsmedel som senare också kom att användas av be-
sprutningsmannen. Medlet dödade dock inte enbart ogräset utan det orsakade också bränn-
skador på dillfältet och odlaren krävde skadestånd. Föreningen blev skadeståndsskyldig och 
Högsta domstolen anförde att föreningen, genom rekommendationen och avtalet med od-
laren, åtagit sig att svara för att dillodlingen inte skulle skadas genom besprutningen. Något 
vållande förelåg inte utan föreningen blev ansvarig enbart på grund av de sakkunniga råd de 
lämnade i samband med försäljningen.  

Garantiansvaret har sedan dillodlingsfallet utvecklats ytterligare och i NJA 2001 s 309 kon-
staterades att säljaren kunde bli strikt ansvarig även för en underförstådd garanti. Ett tåg-
åkeri hade beställt olja till sina diesellok och för att få rätt olja upplyste åkeriet säljaren om 
att lokmotorerna hade silverlegerade lager och att oljan därför inte fick innehålla zink. Åke-
riet namngav också en typ av olja från en annan tillverkare och angav att de önskade en 
motsvarande olja. Trots detta levererade säljaren genom sin underleverantör olja som inne-
höll zink och därigenom uppkom stora skador på motorerna. Säljaren ansågs vara strikt an-
svarig eftersom det måste ha stått klart för honom att åkeriet ville ha en olja som inte inne-
höll zink och säljaren hade genom sitt uppträdande lämnat ett slags tyst garanti och åtagit 
sig att leverera zinkfri olja.  

                                                 
69 Se bland annat NJA 1968 s 285, NJA 2001 s 309 och NJA 1985 s 641. 

70 Håstad, s 219 ff. 
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I domskälen till NJA 2001 s 309 fastställde Högsta domstolen än en gång att utomobligato-
riska skadeståndsregler ska tillämpas på produktskador och säljaren kan bli ansvarig på 
grund av vållande eller lämnade garantiutfästelser. Domstolen uttalade också att det faktum 
att produktansvarslagens tvingande regler om strikt ansvar inte omfattar produktskador på 
egendom i näringsverksamhet inte hindrar att ett ansvar för sådana skador ändå kan kom-
ma ifråga. Detta gäller åtminstone när frånvaron av skadebringande egenskaper har ”sär-
skilt utfästs”. Domstolen hänvisade i denna del till 40 § 3 st i köplagen som stadgar att kö-
paren alltid har rätt till ersättning ”om felet eller förlusten beror på försummelse från sälja-
rens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.” Det kan såle-
des hävdas att om den sålda varan saknar egenskaper som får anses särskilt utfästa och felet 
leder till en produktskada så blir slutresultatet detsamma som om köplagens skadestånds-
regler hade varit tillämpliga även på produktskador.71 

5.4 Exempelfallet 
I enlighet med de ovanstående presenterade regler står det klart att Fru Holstein har rätt till 
ersättning om det kan konstateras att stuteriet genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan 
eller i det fall de lämnat någon form av garanti för att fölet skulle vara fri från det skade-
bringande anlaget.  

Av vad som framkommer i exempelfallet finns det inget som tyder på att Peter eller stuteri-
et skulle handlat vårdslöst. Vållande hade kunnat förekomma om de till exempel varit med-
vetna om att hingsten bar på anlaget för struppipning (eller något annat skadebringande an-
lag) men underlåtit att meddela fru Holstein om detta. Inget tyder heller på att veterinären 
som utförde undersökningen av hingsten skulle ha förefarit vårdslöst, hingsten kan ha ut-
vecklat sjukdomen efter undersökningen och struppipning är också en svårupptäckt sjuk-
dom som ibland visar sig först när hästen utsätts för hårdare ansträngning.72 

I frågan om det kan hävdas att stuteriet lämnat någon form av garanti för att ejakulatet 
skulle vara fritt från den skadebringande egenskapen är det klart att ingen uttrycklig garanti 
som kan medföra ansvar föreligger. Peters vitsord om hingsten och dess stamtavla får en-
dast anses utgöra allmänt lovprisande uppgifter och är inte tillräckligt starka för att anses 
utgöra en garanti.73 

Frågan blir istället om någon underförstådd garanti kan anses föreligga. Det kan tänkas att 
den godkända veterinärundersökningen av hingsten kan fungera som en sorts garanti och 
möjligtvis kan även gällande avelsregler påverka säljarens garantiansvar. 

 

                                                 
71 Håstad s 221.  

72 Fock, Erik och Adler, Peter, Köpa och sälja häst, Natur och Kultur, Stockholm, 1994, s 40. 

73 Kan jämföras med sådana marknadsföringsuppgifter som inte medför felansvar enligt de köprättsliga reg-
lerna. 
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6 Avtal och försäkringar 

6.1 Reglernas dispositivitet 
Köplagen är en dispositiv lag och gäller således inte ”i den mån annat följer av avtalet, av 
praxis som har utbildats mellan parterna, eller av handelsbruk eller annan sedvänja som 
måste anses bindande för parterna”.74 Även skadeståndslagen är dispositiv och gäller inte 
”om annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer i regler om ska-
destånd i avtalsförhållanden”.75 Detta innebär att parterna har stora möjligheter att själv 
påverka omfattningen av sitt ansvar och lagarna fungerar endast som utfyllande regler och 
som tolkningshjälp. 

6.2 Avtal 
Genom avtalet kan säljaren följaktligen välja att utöka eller begränsa sitt ansvar för fel och 
produktskador. Begränsningen kan avse ansvaret i sig eller formuleras som en beloppsbe-
gränsning där säljaren begränsar sitt ansvar till att bara täcka kostnader upp till ett visst fast 
belopp. En ansvarsbegränsning kan formuleras på följande sätt:76 

 ”Om ett fel i varan upptäcks, vilket är på leverantörens ansvar, ansvarar leverantören för de sakska
 dor som felet vållat för annan egendom, såsom insjuknade djur. Leverantörens ansvar begränsar sig 
 då till direkta (medicin-/veterinärs-) kostnader och är till beloppet högst 200 euro per seminerad 
 sugga och 5.000 euro per svingård.  

 Ansvaret gäller inte indirekta skador som vållas, såsom minskad produktion eller inkomstbortfall. ” 

I ovanstående ansvarsbegränsning har leverantören först utökat sitt ansvar till att faktiskt 
omfatta produktskador utan krav på culpa eller garanti. Leverantören begränsar sedan sitt 
ansvar till att endast avse direkta kostnader och endast upp till ett visst belopp. Genom av-
talet kan säljaren även begränsa och friskriva sig från ett eventuellt garantiansvar: 

 ”Till spermadoserna hänför sig ingen dräktighetsgaranti eller någon annan garanti för spermans 
 verkningar, och ej heller någon garanti som hänför sig till avkomlingarnas antal, ärftliga anlag eller 
 defekter o.d.”77  

Genom ovanstående klausul har säljaren friskrivit sig från ett eventuellt garantiansvar och 
någon form av underförstådd garanti kan inte anses föreligga. Eftersom säljaren helt eller 
delvis kan begränsa omfattningen av sitt produktansvar finns risken att köparen inte har 
någon möjlighet att få ersättning för de skador han lidit på grund av att ejakulatet innehållit 
genetiska sjukdomsanlag som orsakat sjukdom hos fölet. Köparens möjlighet att försäkra 
sig mot fel i fölet kan därför bli mycket avgörande för hans möjlighet att få ut någon form 
av ersättning. 

                                                 
74 3 § köplagen. 

75 1 kap. 1 § skadeståndslagen. 

76 Exempel från FABA Svin AB:s allmänna försäljningsvillkor avsnitt 7.3 Produktskador. 
http://www.fabasika.fi/user_files/Pa%20svenska/FABA%20Svin%20Oy%20myyntiehdot%20ruotsiksi.pd
f.  Avser visserligen försäljning av grissperma men bör utan problem kunna tillämpas även vid försäljning av 
hästsperma. 

77 FABA Svin AB:s allmänna försäljningsvillkor avsnitt 7.4 Följdskador. 
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 Avtal och försäkringar 

6.3 Kort om köparens försäkringsmöjligheter 
En hästägare bör alltid ha en gällande försäkring för sin häst eftersom även en ganska enkel 
sjukdom eller skada lätt kan medföra mycket höga veterinärkostnader. Med hänsyn till de 
risker som är förenade med avel och fölning bör den som avlar på sitt eget sto vara noga 
med att försäkra både stoet och fölet. För att få maximalt försäkringsskydd bör fölet för-
säkras så tidigt som möjligt och i dagsläget finns möjlighet att försäkra fölet redan på fos-
terstadiet. 

Agria Djurförsäkring är ett av de största försäkringsbolagen för hästar och erbjuder ett 
stort antal försäkringsmöjligheter för hästägare. Agria har bland annat en foster- och fölför-
säkring som kan tecknas från 45:e dräktighetsdygnet och gäller tills fölets 30:e levnadsdag. 
Fölskyddet ersätter bland annat kostnader för undersökning, behandling och vård av fölet 
för sjukdomar och skador inom dess 30:e levnadsdag.78 

När fölet väl är fött kan köparen välja mellan en rad olika försäkringar beroende på vad 
hästen ska användas till och i vilken omfattning köparen vill skydda sig. Köparen kan bland 
annat teckna en allmän veterinärförsäkring, livförsäkring och en användbarhetsförsäkring. 
Veterinärförsäkringen täcker kostnader för veterinärvård i samband med skada och sjuk-
dom och livförsäkringen ger försäkringstagaren ersättning när hästen insjuknar eller skadas 
så svårt att den dör eller måste avlivas. Användbarhetsförsäkringen ger köparen ett visst 
skydd när hästen på något sätt skadats så allvarligt att den inte längre går att använda till sitt 
användningsområde som tävlings-, rids- eller brukshäst.79 

Utöver ovanstående försäkringar kan köparen även teckna en tilläggsförsäkring som ger ett 
skydd för dolda och medfödda fel.80 Med tilläggsförsäkringen kan köparen således få er-
sättning även för sådana fel som förelåg redan vid försäkringens tecknande men som då 
inte var synliga eller kända. 

Med hänsyn till att köparen kan försäkra sig för dolda och medfödda fel och få ut ersätt-
ning när hästen inte kan användas till sitt användningsområde får det anses att köparen har 
väldigt goda möjligheter att få ersättning för de skador som det genetiskt belastade ejakula-
tet kan orsaka i fölet. Genom att köparen ser till att vara ordentligt försäkrad kan han till en 
förhållandevis låg kostnad få ut ersättning direkt och slippa eventuella dyra tvister med säl-
jaren. Försäkringsalternativet får således anses ge köparen ett relativt säkert skydd och re-
kommenderas därför som det bästa alternativet i förevarande situation. 

                                                 
78 Avsnitt 6.3 Villkor 2008-04-01 Agria Foster- och Fölskydd. www.agria.se, 2008-12-20. 

79 Se bland annat villkor 2008-04-01 för Agria Bas Veterinärvård, Agria Bas Liv och Användbarhet samt Agria 
Aktiv Användbarhet. www.agria.se, 2008-12-20. 

80 Agria Extra. www.agria.se, 2008-12-20.  
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7 Sammanfattning och Analys 

7.1 Sammanfattning 
Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än 
produkten själv. Som produktskador räknas även så kallade ingrediensskador där en be-
ståndsdel infogats i en vara och sedan skadat varan i sin helhet.  

Ansvaret för produktskador har länge varit ett omdiskuterat ämne i svensk rätt och rättslä-
get har till viss del varit oklart. I många andra länder regleras en säljares produktansvar en-
ligt vanliga köprättsliga regler men några motsvarande regler finns inte i den svenska köpla-
gen som uttryckligen utesluter ansvar för skador på annat än den sålda varan. Enligt rätts-
praxis har produktansvaret istället fått regleras enligt utomobligatoriska skadeståndsregler 
som förutsätter att säljaren vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. I rättspraxis har 
även ett garantiansvar kunnat åberopas som grund för produktansvar för säljaren.  

Trots att utomobligatoriska regler gäller är det vid köp svårt att undvika det spår som kon-
traktsförhållandet mellan parterna ändå lämnar. Kontraktsförhållandet kan påverka be-
dömningen av säljarens vårdslöshet och det är främst i kontraktssituationer som ett garan-
tiansvar kan uppkomma. Produktansvaret är således nära förknippat med de köprättsliga 
ansvarsreglerna för fel som anses föreligga om varan på något sätt skiljer sig från vad köpa-
ren med fog kunnat förutsätta.  

Vad köparen med fog kan förutsätta bestäms i första hand av parternas avtal men om detta 
inte ger tillräcklig ledning får felbedömningen istället grundas på olika objektiva och subjek-
tiva allmänna regler. Objektivt sett ska varan ha en allmän funktionsduglighet och kunna 
användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Även köparen 
subjektiva förutsättningar bedöms, har köparen tänkt använda varan för ett särskilt ända-
mål och säljaren insett detta blir säljaren ansvarig om varan inte kan användas till det sär-
skilda ändamålet. Säljaren blir slutligen även ansvarig om varan på något annat sätt avviker 
från vad köparen med fog kunnat förutsätta och en subjektiv enskild bedömning får ske i 
varje individuellt fall.  

Kan det konstateras att ett fel föreligger har säljaren egentligen ett ansvar för den skada 
som köparen drabbats av på grund av att varan varit felaktig. Köplagens skadeståndsansvar 
omfattar dock inte ansvar för produktskador och enligt rättspraxis får möjligheten till ska-
destånd istället avgöras av utomobligatoriska skadeståndsregler. Genom tillämpningen av 
allmänna skadeståndsrättsliga regler och rättspraxis har det slagits fast att säljaren har ett 
produktansvar enbart för culpa och garantiförpliktelser. Culpaansvaret innebär att säljaren 
blir ansvarig om skadan beror på uppsåt eller någon form av oaktsamhet som säljaren sva-
rar för. Har säljaren på något sätt garanterat att varan ska vara fri från skadebringande 
egenskaper utökas produktansvaret och om varan saknar de garanterade egenskaperna blir 
säljaren ansvarig för skadan även om det inte föreligger någon oaktsamhet. När en garanti 
ska anses ha lämnats kan dock ibland vara svårt att avgöra eftersom det är ovanligt med di-
rekt uttrycka garantier. Enligt praxis är det klart att säljaren ansvarar även för underförståd-
da garantier men när en sådan ska anses ha lämnats kan vara svårt att avgöra och beror of-
tast på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Tillämpningen av gällande rätt på exempelfallet har visat att det är oklart huruvida Fru Hol-
stein har någon rätt till ersättning för de kostnader och den förlust hon drabbats av på 
grund av att fölet ärvt de skadebringande anlagen och utvecklat struppipning. För att ett 
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skadeståndsberättigat fel ska föreligga krävs att ejakulatet avviker från vad Fru Holstein 
med fog kunnat förutsätta och för att få ersättning för den produktskada som uppstått 
krävs att säljaren varit vårdslös eller garanterat att ejakulatet ska vara fri från det skade-
bringande anlaget. Inget tyder på att stuteriet eller Peter varit vårdslös och den stora frågan 
blir därför om en köpare av ejakulat med fog kan förutsätta att varan ska vara fri från ärftli-
ga sjukdomar som kan orsaka skada i fölet och på vilket sätt en garanti för detta skulle 
kunna se ut.  

7.2 Analys – Tillämpningsproblem i gällande rätt 
Exempelfallet har visat hur gällande rätt för produktansvar kan komma att tillämpas vid en 
situation där ett köpt ejakulat innehållit anlag för en ärftlig sjukdom som senare drabbat fö-
let. Utgången av fallet är dock väldigt osäker och detta beror bland annat på att produktan-
svarets omfattning är förhållandevis oklart i svensk rätt och har inte tidigare prövats i an-
knytning till avel och ärftliga genetiska anlag. Ejakulatet utgör i sig också en väldigt speciell 
sorts vara och tillämpningen av vanliga köprättsliga och allmänna produktansvarsregler kan 
leda till en del tillämpningsproblem. 

7.2.1 Typen av skada 
En problematisk fråga som först uppstår är hur ejakulatets förhållande till det födda fölet 
egentligen ska bedömas. När fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som orsakats av genetiskt 
defekta anlag i den köpta sperman föreligger rent definitionsmässigt en produktskada som 
exkluderas från köplagens omfattning och istället får bedömas enligt de allmänna ska-
deståndsrättsliga regler som gäller för produktansvar. Frågan blir dock om inte skadan kan 
anses utgöra ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska omfat-
tas av de köprättsliga bestämmelserna. Ett identitesfall föreligger om det finns identitet 
mellan en köpt beståndsdel behäftad med fel och den slutprodukt som skadats. När den 
köpta varan utgör den helt dominerande delen av slutprodukten kan sådan identitet ofta 
anses föreligga och det rör sig alltså om fall där den sålda varan varit föremål för en bear-
betning av ett så obetydligt slag att en särbehandling av den egentliga produktskadan inte 
kan motiveras.81 Vid köp av ejakulat och insemination kan det hävdas att identitet förelig-
ger eftersom fölets uppbyggnad till hälften består av de anlag som finns i hingstens sperma 
och förhållandet mellan den befruktande sperman och det födda fölet är så starkt samman-
kopplat att en särbehandling av skadan inte kan motiveras. Ansvar för skador på föl som 
orsakats av köpt sperma med genetiska anlag för en viss sjukdom bör således kunna regle-
ras av köplagens bestämmelser. För att ett identitesfall verkligen ska kunna föreligga krävs 
dock att den köpta varan i sig varit felaktig och detta beror enligt köplagen på vad köparen 
med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper.  

Vad en köpare med fog kan förutsätta beror bland annat på olika subjektiva förutsättningar 
i det enskilda fallet men också på felets art och köparens möjlighet att undersöka varan. 

 

 

 

                                                 
81 Proposition 1988/89:76, s 198 samt Bengtsson och Ullman, s 38. 
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7.2.2 Felets art 
Ett ejakulat utgör tydligt en väldigt särskild typ av vara men behandlas ändå enligt de vanli-
ga köprättsliga regler som gäller för alla typer av lös egendom. Ejakulatets relation till slut-
produkten som utgörs av fölet är också väldigt speciell och detta medför att en tillämpning 
av allmänna köprättsliga regler kan bli relativt problematisk. 

Först och främst måste det fastställas vilken typ av fel som genetiskt sjukdomsbelastad 
sperma egentligen utgör. Att ejakulatet innehåller genetiska anlag för vissa sjukdomar inne-
bär inte ett fel i sig om det inte mellan parterna avtalats att sperman ska vara fri från dessa 
anlag. För att ett fel ska kunna föreligga i annat fall krävs att varans bruksvärde påverkas 
och möjligheten att använda varan för sitt tilltänkta ändamål försämras eller går förlorad på 
grund av felet. För en häst kan det finnas flera tänkbara användningsområden och ofta kan 
en och samma häst användas för till exempel tävling, avel eller promenadridning. Det till-
tänkta användningsområdet blir således avgörande för om ett fel verkligen föreligger, vissa 
sjukdomar påverkar inte hästen förrän den utsätts för hårdare ansträngning och medan en 
häst med en sådan sjukdom kanske inte kan användas som tävlingshäst är det mycket möj-
ligt att den kan fungera som en utmärkt promenadhäst.82 Gällande ejakulatets tänkta an-
vändningsområde är den primära avsikten dock att skapa ett föl medan fölets tänkta an-
vändningsområde är ett sekundärt intresse och frågan är om köparen rimligen kan förutsät-
ta att fölet ska gå att använda inom ett visst område. Detta beror till viss del på köparens 
möjlighet att undersöka varan. 

7.2.3 Köparens möjlighet att undersöka varan 
Enligt de köprättsliga felreglerna har köparen ingen allmän undersökningsplikt men i vissa 
fall kan en underlåtenhet att undersöka varan medföra att köparen inte kan åberopa att va-
ran är felaktig. Köparen får nämligen inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till 
vid köpet och har köparen undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att 
följa säljarens uppmaning att undersöka den kan han inte såsom fel åberopa vad han borde 
ha märkt vid undersökningen. Köparen har dock ingen generell anledning att undersöka 
varan utan det är endast när han uppmanats att göra så som möjligheten att åberopa ett fel 
går förlorad. För köparens egen del kan en undersökning dock ofta vara att rekommendera 
eftersom han då kan hitta eventuella fel redan innan köpet och välja att dra sig ur affären 
om inte säljaren rättar till felen. Betydelsen av en undersökning är särskilt viktig när köpa-
ren tänkt använda varan för ett speciellt ändamål eftersom han då generellt inte har fog att 
förutsätta att varan ska vara lämpad för detta ändamål. Saknas de eftersträvade egenskaper-
na föreligger därför normalt inget fel.83 Avsaknaden går således på köparens risk och han 
bör därför alltid undersöka varan innan han genomför köpet.  

Vid köp av en häst har köparen nästan alltid ett planerat användningsområde och det ligger 
på köparen att i någon mån undersöka hästens lämplighet för det ämnade användningsom-
rådet.84 Vid köp av en redan född häst är denna undersökning tämligen enkel och köparen 
har relativt goda möjligheter att testa hästens lämplighet genom en provridning och veteri-
närundersökning. Vid köp av ett ejakulat blir möjligheten till en undersökning däremot 

                                                 
82 Fock och Adler, s 38 ff. 

83 Se 17 § 2 st. 2 p. köplagen. 

84 Ramberg och Herre, s 104 samt Fock och Adler, s 40. 
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mycket begränsad. En fullständig DNA-analys av ejakulatet skulle kunna bli mycket dyr 
och med dagens teknik är det fortfarande inte fullt möjligt att hitta alla de ärftliga sjuk-
domsanlag som kan påverka det slutliga fölets användningsområde. Vid köp av ejakulat går 
det dessutom inte att genom en undersökning av själva varan fullt ut testa lämpligheten för 
det tilltänka användningsområdet eftersom hästar är individer och deras möjlighet till att till 
exempel bli en bra tävlingshäst beror på mer än bara de genetiska anlagen. Köparens avsikt 
med det födda fölet är för övrigt sekundärt i förhållande till avsikten med själva varan som 
utgörs av ejakulatet och det primära målet är att få fram ett föl. Det är därför tveksamt i 
vilken omfattning köparen bör undersöka varan och om detta ens är möjligt. Med tanke på 
den kostnad en undersökning av själva ejakulatet skulle kunna uppgå till är det troligen inte 
rimligt att kräva att den ska omfattas av den undersökningsplikt som köparen ändå bör 
genomföra för att kunna bedöma fölets lämplighet för det tilltänkta användningsområdet. 
Denna slutsats är också i linje med lagstiftarens åsikt om att en köpare kan underlåta att 
genomföra en undersökning av varan om en sådan undersökning skulle bli alltför kostsam 
eller besvärlig.85 

En fråga som dock uppstår är huruvida en undersökning av hingsten skulle kunna utgöra 
en tillräcklig undersökning av varan. Vid en veterinärundersökning har köparen möjlighet 
att upptäcka eventuella sjukdomar hos hingsten som kan vara ärftliga och borde därför inse 
att det finns en risk för att fölet kan komma att drabbas av sjukdomen. Möjligheten att åbe-
ropa att ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller genetiska anlag för en viss sjuk-
dom faller således bort i de delar det har konstaterats att hingsten vid undersökningen led 
av sjukdomen och detta kan även gälla sådana defekter i hingstens exteriör som köparen 
borde ha insett kunde ärvas och påverka fölets användningsområde.86 Köparen har dock 
fortfarande rätt att åberopa fel om fölet drabbas av någon ärftlig sjukdom som funnits dold 
i hingsten och inte visats sig under veterinärundersökningen.  

Huruvida en undersökning av hingsten kan godkännas som en undersökning av själva va-
ran och om köparen bör anses ha en plikt att utföra en sådan undersökning är oklart och 
kompliceras med tanke på den gränsdragning som enligt köprättsliga regler måste göras 
mellan hingsten, det köpta ejakulatet och fölet. Det måste alltså egentligen göras en skillnad 
mellan den köpta varan och dess beståndsdelar och detta påverkar köparens undersökning. 
I NJA 1977 s 756 ansåg domstolen bland annat att köparens undersökning av de lingon 
som sedan skulle göras till lingonpulp inte påverkade köparens möjlighet att göra fel gällan-
de eftersom köpet avsåg den färdiga lingonpulpen. Domstolen uttalade att för att under-
sökningen skulle påverka köparens möjlighet att åberopa fel var den tvungen att gälla själva 
varan (lingonpulpen) och det räckte inte med en undersökning av de enskilda beståndsde-
larna (lingonen). I detta fall rörde det sig dock om en vara där en undersökning av den fär-
diga varan var möjlig att genomföra och frågan är om samma princip kan tillämpas när det 
rör sig om köp av ejakulat eftersom en undersökning av denna typ av vara kan vara väldigt 
kostsam och till viss del omöjlig att genomföra.  

                                                 
85 Proposition 1988/89:76, s 94. Ett exempel är NJA 1977 s 756 där den köpta varan (lingonpulp) enbart 

fanns i osammansatta beståndsdelar (lingon) när köparen kunde ha undersökt den och därför påverkades 
inte möjligheterna att göra fel gällande. 

86 Är hingsten till exempel extremt krokhasig borde köparen inse att det finns en risk för att fölet också kan 
bli det och då krokhasiga hästar oftare har hasproblem än hästar med normal hasvinkel kan fölets använd-
ningsområde påverkas. Se Fock och Adler, s 41. 
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Med hänsyn till den särskilda typ av vara som ett ejakulat utgör och med hänsyn till den 
identitetsskada som uppstår kan det finnas möjlighet att anse att en undersökning av hings-
ten som ska lämna ejakulatet ändå bör kunna räknas som en undersökning av varan och 
eventuellt påverka köparens möjlighet att göra fel gällande. Om köparen då på något sätt 
undersöker hingsten kan han inte åberopa att fölet är felaktigt i köprättslig mening om det 
drabbats av någon sjukdom som borde ha upptäckts vid undersökningen eftersom han inte 
längre med fog kan förutsätta att ejakulatet ska vara fri från dessa sjukdomsanlag. Med tan-
ke på att köparen genom en veterinärundersökning av hingsten kan upptäcka en hel del 
möjliga fel och få sig en relativt bra bild av fölets möjliga användningsområde bör köparen 
dock alltid undersöka hingsten och dess stamtavla. Då en veterinärundersökning dessutom 
kan ske till en förhållandevis låg kostnad för köparen kan det anses att köparen bör ha en 
generell undersökningsplikt och som fel inte får åberopa vad han borde ha märkt vid en 
eventuell undersökning oavsett om den faktiskt har genomförts eller ej. 

Godkänns en undersökning av hingsten som en undersökning av själva varan kan köparen 
således inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid en sådan undersökning. Köparen 
kan dock fortfarande åberopa sådana dolda fel som inte visat sig vid en normal undersök-
ning om de påverkar varans användningsområde. Kan det visas att ett fel föreligger har säl-
jaren ett strikt ansvar för de direkta kostnader som köparen lider på grund av att varan är 
felaktig. Anses varan inte vara felaktig bör köparen dock kunna få ersättning enligt allmän-
na produktansvarsregler för den produktskada som uppstått genom att de skadebringande 
anlagen i ejakulatet orsakat en sjukdom i fölet. För att köparen ska kunna få ersättning 
krävs dock att säljaren orsakat skadan genom culpa eller på något sätt garanterat att varan 
ska vara fri från de skadebringande anlagen.  

7.2.4 Garantiansvaret 
En uttrycklig garanti om att en vara ska vara fri från vissa skadebringande egenskaper läm-
nas sällan av säljaren men genom rättspraxis har det slagits fast att säljaren även har ett an-
svar för underförstådda garantier. Problemet inom detta område är dock att avgöra när en 
underförstådd garanti kan anses ha lämnats och i förevarande fall blir frågan om en god-
känd veterinärundersökning av hingsten på säljarens begäran kan anses utgöra en garanti 
samt om de gällande avelsreglerna kan få någon betydelse för garantiansvaret.  

I rättsfallet NJA 1976 s 678 var frågan om säljaren av en häst som på köparens begäran låtit 
hästen genomgå en veterinärundersökning kunde anses ha tillförsäkrat att hästen skulle 
vara fri från ett sådant fel som hästen sedan visade sig ha varit behäftad med redan vid till-
fället för köpet. Högsta domstolen ansåg att säljaren borde ha insett att det för köparen var 
ett villkor att en veterinärundersökning företogs och att denna undersökning skulle vara 
utan anmärkning. Eftersom säljaren uppfyllde köparens villkor ansågs han underförstått ha 
tillförsäkrat att hästen skulle vara frisk och säljaren blev således skadeståndsskyldig gent-
emot köparen. I frågan om en godkänd veterinärundersökning av en hingst kan utgöra en 
garanti för att ett ejakulatet från hingsten inte ska innehålla något genetiskt sjukdomsanlag 
får svaret dock nog bli nekande eftersom undersökningen endast kan garantera att hingsten 
är fri från en utbruten sjukdom som kan vara ärftlig. Den eventuella garantin omfattar då 
inte ansvar för möjligheten att hingsten bär på anlag för en sjukdom som den själv inte li-
der av. Undersökningen av hingsten bör därför inte betraktas som något mer än en upplys-
ning av faktiska förhållanden och utgör ingen garanti för att själva ejakulatet ska vara fritt 
från några sjukdomsanlag.  
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Gällande avelsregler kan möjligen påverka säljarens garantiansvar. Enligt regelverket är det 
bland annat förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan 
bli lidande. Regelverket är dock till viss del felriktat då det enligt reglerna blir köparen av 
den genetiskt defekta sperman som bär ansvaret för djurskyddseffekterna eftersom det är 
köparen som i egentlig mening använder sperman och det är endast aveln som är förbju-
den, inte försäljningen av sperman.87  

Frågan är dock om säljaren ändå bör kunna anses ha ett ansvar när fölet drabbas av ett ge-
netiskt fel som medför lidande. Genom att säljaren avelsvärderar en hingst och sedan 
marknadsför den som en godkänd avelshingst kan det nämligen hävdas att säljaren under-
förstått garanterat att hingsten och i detta fall även ejakulatet ska vara fritt från anlag som 
kan orsaka sjukdomar och lidande i avkomman.88 I dagsläget är det inte längre ett krav att 
avelsvärdera hingstar men har en värdering faktiskt utförts och hingsten också godkänts 
bör köparen rimligen kunna förutsätta att ejakulatet och fölet i vart fall ska vara fri från 
sjukdomar som orsakar lidande. Vid en avelsvärdering genomförs även en exteriörbedöm-
ning av hingsten och det är möjligt att säljarens garantiansvar även omfattar ansvar för ärft-
liga utseendemässiga fel som kan komma att påverka fölets avsedda användningsområde. 
Främst ansvar säljaren troligtvis dock endast för de sjukdomar och genetiska fel som inte är 
tillåtna att avla med enligt gällande avelsregler.  

7.2.5 Exempelfallet 
I exempelfallet har Fru Holsteins föl genom ärftliga anlag i det köpta ejakulatet drabbats av 
sjukdomen struppipning och rent definitionsmässigt föreligger en produktskada. Säljarens 
ansvar ska enligt gällande regler därför egentligen regleras enligt allmänna produktansvars-
regler. Med hänsyn till ejakulatets förhållande till det födda fölet i vilket skadan uppkom-
mer bör dock situationen anses utgöra ett typexempel på ett så kallat identitetsfall och kan 
det konstateras att ejakulatet är felaktigt ska säljarens ansvar därför istället bedömas enligt 
köplagens regler. 

Fru Holstein hade tänkt använda det födda fölet som tävlingshäst men på grund av att fölet 
utvecklat struppipning blir detta troligtvis omöjligt och eftersom skadan påverkar det till-
tänkta användningsområdet kan det anses att ett fel föreligger. Frågan blir dock om fru 
Holstein rimligen kan förutsätta att fölet ska kunna användas som tävlingshäst. Egentligen 
borde hon undersöka varans lämplighet för ändamålet men i fråga om ejakulatet skulle en 
undersökning vara alltför kostsam och hon bör därför ändå kunna åberopa sådana fel som 
hon borde ha märkt vid en faktiskt genomförd undersökning. Visserligen skulle fru Hol-
stein genom en undersökning av hingsten kunna upptäcka vissa sjukdomar eller fysiska de-
fekter som kan gå i arv till fölet och hon bör därför inte kunna åberopa att fölet är felaktigt 
om det ärver någon sjukdom som borde ha upptäckts vid en undersökning av hingsten. I 
förevarande fall genomfördes en veterinärundersökning och då visade hingsten inga tecken 
på att lida av struppipning och fru Holstein kan därför fortfarande hävda att fölet är felak-
tigt. Dock är det tveksamt om fru Holstein överhuvudtaget med fog kan förutsätta att fölet 

                                                 
87 Darenius, Anders. Hästpolitik – Konsument- och djurskydd inom svensk hästhållning, 

http://www.hastpolitik.se/Konsument_och_djurskydd.htm, 2005. 

88 Kan jämföras med NJA 1983 s 118 där domstolen kort diskuterade huruvida gällande regler för handeln 
med spannmål och foderämnen kunde anses utgöra en garanti. I fallet ansågs reglerna dock för allmänt 
hållna då de endast föreskrev att den levererade varan skulle vara ”god och sund” och reglerna kunder där-
med inte medföra något garantiansvar. 
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ska kunna användas till ett visst speciellt ändamål då detta ändamål får anses vara sekundärt 
i förhållande till avsikten med själva varan som är att få fram ett föl.  

Föreligger inget fel kan fru Holstein dock ha vissa möjligheter att få ersättning enligt de 
allmänna produktansvarsreglerna som förutsätter vårdslöshet eller garanti. Det har redan 
konstaterats att någon uttrycklig garanti inte föreligger men möjligtvis kan gällande avels-
regler medföra att stuteriet, genom att avelsvärdera och marknadsföra hingsten som en 
godkänd avelshingst, kan anses ha lämnat en underförstådd garanti. Enligt avelsreglerna är 
det förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli li-
dande och struppipning finns med på djurskyddsmyndighetens defektlista. Eftersom hings-
ten enligt stuteriet var godkänd för avel bör fru Holstein kunnat förutsätta att ejakulatet 
inte skulle innehålla genetiska anlag för struppipning och stuteriet bör därför eventuellt an-
ses ha ett garantiansvar för den skada som hon drabbats av. Om inte stuteriet i köpevillko-
ren på något sätt begränsat eller friskrivit sig från ansvar har fru Holstein således på grund 
av det anförda rätt till ersättning. 
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8 Diskussion  

8.1 Allmänt  
Det har genom ovanstående framställning visats att ejakulatet utgör en speciell typ av vara 
och en tillämpning av vanliga köprättsliga regler medför en hel del praktiska och teoretiska 
problem. En fråga som uppstår är huruvida en köpare av ett ejakulat verkligen med fog kan 
förutsätta att ejakulatet ska vara fritt från sjukdomsanlag samt hur risken för fel och skada 
egentligen bör fördelas mellan parterna. Hur risken bör fördelas beror i stort på parternas 
ställning och ansvar vid köpet samt parternas möjlighet att få ersättning från annat håll.  

8.2 Köparens befogade förutsättning 
Den första frågan som bör besvaras är om köparen med fog verkligen kan förutsätta att ett 
köpt ejakulat ska vara fritt från sjukdomsanlag och att fölet ska gå att använda för ett visst 
användningsområde. Köp av hästar innebär en hel del risker eftersom de som levande djur 
innehar en hel del speciella egenskaper som andra så kallade ”döda” varor inte har. Ejakula-
tet utgör också en speciell typ av vara och dess förhållande till slutprodukten är ganska unik 
eftersom ejakulatets ursprungliga form förändras och försvinner i samband med insemina-
tionen. Även om köparen av ett ejakulat egentligen eftersträvar samma sak som köparen av 
en redan född häst måste en gränsdragning mellan den faktiskt köpta varan och slutpro-
dukten göras och detta medför att köparen av ejakulatet inte kan ha samma befogade förut-
sättning som köparen av en häst. 

Vad köparen med fog kan kräva av ett ejakulat är främst att det ska kunna uppfylla köpa-
rens primära avsikt med köpet, det vill säga befrukta stoet och utvecklas till ett föl. Köpa-
rens avsikt med fölet får anses vara sekundärt och bör inte omfattas av säljarens felansvar. 
Köparen av en häst kan testa dess lämplighet för ett visst ändamål medan köparen av ett 
ejakulat inte har samma möjlighet och med tanke på att ejakulatet innehåller hälften av de 
anlag som utgör grunden för fölet bör köparen inte med fog kunna förutsätta att sperman 
inte innehåller sjukdomsanlag eller anlag för olika fysiska defekter som kan påverka fölet. 
De flesta som håller på med hästar och avel vet dessutom att det är en riskfylld verksamhet 
och det är kanske inte mer än rätt att köparen som väljer att ta risken att köpa ett ejakulat 
får bära risken för de skador som kan uppstå i fölet.  

Det är tydligt att en tillämpning av vanliga köp- och skadeståndsrättsliga regler blir tämligen 
komplicerad när varan utgörs av ett ejakulat. Köplagens regler är inte anpassade för denna 
typ av vara och ejakulatets förhållande till det födda fölet medför svåra gränsdragningspro-
blem som inte behandlats eller diskuterats i gällande rätt. På grund av den osäkerhet som 
föreligger angående köplagens tillämpning vid köp av ejakulat bör det kanske finnas någon 
form av separat lagstiftning för denna särskilda typ av vara. I praktiken föreligger dock tro-
ligen inga större problem eftersom säljarens ansvar kan regleras i enskilda avtal och köpare 
av ejakulat är väl medvetna om de risker som avel i allmänhet innebär. 

Det går dock inte att komma ifrån att ett ejakulat i dagsläget behandlas som en lös sak och 
trots ejakulatets speciella typ tillämpas vanliga köprättsliga regler där riskfördelning i stort 
beror på parternas ställning och ansvar vid köpet.  
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8.3 Riskfördelning 
Enligt köplagen anses säljaren ha ett informationsövertag över köparen och en större möj-
lighet att kontrollera varans egenskaper. Detta förhållande stämmer dock inte alltid och i 
vissa fall kan köparen veta mer om den aktuella varan och har ofta större insikt i det till-
tänkta användningsområdet. Eftersom köplagen endast tillämpas vid köp mellan näringsid-
kare eller mellan privatpersoner får det även anses att parternas ekonomiska ställning i de 
flesta fall är förhållandevis jämnt.  

Köplagens regler utgår från att säljaren har en upplysningsplikt och köparen har en viss un-
dersökningsplikt och denna uppdelning kan anses utgöra en riskfördelning mellan parterna. 
När det gäller köp av ejakulat faller dock denna riskfördelning eftersom köparen har en 
väldigt begränsad möjlighet att undersöka ejakulatets lämplighet för det sekundärt tilltänkta 
användningsområdet. Detta medför att köparen alltid kan göra fel gällande om ejakulatet 
skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Frågan om köparen med fog kan 
förutsätta att ejakulatet ska producera ett föl som kan användas till tävling är dock tveksamt 
och föreligger inget fel har säljaren heller inget ansvar enligt de köprättsliga reglerna. Risken 
ligger i detta avseende därför närmare köparen än säljaren; säljaren ansvar endast för ejaku-
latets primära användningsområde medan köparen får bära risken för att det födda fölet 
inte kan användas inom det speciella området. 

När det gäller ansvar för produktskador har säljarens ansvar begränsats och gäller endast 
om han förefarit vårdslöst eller lämnat någon garanti för att ejakulatet ska vara fritt från 
skadebringande anlag. Detta beror främst på att produktskadornas storlek kan bli mycket 
stora och står ibland inte i proportion med den köpta varans värde. Vid köp av ett ejakulat 
är kostnaden för själva varan oftast betydligt mindre än värdet på det födda fölet och sälja-
rens ansvar kan därför bli väldigt omfattande. Risken för produktskador får därför främst 
bäras av köparen. Säljaren bär dock risken för garantier av olika slag och kan bli ansvarig 
även för underförstådda garantier som han kan anses ha lämnat genom sitt förfarande vid 
köpet. Eftersom det inte är helt klart när en underförstådd garanti ska anses föreligga är sä-
jarens riskansvar i detta avseende tämligen omfattande och oklart. För att bättre fördela 
riskfördelningen har säljaren dock en stor möjlighet att genom avtalet helt eller delvis be-
gränsa sitt ansvar för fel och produktskador. 

Säljarens möjlighet att friskriva sig från ett fel eller garantiansvar medför att den största ris-
ken för att fölet inte kan användas till ett speciellt användningsområde får bäras av köparen 
av ejakulatet vilket också får anses vara mest rimligt med tanke på de risker som är förena-
de med avel och det faktum att köparen ändå har viss möjlighet att få ersättning genom att 
försäkra fölet. 
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9 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att belysa de problem som kan uppstå när gällande produkt-
ansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt fel i ett köpt 
ejakulat. Frågan har varit om säljaren av ejakulatet kan ha något ansvar för denna typ av 
skada och om köparen har någon möjlighet att få ersättning för de kostnader och förluster 
som uppstår på grund av att fölet skadats.  

Ejakulatet utgör tydligt en väldigt speciell typ av vara och trots att det är så nära förknippat 
med det producerade fölet måste det finnas en gränsdragning mellan den egentliga varan 
och slutprodukten. Denna gränsdragning är svår att fasthålla och en ren tillämpning av gäl-
lande rätt medför därför komplicerade problem och frågeställningar. Problem uppstår ock-
så på grund av att produktansvarets omfattning i vissa delar är oklart och omdebatterat. 

När fölet drabbats av en sjukdom som orsakats av ett genetiskt anlag i det köpta ejakulatet 
föreligger rent definitionsmässigt en produktskada. Produktskador omfattas i regel inte av 
köplagen och säljarens ansvar får istället regleras enligt de allmänna produktansvarsregler 
som växt fram genom rättspraxis. Ejakulatet utgör dock en speciell typ av vara och med 
hänsyn till ejakulatets förhållande till det framfödda fölet kan situationen anses utgöra ett 
typexempel på ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska be-
handlas av de köprättsliga reglerna eftersom en särbehandling av den egentliga produktska-
dan inte kan motiveras. För att ett identitetsfall ska föreligga krävs dock att den köpta be-
ståndsdelen är felaktig i köprättslig mening och detta avgörs i förhållande till vad köparen 
med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper och användningsområde. 

Vid bedömningen av om det köpta ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller ärft-
liga sjukdomsanlag uppstår en del tillämpningsproblem och oklarheter. För att ejakulatet 
ska anses felaktigt krävs att skadan medfört att varan inte går att använda för det avsedda 
ändamålet. Frågan är dock vad en köpare av ett ejakulat rimligen kan förutsätta för an-
vändningsområde för varan. Köparen bör rimligen kunna kräva att ejakulatet ska vara 
fruktsamt och kunna producera ett föl men det är mer tveksamt om köparen rimligen kan 
kräva att det födda fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde. Har kö-
paren ett speciellt planerat användningsområde för varan krävs i vanliga fall att köparen i 
någon mån undersöker varans lämplighet för det tilltänka användningsområdet. Vid köp av 
ett ejakulat blir köparens möjlighet att undersöka varan väldigt begränsad eftersom en full-
ständig analys av ejakulatet skulle bli alltför kostsam och det är inte möjligt att fullt bedöma 
fölets lämplighet för ett visst ändamål. Genom en undersökning av hingsten skulle köparen 
visserligen kunna upptäcka vissa sjukdomar och utseendefel som kan vara ärftliga och på-
verka fölets användningsområde och det kan därför anses att denna undersökning bör vara 
tillräcklig. Enligt rättspraxis måste undersökningen dock avse den aktuella varan och en 
undersökning av hingsten kan därför inte anses påverka felbedömningen. Eftersom köpa-
ren inte har någon möjlighet att fullgöra sin egentliga undersökningsplikt av själva varan fö-
religger ett stort teoretiskt problem och frågan blir vilken av parterna som ska bära risken 
för varans eventuella felaktighet. Med hänsyn till att köparen inte kan undersöka varan är 
det mest rimligt att anse att köparen inte med fog kan förutsätta att fölet ska kunna gå att 
använda till ett visst ändamål och således utgör genetiskt sjukdomsbelastad sperma inget 
allmänt fel i köprättslig mening. 

En produktskada föreligger dock fortfarande och köparen kan eventuellt få ersättning en-
ligt allmänna produktansvarsregler som förutsätter att säljaren förefarit vårdslöst eller läm-
nat någon form av garanti. Det stora problemet i detta avseende är att avgöra när ett garanti 
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ansvar egentligen föreligger. Enligt rättspraxis är det klart att säljaren inte enbart ansvarar 
för uttryckliga garantier utan även underförstådda garantier kan medföra ansvar. När en 
underförstådd garanti ska anses föreligga är dock förhållandevis oklart men i förevarande 
fall kan det tänkas att säljaren genom att marknadsföra en avelsgodkänd hingst kan anses 
ha garanterat köparen att ejakulatet ska vara fritt från sådana genetiska fel som är förbjudna 
att avla med ur djurskyddssynpunkt.  

Detta garantiansvar är dock relativt osäkert och då både köplagen och skadeståndslagen är 
dispositiva har säljaren stora möjligheter begränsa sitt ansvar i parternas enskilda avtal. Kö-
parens bästa och säkraste möjlighet att få någon ersättning är därför att förlita sig på de oli-
ka försäkringsmöjligheter som finns och se till att fölet blir ordentligt försäkrat redan från 
fosterstadiet. 
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	Frågan om ejakulatet är felaktigt får bedömas med hänsyn till vad köparen med fog kan förutsätta om ejakulatets egenskaper och eventuella användningsområde. Ejakulatet är i köprättslig mening inte felaktigt om det inte påverkar varans möjlighet att användas för sitt tilltänka användningsområde. Problemet vid köp av ejakulat är dock att köparen ofta utöver den primära avsikt med ejakulatet har en sekundär avsikt med det producerade fölet och frågan är vilket ansvar säljaren bör ha för att fölet inte går att använda till detta speciella användningsområde. Har köparen tänkt använda en vara till något speciellt krävs i allmänhet att varans lämplighet för det tilltänkta användningsområdet undersöks. Köparens möjlighet att genom en undersökning av ejakulatet kontrollera fölets lämplighet är dock väldigt begränsad och troligen föreligger därför ingen undersökningsplikt. Genom en undersökning av hingsten skulle köparen dock kunna upptäcka ärftliga fel som kan påverka avkomman men då denna undersökning inte omfattar själva varan är det tveksamt om den kan påverka parternas felansvar. Köparen bör därför inte med fog kunna förutsätta att det producerade fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde och således föreligger inget köprättsligt fel.
	Även om ejakulatet inte anses som felaktigt föreligger ändå en produktskada och enligt utomobligatoriska skadeståndsregler och rättspraxis har säljaren ett ansvar för culpa eller garanti. Säljarens garantiansvar omfattar utöver uttryckliga garantier även ett ansvar för underförstådda garantier. När en underförstådd garanti kan anses föreligga är dock relativt oklart och kan vara svårt att avgöra. Vid hästavel kan det tänkas att en godkänd avelsvärdering kan utgöra en garanti för att ejakulatet i vart fall ska vara fritt från anlag för sådana sjukdomar som kan orsaka lidande i fölet och som är förbjudna enligt gällande avelsregler.
	Garantiansvaret är dock förhållandevis osäkert och då gällande lagar är dispositiva har säljaren en stor möjlighet att begränsa omfattningen av sitt ansvar för produktskador. Med hänsyn till de problem som en tillämpning av gällande rätt medför och den osäkerhet som föreligger får det slutligen anses att köparens bästa möjlighet till att få ersättning för skador i fölet är att välja en försäkring som ger skydd även för dolda och medfödda fel.
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	Abstract
	Organised breeding of horses has been pursued in Sweden for centuries. During the last few years, the breeding process has increased and become more efficient through the utilisation of artificial insemination. Today, a single ejaculate may be distributed among several mares which no longer need to be transported to the stallion in order to be inseminated. Cutting edge technology has enabled breeding to become more selective when choosing the genetic counterpart and also facilitated the method of disregarding unfit stallions. However, the technology has not been perfected and at times stallions with hidden genetic defects are chosen for breeding and this may cause injuries or illnesses in the foal or the mare. 
	From a legal perspective, the current situation may raise an interesting issue: could the buyer of an ejaculate claim that the ejaculate is defected because it contains a predisposition for genetic diseases and could the buyer in this case receive economic compensation for the damages caused if the foal is diagnosed with the disease? 
	There is, by definition, a “product damage” which refers to damages in something other than the actual bought product. The extent of the liabilities for the seller has been heatedly debated in the Swedish legal society and the connection between the rules on sale of goods and the general rules of product liability is fairly unclear. The question at hand is further complicated due to the irregular type of product that an ejaculate may be construed as and current legislation may lead to some difficulties in the application of the law. The purpose of this thesis has been to illustrate and discuss these possible difficulties.
	The issue of whether or not the ejaculate is defective would have to take into account what the buyer may reasonably assume of the properties of the ejaculate and the possible usage of the same. According to the law on sale of goods the ejaculate is not defective unless the defect affects the possibility of using the product in the way it was intended to. The problem when buying an ejaculate is that the buyer, in addition to the primary intended usage, often has a secondary intention with the ejaculate production and the question is what responsibility the seller has for assuring that the foal produced can be utilised for this specially intended area of usage. If a buyer has intended to use a product for a special purpose, the requisites are generally that the suitability of the product for this special purpose is examined. The possibility of examining the ejaculate to determine the suitability of the foal is for the buyer very limited and would not possibly impose on the buyer a duty to examine the ejaculate in this way. By means of examining the stallion donor some genetically transferred flaws may be discovered, but since an examination of the product does extend to an examination of the product originator it is not probable that it would affect the determination of liability. The buyer should therefore not be able to assume that the ejaculate product could be used for any special areas of usage, and there is therefore no direct defect. 
	Even if the ejaculate is not laden with any defect there is still damage in the product and according to non-contractual liability rules and common legal practise the seller still has a responsibility due to negligence or guarantees. The seller’s responsibility due to guarantees extends to more than merely stated guarantees and also includes liability for implied guarantees. When an implied guarantee is given is difficult to determine. In the area of breeding a passed breeding test may be understood as an implied guarantee of the ejaculate being free from genetically transferable diseases that are banned by the Swedish breeding regulations.
	The responsibility of guarantees is far from clear and since current legislation may give the parties the option of disregarding it, the seller has great possibilities of decreasing his responsibility for product damages. With the problems of the application of current legislation in mind and the uncertainties that exist, it will have to be deemed that the best possibility for the buyer to receive some economic compensation for genetic damages in the foal is to choose an insurance that provides coverage for hidden and congenital defects. 
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	1 Inledning
	1.1 Bakgrund

	Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under senare år har den svenska aveln utvecklats enormt och omfattar idag samtliga förekommande hästraser i landet. Även teknisk utveckling har förändrat den svenska aveln och numera används artificiell insemination i allt större omfattning. Den utökande seminverksamheten har effektiviserat den svenska hästaveln och underlättar avelsarbetet avsevärt då ett enda ejakulat kan fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten. 
	Svensk hästavel och seminverksamhet regleras i första hand av Jordbruksverket vars föreskrifter ger detaljerade regler om hur avelsarbetet skall vara organiserat och hur det skall genomföras. Enligt regelverket är det bland annat förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande.
	Teknologin är dock begränsad och tyvärr går det ej att upptäcka alla genetiska fel genom provtagning, vissa fel visar sig först när fölet har fötts och då kan skadan redan vara skedd. Ett exempel på detta är historien om ”superhingsten” First Wish 1103 som blev bruksprovssegrare 2007 och därefter betäckte drygt 250 ston. Vid en senare undersökning visade det sig dock att hingsten utvecklat struppipning och hästen togs raskt ur avel. Ur juridisk synvinkel uppstår här några intressanta frågeställningar: kan hästägare med avkommor från First Wish hävda att den köpta sperman är felaktig och finns under dessa omständigheter även ett ansvar för det fall att fölet skulle ärva sjukdomen?
	I Sverige regleras denna typ av frågeställningar inom områdena köprätt och produktansvar. Det köprättsliga systemet omfattar dock inte skada på annat än den sålda varan och reglerna för produktansvar är ganska outvecklade. Det finns visserligen en särskild produktansvarslag men den gäller endast för personskador och för sakskador som drabbar konsumenters egendom. Produktansvar för sakskador i näringsidkarförhållande är däremot inte reglerat i någon lag och dessa tvister prövas istället i första hand enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer där rättstillämpningen i dagsläget är förhållandevis oklar. 
	Hästar och djur i allmänhet är också väldigt speciella varor och en tillämpning av allmänna regler kan bli väldigt problematisk eftersom de köprättsliga lagarna inte är anpassade till köp av levande djur eller ejakulat. 
	1.2 Syfte och avgränsning

	Syftet med denna uppsats är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå när gällande produktansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt fel i ett köpt ejakulat.
	Uppsatsen kommer endast att analysera de svenska regler som idag utgör gällande rätt för produktansvar. Även om en mer internationell analys hade kunnat vara intressant, framför allt med tanke på att den ökade seminverksamheten medfört en ökad import av utländska hingstars sperma, är detta område oändligt stort och för extensivt för detta arbete. 
	Då hästavel främst bedrivs som näringsverksamhet avgränsas analysen till att enbart gälla kommersiella förhållanden och det är också inom detta område som produktansvarsreglerna är minst utvecklade. 
	Uppsatsen och analysen utgår från att de genetiskt defekta anlagen faktiskt har haft sin verkan och orsakat en skada i fölet. Någon diskussion om ansvar för framtida förluster kommer således inte att föras. Analysen avser endast skador som orsakat skada i fölet, utan att det behöver avlivas, och som påverkar fölets tilltänkta användningsområde.
	1.3 Metod

	Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå vid en tillämpning av gällande rätt för produktansvar inom hästavel. Problemen kommer att belysas med hjälp av ett fiktivt exempelfall som till viss del bygger på de verkliga omständigheter som uppstod i fallet med hingsten First Wish. Uppsatsen kommer först analysera gällande rätt angående produktansvar för att sedan undersöka hur de gällande reglerna kan tillämpas på det fiktiva exempelfallet.
	I uppsatsens deskriptiva del ska gällande rätt för produktansvar fastställas med hjälp av de olika rättskällor som används inom svensk juridik. Utgångspunkten görs från lagtext eftersom lagen är den grundläggande svenska rättskällan. Inom produktansvarets område är köplagen, produktansvarslagen och skadeståndslagen av central betydelse och dessa lagar kommer utgöra basen för denna uppsats. 
	För att få en djupare förståelse för lagtextens innebörd används även förarbetena till nämnda lagar som rättskälla. Förarbetena kan bland annat innehålla lagstiftarens motiv för att utforma bestämmelserna på ett visst sätt samt ge rekommendationer om hur lagens uttryck bör tolkas eller hur vissa speciella situationer bör bedömas. 
	För att undersöka hur lagreglerna tillämpas i praktiken är rättspraxis inom området den viktigaste källan eftersom domstolarna enligt svensk rätt har att avgöra hur lagreglerna skall tillämpas. Domstolarnas tendens att följa prejudikat är dessutom så stor att vissa anser att praxis utgör den, vid sidan av lagen, tyngst vägande rättskällan. 
	Även relevant doktrin används som rättskälla för att ge en översikt över de gällande rättsreglerna och hur dessa kan tolkas. 
	För att undersöka hur produktansvaret kan regleras i praktiken kommer också parternas möjlighet att fritt avtala sina villkor och olika försäkringsalternativ att kort analyseras. Då de produkträttsliga lagarna till stor del är dispositiva kan standardvillkor och annan sedvänja få stor betydelse men i denna uppsats används de dock mest som en jämförelse med lagreglerna för att visa hur produktansvaret kan utformas. 
	Syftet med uppsatsen är inte att slutligt lösa den fiktiva tvisten mellan parterna i exempelfallet utan fallet ska främst ses som ett hjälpmedel för att påvisa de problem som kan uppstå vid en tillämpning av gällande rätt. Problemen kommer att diskuteras ur olika lagtekniska, ekonomiska och moraliska synvinklar. 
	1.4 Disposition

	I kapitel 2 presenteras det exempelfall som ligger till grund för undersökningen av gällande rätt och exempelfallet används för att påvisa de invecklade tillämpningsproblem som kan uppstå.
	Kapitel 3 behandlar produktansvaret på en allmän och grundläggande nivå. Kapitlet innefattar en definition av begreppet produktskada och ger en bakgrund till dagens gällande regler för produktansvar. I detta avsnitt diskuteras även produktansvarets relation till de köprättsliga reglerna som spelar en viktig roll i bedömningen av säljarens ansvar för produktskador i ett kontraktsförhållande. Eftersom exempelfallet gäller ett köp av ejakulat är de inomkontraktuella reglerna viktiga att beakta och säljarens ansvar enligt köplagen diskuteras därför i kapitel 4. Köplagen omfattar dock i regler inte ansvar för produktskador utan dessa skador får istället oftast avgöras enligt de utomobligatoriska skadeståndsregler som presenteras i kapitel 5. 
	Då gällande lagar för köp och skadestånd är dispositiva finns stora möjligheter för parterna att själv diktera sina villkor och därigenom påverka ansvarets omfattning och möjligheten till ersättning. I kapitel 6 diskuteras således säljarens möjlighet att begränsa sitt ansvar genom avtal och köparens möjlighet att få ersättning genom olika försäkringslösningar.
	I kapitel 7 ges först en sammanfattning av gällande rätt och framställningen i tidigare kapitel. Sammanfattningen ligger till grund för analysen som diskuterar de tillämpningsproblem som påvisats genom exempelfallet och presentationen av gällande rätt. Analysen berör frågor om typen av skada, felets egentliga art och problem i både det inomkontraktuella och utomobligatoriska regelverket. 
	Uppsatsen avslutas med en kort diskussion i kapitel 8 som berör riskfördelningen mellan parterna och vilket ansvar köparen och säljaren bör ha i förevarande fall med hänsyn till de lagtekniska problem som föreligger samt parternas ekonomiska ställning och vissa moraliska aspekter.  
	I kapitel 9 presenteras sedan mina slutsatser om de föreliggande tillämpningsproblemen i gällande rätt som framkommit av framställningen, analysen och diskussionen.
	2 Exempelfall
	Fru Holstein bor och arbetar på en stor hästgård i vackra Skåne. Hon har under många år bedrivit professionell hästuppfödning på gården och är välkänd inom avelskretsar. Fru Holstein har specialiserat sin verksamhet på att föda upp och sälja vidare hopphästar till tävling och avel. 
	Fru Holstein vill nu betäcka sitt favoritsto Contezza med en riktigt bra hingst. För att hitta en lämplig hingst åker hon därför till Flyinges årliga avelsvärdering. På avelsvärderingen får hingstarna genomgå ett bruksprov som bland annat består av veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning samt gångartsbedömning. Fru Holstein blir genast intresserad av den stora, svarta och ståtliga hingsten Colorado som får toppoäng i alla delmoment och som har en mycket fin stamtavla.
	Hingsten ägs av det berömda stuteriet Pessoa AB och fru Holstein pratar med stuteriets representant Peter Nilsson och berättar om sin verksamhet. Peter fullkomligt öser beröm över hästen som enligt honom är född till att bli stjärna och med tanke på den fina stamtavlan är han säker på att han kommer få otroliga avkommor. Fru Holstein bestämmer sig för att Colorado är rätt hingst för Contezza och en månad senare betäcks stoet genom insemination. 
	Betäckningen lyckades och efter elva månaders dräktighet föder Contezza fram den lilla svarta hingsten Corado. Fru Holstein är överlycklig och ringer till Peter för att berätta de goda nyheterna. Peter blir glad över beskedet och berättar att Colorado ska göra sin andra avelsvärdering veckan efter och fru Holstein är välkommen att deltaga. Fru Holstein tackar ja till inbjudan och åker än en gång på avelsvärdering. Vid veterinärundersökningen visar det sig dock att Colorado lider av halssjukdomen struppipning och får därför inte längre användas i avel. 
	Struppipning är en sjukdom som påverkar hästens andning och prestationsförmåga. Flera studier har visat att sjukdomen har en ärftlig komponent och snart visar det sig att fru Holsteins föl utvecklat sjukdomen. Detta medför att hästen troligen inte kommer kunna användas till tävlingar på någon högre nivå eller avel. 
	Fru Holstein undrar därför vilka möjligheter det finns att få ekonomisk kompensation från en säljare av ejakulat när fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som påverkar dess möjlighet att användas inom ett visst område.
	3 Allmänt om produktansvar
	3.1 Historia och regelverk

	Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än produkten själv. Frågan om vilket ansvar som gäller för produktskador är ett klassiskt civilrättsligt problem och tillhör de livligast diskuterade ämnena inom skadeståndsrätten.
	Att produktansvaret varit ett så omstritt problem beror bland annat på de särdrag som finns hos produktskadorna. En felaktig produkt kan åstadkomma väldigt omfattande skadeverkningar och ansvaret kan därför bli svårt att bära för en enskild tillverkare eller säljare. Risken för produktskador beror också till viss del på den skadelidandes sätt att hantera varan eftersom det oftast är denne som har varan under sin kontroll när skadan inträffar. Frågor om den skadelidandes medverkan till skadan är därför viktiga att beakta och information och råd om hur varan ska hanteras blir avgörande för bedömningen av den skadelidandes medvållande.
	Ett annat problem inom produktansvarsområdet är frågan om vem som ska bära det primära ansvaret för skadan. Ibland kan det förekomma flera olika ansvariga, som alla bidragit till varans skadebringande egenskaper. I dessa fall kan det uppstå komplicerade problem om solidariskt ansvar och regresskrav mellan de ansvariga. Ofta är det dock fråga om ett skadeståndsanspråk mot en medkontrahent och frågan blir då om kontraktsförhållandet kan medföra ett strängare ansvar än vad som kan åberopas mot någon utomstående. 
	Diskussionen om produktansvaret och produktskadornas särdrag har medfört att rättsläget, angående skadeståndsansvarets omfattning, länge varit oklart i svensk rätt. I andra länder tillämpas i första hand köprättsliga regler i förhållandet mellan säljare och köpare. Den svenska köplagens skadeståndsansvar exkluderar dock uttryckligen ”ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan”. Valet att exkludera ersättning för produktskador har bland annat motiverats med att dessa typer av skador är svåra att förutse och kontrollera och säljaren bör därför inte ha ett omfattande ansvar. Enligt rättspraxis har produktskador istället fått regleras enligt utomobligatoriska skadeståndsregler även i kontraktsförhållanden. Med stöd av dessa allmänna produktansvarsregler kan en skadelidande köpare få skadestånd om skadan orsakats på grund av säljarens vårdslöshet eller i det fall säljaren lämnat en garanti för produktens egenskaper. 
	1 januari 1993 infördes visserligen en särskild produktansvarslag som under vissa förutsättningar ålägger ett strikt ansvar för den som tillverkat, importerat eller marknadsfört den skadegörande produkten som sin. Är dessa personer okända kan även var och en som tillhandahållit produkten bli skadeståndsskyldig. Produktansvarslagen gäller dock endast för personskador och för sakskador som drabbar konsumenters egendom. Skador på näringsidkares egendom faller således utanför lagens tillämpningsområde. 
	Det har förekommit vissa diskussioner om att tydligare reglera ansvar för produktskador även i näringsidkarförhållande men i väntan på lagstiftning är det alltså i dagsläget utomobligatoriska regler som fortsätter att gälla.
	3.2 Samband mellan inom- och utomkontraktuella regler

	Köplagen exkluderar uttryckligen ersättning för produktskador eftersom de anses ligga långt utanför säljarens kontrollansvar. Detta betyder dock inte att de inomkontraktuella reglerna är obetydliga eftersom det är svårt att bortse från det avtryck som det kontraktsmässiga förhållandet lämnar. 
	Produktskadorna är ofta ett slags följdskador av sådana fel som omfattas av det köprättsliga felbegreppet och köplagens vanliga felregler är starkt knutna till det produktansvar som gäller i förhållandet mellan köpare och säljare. De inomkontraktuella reglerna och kontraktsförhållandet kan därför i många fall användas som ledning för att avgöra om säljaren varit vårdslös eller lämnat någon form av garanti. 
	3.3 Exempelfallet

	Skadan i exempelfallet faller under definitionen av en produktskada. Den köpta varan är ejakulatet från hingsten och den skadebringade egenskapen är anlaget för struppipning. Då fölet drabbats av struppipning föreligger alltså en produktskada som i detta fall kan medföra höga veterinärkostnader och förlust på grund av att fölet eventuellt ej kan användas som tävlingshäst. 
	Frågan om fru Holstein kan få någon ersättning får således regleras av reglerna för produktansvar. Eftersom båda parterna är näringsidkare blir produktansvarslagen inte tillämplig. Ansvaret regleras därför i första hand av utomobligatoriska skadeståndsregler men även det kontraktsmässiga förhållandet är av vikt och frågan blir därför om det köpta ejakulatet är felaktigt i rättslig mening och om stuteriets skadeståndsskyldighet i så fall omfattar ersättning för den skada fru Holstein lidit på grund av att fölet ärvt sjukdomen. 
	4 Inomkontraktuella regler
	4.1 Säljarens skadeståndsansvar

	Säljarens skadeståndsansvar enligt de inomkontraktuella reglerna regleras i första hand av parternas avtal. Köplagens dispositiva regler blir tillämpliga endast i den mån inget annat följer av avtalet eller av sedvänja som måste anses bindande för parterna. 
	Enligt köplagen kan säljaren bli skadeståndsskyldig på grund av dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig. Utgångspunkten för köprättens felbedömning är vilken kvalitet som har avtalats mellan parterna. Ett fel föreligger när en vara i kvalitativt hänseende avviker från vad köparen har rätt att kräva. Huvudregeln enligt köplagen är att varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 
	4.1.1 Allmänna felregler

	Vad köparen kan förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Enligt lagen ska varan ”i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet”. Avviker varan från vad som avtalats föreligger således ett fel. I många fall saknar avtalet dock tillräcklig information om varans beskaffenhet och det är i dessa fall som problem ofta uppstår. 
	I det fall parterna inte avtalat om varans beskaffenhet innehåller lagen ett antal utfyllande regler som anger riktlinjer för vilken grad av kvalitet som köparen med fog kan förutsätta. Varan ska bland annat alltid vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Detta innebär att varan ska ha en allmän funktionsduglighet eller med andra ord vara marknadsmässig. En bil ska kunna gå att köra och en regnrock ska skydda mot regn. 
	Har köparen tänkt använda varan till något speciellt ska varan även vara ägnad för det särskilda ändamål som varan är avsedd att användas. För att en avvikelse ska anses som felaktig krävs dock att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Exempel på fall där köparen ej har rimlig anledning att förlita sig på säljarens kunskap är då han själv har bättre förutsättningar att bedöma varans lämplighet på grund av att han har större sakkunskap om liknande varor eller har bättre kännedom om de förhållanden där varan kommer att användas.
	Fel föreligger även då varan inte har de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell samt då varan inte är förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.
	Ovanstående regler ger vissa riktlinjer för vilken kvalitet som köparen har rätt att kräva och om varan avviker från dessa riktlinjer eller om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara felaktig. Riktlinjerna är inte uttömmande utan fel kan föreligga även i andra fall då varan avviker från köparens befogade förutsättning. Detta kan till exempel vara fallet då varan avviker från uppgifter om varans egenskap som säljaren lämnat i marknadsföringssyfte.
	4.1.2 Uppgifter från säljaren

	I de flesta fall har säljaren ett informationsövertag och köparen bör därför kunna förutsätta att de uppgifter som säljaren lämnar om varan är riktiga. Varan ska därför anses felaktig om den inte överensstämmer med ”sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet”. 
	Uppgifterna måste således ha gällt varans egenskaper eller användning. Allmänt lovprisande uppgifter, såsom ”världens snyggaste bil”, eller så kallade kringuppgifter om att varan till exempel används av en viss idrottsstjärna är dock inte tillräckligt för att ge köparen en befogad förutsättning. Uppgiften måste ha lämnats före köpet och haft inverkan på köparens beslut att köpa eller på villkoren för köpet. Detta innebär att köparen faktiskt ska ha blivit påverkad och det spelar ingen roll om säljaren insåg eller borde ha insett att uppgifterna inverkade på köpet. 
	Säljaren kan även bli ansvarig för marknadsföringsuppgifter som lämnats före köpet av någon annan än honom själv eller hans fullmäktig. Säljaren ansvarar nämligen även för uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning om han kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Uppgifterna kan i detta fall bland annat avse information på varans förpackning, annons från säljarens grossist, från en reklambyrå som hjälper säljaren med dennes marknadsföring eller någon annan som säljaren står i avtalsförhållande till och köparen objektivt sett har anledning att uppfatta uppgifterna som lämnade för säljarens räkning. 
	Säljaren kan således bli ansvarig för felaktiga uppgifter som lämnats före köpet av honom själv eller av någon annan. Säljaren har dock inget ansvar om uppgifterna innan eller i samband med köpet har rättats på ett tydligt sätt eftersom köparen i detta fall inte längre kan ha någon befogad förväntan om att varans beskaffenhet ska motsvara de först angivna uppgifterna. 
	4.1.3 Undersökning av varan

	Ovanstående regler anger att huvudregeln är att en vara ska anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta innebär att köparen inte kan hävda att en vara är felaktig om han till exempel visste att varan saknade egenskaper som normalt borde finnas eller inte överensstämde med säljarens upplysningar. Köparen får således inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.
	Köparen har ingen allmän undersökningsplikt men om han före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. 
	Säljarens uppmaning om att köparen bör undersöka varan behöver inte vara direkt uttryckt utan den kan ofta framgå av omständigheterna, genom att varan vid förhandlingar förevisats eller hållits tillgänglig för undersökning. Köparen kan ha en godtagbar anledning att underlåta att följa säljarens uppmaning om en undersökning skulle bli allt för kostsam eller besvärlig till exempel på grund av att godset finns på annan ort. Köparen kan också ha anledning att begränsa sin undersökning om säljaren lämnat bestämda uppgifter om varan i vissa avseenden eller lämnat lugnande och bagatelliserande förklaringar. Efter en undersökning får köparen alltså inte åberopa fel som han bort upptäcka. Vad köparen borde upptäcka avgörs med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person ”i köparens ställning”. Enligt rättspraxis bör köparen inte bara upptäcka synliga fel utan även synbara risker för fel och köparen kan inte åberopa fel som beror på att en synbar risk har förverkligats. 
	Reglerna för betydelsen av en undersökning av varan innebär att köparen aldrig kan göra gällande fel som han vet om eller bort upptäcka eftersom han därmed inte kan förvänta sig att varan vid köpet ska vara fri från dessa fel. Köparen har visserligen ingen allmän undersökningsplikt och är inte heller skyldig att försöka skaffa sig information om varan. Vad han bort inse på grund av information som han faktiskt har eller borde ha är dock relevant, vare sig han fått informationen genom en undersökning av varan eller på något annat sätt, eftersom det grundläggande kravet är att han ej får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet.
	4.1.4 Tidpunkt för felbedömningen

	Frågan om fel föreligger bedöms med hänsyn till varans beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Enligt huvudregeln går risken över på köparen när varan avlämnats. I många fall kan dock varan verka felfri vid avlämnandet men i ett senare skede visa sig felaktig. 
	Säljaren ansvar i dessa fall för fel som fanns vid avlämnandet även om felet visat sig först därefter. Detta kan till exempel vara fallet med ett köpt djur som var smittat redan vid avlämnandet men där sjukdomen brutit ut först senare.  I övrigt svarar säljaren i princip inte för försämringar som uppkommer efter avlämnandet. Har säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper, svarar han dock även för en försämring som avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. 
	Säljaren svarar således för fel som föreligger vid avlämnandet samt för försämring som inträffat efter avlämnandet om säljaren genom en garanti åtagit sig att ansvara för varans användbarhet eller annan egenskap. Har varan försämrats på grund av onormalt bruk eller köparens vanvård är säljaren fri från ansvar och detsamma gäller om varan försämrats genom en olyckshändelse eftersom risken för varan gått över på köparen i samband med avlämnandet.
	4.1.5 Sammanfattning

	Huvudregeln är att varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta beträffande olika egenskaper och användningsområde. Vad köparen med fog kan förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Saknar avtalet tillräcklig information görs en bedömning där hänsyn tas till vad köpare i allmänhet kan förvänta sig av den aktuella varan samt vad köparen i det enskilda fallet kan förvänta sig mot bakgrund av beskrivningen av föremålet och övriga omständigheter kring avtalet. 
	Om säljaren lämnat särskilda uppgifter om varan, som kan anses ha inverkat på köpet, har köparen fog att förutsätta att varan ska ha de egenskaper som säljaren utfäst. Har köparen före köpet vetskap om någon felaktig egenskap kan han inte efter avlämnandet hävda att varan är felaktig eftersom han inte haft någon befogad förväntning att varan skulle vara felfri och får, genom att ändå köpa varan, anses ha godkänt de egenskaper som han visste att varan hade.  
	Bedömningen av om ett fel föreligger görs i första hand i samband med avlämnandet, då risken för varan övergår till köparen. Säljaren ansvar för fel som förelegat innan avlämnandet även om felet visar sig först efteråt. Köparen ansvarar för försämringar som skett efter avlämnandet om de inte beror på säljarens avtalsbrott eller om säljaren frivilligt åtagit sig att svara för varans egenskaper under en viss tid efter avlämnandet. I övrigt går risken för varan helt över på köparen i samband med avlämnandet och säljaren kan inte hållas ansvarig för försämringar som inträffar därefter.
	4.2 Skadeståndets omfattning

	Kan det konstateras att ett fel föreligger har köparen rätt till ersättning för den skada som han lider genom att varan är felaktig. Säljaren blir dock inte skadeståndsskyldig om han visar att det förelegat ett hinder utom hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde förväntats ha undvikit eller övervunnit. 
	Avsikten med skadeståndsskyldigheten vid köp är att den skadelidande ska försättas i samma situation som om avtalet behörigen fullgjorts. Det som ersätts är alltså det positiva kontraktsintresset till skillnad från ersättning av det negativa kontraktsintresset där den skadelidande endast får sina utgifter och kostnader ersatta och därmed försätts i en position som om avtalet aldrig ingåtts. De köprättsliga reglerna utgår från att all förlust till följd av avtalsbrottet ska ersättas genom skadestånd i den mån förlusten inte redan kompenserats genom andra påföljder.
	Säljaren blir ansvarig för skador som köparen lider på grund av att varan är felaktig om felet ligger inom säljarens kontroll. Enligt denna kontrollansvarsregel omfattar säljarens ersättningsskyldighet inte sådana indirekta förluster som köparen kan lida på grund av felet. Köparen har dock alltid rätt till ersättning om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Säljaren är således alltid ansvarig för direkta förluster medan ansvaret för indirekta förluster är beroende av culpa eller garanti.
	4.2.1 Direkt förlust

	Med direkt förlust avses bland annat utgifter för till exempel post-, telefon-, och transportkostnader som varit nödvändiga för att kompensera för avtalsbrottet, förlust vid täckningsköp eller täckningsförsäljning samt hyra av ersättningsvara. Som direkt förlust räknas även den summa som en köpare på grund av fel tvingas betala till en avtalspart i senare led i form av prisavdrag eller ersättning för avtalspartens direkta förlust. Direkta förluster uppkommer således ofta på grund av att den skadelidande vidtar särskilda åtgärder för att kompensera för felet. 
	Säljaren är vid fel ansvarig för köparens direkta förluster då storleken av dessa förluster är möjliga att uppskatta och, kan till skillnad från indirekta förluster, därför anses ligga inom säljarens kontroll. 
	4.2.2 Indirekt förlust

	Som indirekt förlust räknas förluster till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning samt annan förlust som beror på att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt. Även utebliven vinst till följd av att ett träffat avtal med tredje man fallit bort eller inte blivit riktigt uppfyllt och andra liknande förluster som varit svåra att förutse räknas som indirekta förluster enligt lagens uppräkning. 
	Indirekta förluster anses ligga utanför säljarens kontrollansvar eftersom de är svåra att förutse. De indirekta förlusterna beror i stort på den användning som köparen tänkt sig avseende varan och även om det inte är så svårt att förutse att indirekta förluster kan uppkomma är det i vart fall svårt att förutse förlustens storlek som kan bli orimligt hög i förhållande till vad säljaren lovat att prestera. Säljaren blir därför inte ansvarig för indirekta och svårförutsägbara förluster förutom i det fall han handlat vårdslöst eller lämnat en särskild felaktig egenskapsgaranti. 
	Med försummelse från säljarens sida avses bland annat fall där säljaren eller dennes anställda gjort sig skyldiga till vårdslöshet vid tillverkning av varan eller att transportören skadat varan genom ovarsam hantering. Säljaren kan även ha anses ha handlat vårdslöst om han vid avtalsslutet lämnat uppgifter om varan som han insett eller bort inse var oriktiga eller vilseledande. Här behöver det inte röra sig om någon direkt uttrycklig garanti utan bestämmelsen avser till exempel situationer där en egenskap kan anses utfäst på grund av allmänna diskussioner under förhandlingarna inför köpet. Vad gäller avsaknad av egenskaper som säljaren särskilt har utfäst är säljaren alltid skadeståndsskyldig, oavsett om säljaren kände till eller borde ha känt till avvikelsen. Detta ansvar grundas i allmänhet på vad säljaren uttryckligen har meddelat men en särskild utfästelse kan till exempel även föreligga om köparen uttryckligen sagt att han köper varan under förutsättning att den har en viss angiven egenskap och säljaren ingår avtalet med denna vetskap. En särskild utfästelse kan föreligga även i andra fall men det krävs att köparen med beaktande av det sätt som utfästelsen lämnats hade särskild anledning att förutsätta att varan skulle ha den utfästa egenskapen. För att säljaren ska vara skadeståndsskyldig för en särskild utfästelse krävs att varan avvek från utfästelsen vid köpet. Säljaren blir således inte ansvarig för avvikelser som uppkommit efter köpet, men före avlämnandet, om inte avvikelsen beror på hans vållande eller vårdslöshet. 
	4.2.3 Produktskador

	Från köplagens skadeståndsansvar för fel undantages, utöver indirekta förluster, även ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan.. Köplagen blir dock tillämplig om felet i den köpta varan leder till att andra delar av eller hela varan förstörs. 
	En intressant fråga är huruvida förlust på grund av skadebringande beståndsdelar ska bedömas enligt köprättsliga regler eller allmänna produktansvarsregler och denna fråga har varit föremål för diskussion. Har den sålda varan infogats som en komponent eller ingrediens i annan egendom och sedan skadat helheten föreligger definitionsmässigt en produktskada men i tidigare rätt har det funnits tendenser till att behandla dessa så kallade ingrediensskador enligt inomkontraktuella regler. I propositionen till den nya köplagen slås det dock fast att lagen inte omfattar ansvar för ingrediensskador men om den köpta varan är den dominerande delen av slutprodukten, så att identitet föreligger, bör köplagen ändå vara tillämplig. 
	Anledningen till att produktskador exkluderats är bland annat att de skiljer sig från de allmänna förmögenhetsskador som i övrigt faller under köplagen och de bör rimligen räknas som ett slags indirekt förlust. Köparens ställning blir således inte förmånligare än vad som gäller enligt utomobligatoriska produktansvarsregler där säljaren blir ansvarig för vårdslöshet eller garanti. 
	4.2.4 Sammanfattning

	Köparen har rätt till skadestånd för förluster som uppstått på grund av att den köpta varan var felaktig. Skadeståndet ska täcka det positiva kontraktsintresset och därmed försätta den skadelidande i samma situation som om avtalet behörigen fullgjorts.
	Säljaren är alltid ansvarig för sådana direkta förluster som ligger inom hans kontroll och även för indirekta förluster om han varit vårdslös eller om varan vid köpet avvikit från vad han särskilt har utfäst. Enligt köplagen har säljaren dock inget ansvar för skador som drabbat annat än den sålda varan. Ansvaret för produktskador får enligt propositionen och rättspraxis istället bedömas enligt allmänna skadeståndsregler.
	4.3 Exempelfallet

	Frågan om det köpta ejakulatet är felaktigt regleras, enligt de inomkontraktuella reglerna, i första hand genom parternas avtal. I förevarande fall finns ingen uppgift på vad avtalet mellan fru Holstein och stuteriet innehåller så därför får felbedömningen grundas på köplagens utfyllande regler.
	Enligt reglerna ska varan bland annat ha en allmän funktionsduglighet vilket innebär att varan ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. För ejakulatet får användningsområdet nog bestämmas till betäckning av ston och den allmänna funktionsdugligheten innebär därmed att hingsten ska vara fertil. Eftersom betäckningen av Contezza var lyckad föreligger inget fel i varans funktionsduglighet. 
	I frågan om ejakulatet varit oförenligt med något särskilt ändamål kan det hävdas att fru Holstein berättat att hon föder upp tävlingshästar och fölet skulle användas till detta ändamål. Som representant för stuteriet borde Peter ha insett detta särskilda ändamål och fru Holstein hade rimlig anledning att förlita sig på Peters sakkunskap och bedömning och därför skulle ejakulatet kunna anses vara felaktigt. Fel skulle även kunna hävdas på grunden att ejakulatet i övrigt inte motsvarat den kvalitet som fru Holstein med fog kunnat förutsätta. Colorado hade genomgått en veterinärundersökning utan anmärkning och var godkänd för avel, fru Holstein borde således kunnat förutsätta att ejakulatet i alla fall skulle vara fri från anlag för sådana sjukdomar som icke är godkända att avla med. 
	Den stora frågan är dock om en köpare av ett ejakulat överhuvudtaget med fog kan förutsätta att fölet ska gå att använda till ett visst ändamål och om veterinärundersökningen av hingsten kan anses vara en undersökning av själva varan som kan påverka felbedömningen. Det är tveksamt om något fel verkligen kan anses föreligga. En sorts produktskada föreligger dock och fru Holstein kan därför fortfarande ha möjlighet att få ersättning enligt de allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler som gäller för produktansvar.
	5 Utomobligatoriska regler
	5.1 Bakgrund

	Skadeståndsansvar för produktskador omfattas i dagsläget inte av de inomkontraktuella reglerna i köplagen. Produktskador omfattades inte heller av den äldre köplagen och ansvaret har istället fått regleras i rättspraxis.
	I NJA 1918 s 156 hade en köpares kor blivit sjuka efter att ha ätit köpta jordnötskakor som innehållit ett giftigt ämne och köparen yrkade därför ersättning från säljaren. Högsta domstolen förklarade att skadan inte var hänförlig till de skador som omfattades av köplagen och att ansvaret istället skulle grundas på vållande enligt utomobligatoriska regler eller på garanti från säljaren. 
	Dessa allmänna produktansvarsregler har fortsatt att gälla och har tillämpats av domstolarna ett flertal gånger under åren. Införandet av den nya köplagen och produktansvarslagen har inte, i någon större omfattning, påverkat ansvarsförutsättningarna för produktskador på näringsidkares egendom, eftersom ingen av lagarna omfattar sådana skador. I NJA 2001 s 309 framhöll Högsta domstolen att den rättspraxis som utvecklats före införandet av den nya köplagen och produktansvarslagen borde kunna beaktas och att utrymme också bör finnas för en fortsatt utveckling av produktansvaret genom rättspraxis. 
	Enligt produktansvarslagen har den skadeståndsskyldige strikt ansvar för produktskador som drabbar konsumenters egendom och det krävs således inte att den skadeståndsskyldige varit vare sig vårdslös eller lämnat någon garanti. Det har diskuterats om ett sådant ansvar kan föreligga även i näringsidkarförhållanden mellan en köpare och säljare. I NJA 1982 s 380 (hönsfoderfallet) och NJA 1983 s 118 (hästfoderfallet) var frågan om säljaren kunde bli strikt ansvarig för skada på köparens egendom som orsakats av det sålda höns- respektive hästfoder. I hönsfoderfallet orsakade fodret ett smakfel hos äggen som därmed blev osäljbara. Köparen yrkade skadestånd och åberopade att säljaren borde åläggas ett strikt produktansvar. Högsta domstolen anförde att en utveckling mot strikt produktansvar visserligen kunde urskiljas i svensk rätt men denna gällde framför allt på personskadeområdet och frågan om det kunde tillämpas även vid sakskador avböjdes i väntan på en reglering lagstiftningsvägen. I hästfoderfallet hade en lantmannaförening sålt foder till en travtränare och fodret orsakade botulinförgiftning hos en häst som tränaren omhändertog för dess ägare. Hästen avled på grund av förgiftningen och hästägaren krävde skadestånd och åberopade att säljaren hade ett garantiansvar eller ett strikt produktansvar. Högsta domstolen ansåg att ett garantiansvar inte var för handen och i frågan om säljaren kunde ha ett strikt produktansvar anfördes att någon allmän bestämmelse om sådant ansvar vid tillfället inte fanns i svensk rätt. Domstolen hänvisade till hönsfoderfallet och ansåg sig inte kunna bifalla yrkandet om strikt ansvar i näringsidkarförhållande, eftersom frågan om lagstiftning om strikt produktansvar då övervägdes och domstolen ville inte föregripa vad en lagstiftning på området kunde anses böra innehålla.
	Således krävs fortfarande att säljaren vållat skadan genom culpa eller lämnat någon form av garanti för varans egenskaper. 
	5.2 Culpaansvar

	Säljarens produktansvar mot köparen bedöms i första hand enligt de allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler som återfinns i den svenska skadeståndslagen. Enligt huvudprincipen gäller den så kallade culparegeln som stadgar att ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan”.
	Culpabedömningen bygger i stort på frågan om den oaktsamme borde handlat på något annat sätt än det aktuella. För att besvara denna fråga gäller det i första hand att försöka finna en handlingsnorm och sedan jämförs normen med det aktuella handlandet. I många fall sker bedömningen i anslutning till specificerade normer i författningar och föreskrifter samt med ledning av prejudikat och sedvana. Kan inte dessa hjälpmedel ge tillräcklig ledning måste domstolen göra en fri bedömning av den skadevållandes handlande. Den fria bedömningen bygger i svensk rätt i stort på fyra faktorer nämligen: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada. Domstolen gör en helhetsbedömning av de olika faktorerna och avgör sedan om omständigheterna krävde ett annat handlande än det som förekommit. 
	För att säljaren ska bli ansvarig för en produktskada krävs således att han vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Vållandet kan bland annat bestå i att säljaren varit vårdslös i sin tillverkning eller försummat att undersöka varan före leveransen samt underlåtit att lämna upplysningar om sådant som han borde känna till. Säljaren kan även bli ansvarig för vårdslöshet hos självständiga medhjälpare som till exempel transporterar varan till köparen och ansvar har till och med ansetts föreligga för vårdslöshet hos underleverantör och utländsk tillverkare.
	5.3 Garantiansvar

	Enligt de allmänna produktansvarsreglerna kan säljaren även bli skadeståndsansvarig för det fall han lämnat en garanti avseende varans egenskaper. Garantin behöver inte alltid ha lämnats uttryckligt utan även ganska allmänna uppgifter kan räknas som garantier.
	5.3.1 Olika former av garantier

	Garantiansvaret kan delas in i tre olika grupper av olika former av garantier. Den första gruppen omfattar direkt uttryckta garantier där säljaren garanterar att varan är fri från skadebringande egenskaper. Denna form av garanti är dock inte så vanligt förekommande och medför inte heller några större tolkningssvårigheter vid bedömningen om en garanti har lämnats. 
	Säljaren kan dock även bli ansvarig för underförstådda garantier som lämnats implicit av säljaren men vad som krävs för att en sådan garanti ska vara för handen kan vara svårt att avgöra. Enligt rättspraxis kan en underförstådd garanti bland annat förekomma då säljaren (implicit) garanterat att varan kan användas till ett visst angivet föremål eller då säljaren levererat en vara med andra egenskaper än vad köparen uttryckligt efterfrågat samt det fall då säljaren sålt varan under en felaktig beteckning.
	I vissa fall där ingen varken explicit eller implicit garanti lämnats har domstolarna själv konstruerat en garanti. Denna utvidgning av garantibegreppet avser så kallade garantifikationer som används när olika omständigheter i det specifika fallet kan rättfärdiga ett strikt ansvar för en part som borde bära kostnaderna för skadan. Garantifikationerna kan avse situationer där säljaren endast har gett vissa utfästelser om varans egenskaper och även situationer där säljaren utan att lämna särskilda utfästelser har salufört varan. 
	5.3.2 Garantiansvar i rättspraxis

	Har säljaren lämnat en uttrycklig garanti är han strikt ansvarig för eventuell skada oberoende av uppsåt eller vållande. Ansvar för sakskador på grund av lämnad garanti har dock utdelats med viss restriktivitet i rättspraxis och det krävs i stort att den skadebringande egenskapen på något sätt berörts i köpeavtalet eller i samband med dess ingående.
	Att säljaren har ett garantiansvar för produktskador fastslogs först i NJA 1918 s 156 och har sedan dess fortsatt att gälla. Ansvaret täcker som nämnts inte enbart uttryckliga garantier utan säljaren kan även bli ansvarig för olika former av underförstådda garantier.
	I NJA 1968 s 285 ansågs en rekommendation av ett visst ogräsmedel och lämnandet av sakkunniga råd kunna utgöra en sorts underförstådd garanti. I fallet hade en trädgårdsodlare kontaktat en lantmannaförening för att diskutera besprutning av en dillodling. Föreningen rekommenderade då ett visst ogräsmedel som senare också kom att användas av besprutningsmannen. Medlet dödade dock inte enbart ogräset utan det orsakade också brännskador på dillfältet och odlaren krävde skadestånd. Föreningen blev skadeståndsskyldig och Högsta domstolen anförde att föreningen, genom rekommendationen och avtalet med odlaren, åtagit sig att svara för att dillodlingen inte skulle skadas genom besprutningen. Något vållande förelåg inte utan föreningen blev ansvarig enbart på grund av de sakkunniga råd de lämnade i samband med försäljningen. 
	Garantiansvaret har sedan dillodlingsfallet utvecklats ytterligare och i NJA 2001 s 309 konstaterades att säljaren kunde bli strikt ansvarig även för en underförstådd garanti. Ett tågåkeri hade beställt olja till sina diesellok och för att få rätt olja upplyste åkeriet säljaren om att lokmotorerna hade silverlegerade lager och att oljan därför inte fick innehålla zink. Åkeriet namngav också en typ av olja från en annan tillverkare och angav att de önskade en motsvarande olja. Trots detta levererade säljaren genom sin underleverantör olja som innehöll zink och därigenom uppkom stora skador på motorerna. Säljaren ansågs vara strikt ansvarig eftersom det måste ha stått klart för honom att åkeriet ville ha en olja som inte innehöll zink och säljaren hade genom sitt uppträdande lämnat ett slags tyst garanti och åtagit sig att leverera zinkfri olja. 
	I domskälen till NJA 2001 s 309 fastställde Högsta domstolen än en gång att utomobligatoriska skadeståndsregler ska tillämpas på produktskador och säljaren kan bli ansvarig på grund av vållande eller lämnade garantiutfästelser. Domstolen uttalade också att det faktum att produktansvarslagens tvingande regler om strikt ansvar inte omfattar produktskador på egendom i näringsverksamhet inte hindrar att ett ansvar för sådana skador ändå kan komma ifråga. Detta gäller åtminstone när frånvaron av skadebringande egenskaper har ”särskilt utfästs”. Domstolen hänvisade i denna del till 40 § 3 st i köplagen som stadgar att köparen alltid har rätt till ersättning ”om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.” Det kan således hävdas att om den sålda varan saknar egenskaper som får anses särskilt utfästa och felet leder till en produktskada så blir slutresultatet detsamma som om köplagens skadeståndsregler hade varit tillämpliga även på produktskador.
	5.4 Exempelfallet

	I enlighet med de ovanstående presenterade regler står det klart att Fru Holstein har rätt till ersättning om det kan konstateras att stuteriet genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan eller i det fall de lämnat någon form av garanti för att fölet skulle vara fri från det skadebringande anlaget. 
	Av vad som framkommer i exempelfallet finns det inget som tyder på att Peter eller stuteriet skulle handlat vårdslöst. Vållande hade kunnat förekomma om de till exempel varit medvetna om att hingsten bar på anlaget för struppipning (eller något annat skadebringande anlag) men underlåtit att meddela fru Holstein om detta. Inget tyder heller på att veterinären som utförde undersökningen av hingsten skulle ha förefarit vårdslöst, hingsten kan ha utvecklat sjukdomen efter undersökningen och struppipning är också en svårupptäckt sjukdom som ibland visar sig först när hästen utsätts för hårdare ansträngning.
	I frågan om det kan hävdas att stuteriet lämnat någon form av garanti för att ejakulatet skulle vara fritt från den skadebringande egenskapen är det klart att ingen uttrycklig garanti som kan medföra ansvar föreligger. Peters vitsord om hingsten och dess stamtavla får endast anses utgöra allmänt lovprisande uppgifter och är inte tillräckligt starka för att anses utgöra en garanti.
	Frågan blir istället om någon underförstådd garanti kan anses föreligga. Det kan tänkas att den godkända veterinärundersökningen av hingsten kan fungera som en sorts garanti och möjligtvis kan även gällande avelsregler påverka säljarens garantiansvar.
	6 Avtal och försäkringar
	6.1 Reglernas dispositivitet

	Köplagen är en dispositiv lag och gäller således inte ”i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna, eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna”. Även skadeståndslagen är dispositiv och gäller inte ”om annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer i regler om skadestånd i avtalsförhållanden”. Detta innebär att parterna har stora möjligheter att själv påverka omfattningen av sitt ansvar och lagarna fungerar endast som utfyllande regler och som tolkningshjälp.
	6.2 Avtal

	Genom avtalet kan säljaren följaktligen välja att utöka eller begränsa sitt ansvar för fel och produktskador. Begränsningen kan avse ansvaret i sig eller formuleras som en beloppsbegränsning där säljaren begränsar sitt ansvar till att bara täcka kostnader upp till ett visst fast belopp. En ansvarsbegränsning kan formuleras på följande sätt:
	 ”Om ett fel i varan upptäcks, vilket är på leverantörens ansvar, ansvarar leverantören för de sakska dor som felet vållat för annan egendom, såsom insjuknade djur. Leverantörens ansvar begränsar sig  då till direkta (medicin-/veterinärs-) kostnader och är till beloppet högst 200 euro per seminerad  sugga och 5.000 euro per svingård. 
	 Ansvaret gäller inte indirekta skador som vållas, såsom minskad produktion eller inkomstbortfall. ”
	I ovanstående ansvarsbegränsning har leverantören först utökat sitt ansvar till att faktiskt omfatta produktskador utan krav på culpa eller garanti. Leverantören begränsar sedan sitt ansvar till att endast avse direkta kostnader och endast upp till ett visst belopp. Genom avtalet kan säljaren även begränsa och friskriva sig från ett eventuellt garantiansvar:
	 ”Till spermadoserna hänför sig ingen dräktighetsgaranti eller någon annan garanti för spermans  verkningar, och ej heller någon garanti som hänför sig till avkomlingarnas antal, ärftliga anlag eller  defekter o.d.” 
	Genom ovanstående klausul har säljaren friskrivit sig från ett eventuellt garantiansvar och någon form av underförstådd garanti kan inte anses föreligga. Eftersom säljaren helt eller delvis kan begränsa omfattningen av sitt produktansvar finns risken att köparen inte har någon möjlighet att få ersättning för de skador han lidit på grund av att ejakulatet innehållit genetiska sjukdomsanlag som orsakat sjukdom hos fölet. Köparens möjlighet att försäkra sig mot fel i fölet kan därför bli mycket avgörande för hans möjlighet att få ut någon form av ersättning.
	6.3 Kort om köparens försäkringsmöjligheter

	En hästägare bör alltid ha en gällande försäkring för sin häst eftersom även en ganska enkel sjukdom eller skada lätt kan medföra mycket höga veterinärkostnader. Med hänsyn till de risker som är förenade med avel och fölning bör den som avlar på sitt eget sto vara noga med att försäkra både stoet och fölet. För att få maximalt försäkringsskydd bör fölet försäkras så tidigt som möjligt och i dagsläget finns möjlighet att försäkra fölet redan på fosterstadiet.
	Agria Djurförsäkring är ett av de största försäkringsbolagen för hästar och erbjuder ett stort antal försäkringsmöjligheter för hästägare. Agria har bland annat en foster- och fölförsäkring som kan tecknas från 45:e dräktighetsdygnet och gäller tills fölets 30:e levnadsdag. Fölskyddet ersätter bland annat kostnader för undersökning, behandling och vård av fölet för sjukdomar och skador inom dess 30:e levnadsdag.
	När fölet väl är fött kan köparen välja mellan en rad olika försäkringar beroende på vad hästen ska användas till och i vilken omfattning köparen vill skydda sig. Köparen kan bland annat teckna en allmän veterinärförsäkring, livförsäkring och en användbarhetsförsäkring. Veterinärförsäkringen täcker kostnader för veterinärvård i samband med skada och sjukdom och livförsäkringen ger försäkringstagaren ersättning när hästen insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller måste avlivas. Användbarhetsförsäkringen ger köparen ett visst skydd när hästen på något sätt skadats så allvarligt att den inte längre går att använda till sitt användningsområde som tävlings-, rids- eller brukshäst.
	Utöver ovanstående försäkringar kan köparen även teckna en tilläggsförsäkring som ger ett skydd för dolda och medfödda fel. Med tilläggsförsäkringen kan köparen således få ersättning även för sådana fel som förelåg redan vid försäkringens tecknande men som då inte var synliga eller kända.
	Med hänsyn till att köparen kan försäkra sig för dolda och medfödda fel och få ut ersättning när hästen inte kan användas till sitt användningsområde får det anses att köparen har väldigt goda möjligheter att få ersättning för de skador som det genetiskt belastade ejakulatet kan orsaka i fölet. Genom att köparen ser till att vara ordentligt försäkrad kan han till en förhållandevis låg kostnad få ut ersättning direkt och slippa eventuella dyra tvister med säljaren. Försäkringsalternativet får således anses ge köparen ett relativt säkert skydd och rekommenderas därför som det bästa alternativet i förevarande situation.
	7 Sammanfattning och Analys
	7.1 Sammanfattning

	Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än produkten själv. Som produktskador räknas även så kallade ingrediensskador där en beståndsdel infogats i en vara och sedan skadat varan i sin helhet. 
	Ansvaret för produktskador har länge varit ett omdiskuterat ämne i svensk rätt och rättsläget har till viss del varit oklart. I många andra länder regleras en säljares produktansvar enligt vanliga köprättsliga regler men några motsvarande regler finns inte i den svenska köplagen som uttryckligen utesluter ansvar för skador på annat än den sålda varan. Enligt rättspraxis har produktansvaret istället fått regleras enligt utomobligatoriska skadeståndsregler som förutsätter att säljaren vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. I rättspraxis har även ett garantiansvar kunnat åberopas som grund för produktansvar för säljaren. 
	Trots att utomobligatoriska regler gäller är det vid köp svårt att undvika det spår som kontraktsförhållandet mellan parterna ändå lämnar. Kontraktsförhållandet kan påverka bedömningen av säljarens vårdslöshet och det är främst i kontraktssituationer som ett garantiansvar kan uppkomma. Produktansvaret är således nära förknippat med de köprättsliga ansvarsreglerna för fel som anses föreligga om varan på något sätt skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 
	Vad köparen med fog kan förutsätta bestäms i första hand av parternas avtal men om detta inte ger tillräcklig ledning får felbedömningen istället grundas på olika objektiva och subjektiva allmänna regler. Objektivt sett ska varan ha en allmän funktionsduglighet och kunna användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Även köparen subjektiva förutsättningar bedöms, har köparen tänkt använda varan för ett särskilt ändamål och säljaren insett detta blir säljaren ansvarig om varan inte kan användas till det särskilda ändamålet. Säljaren blir slutligen även ansvarig om varan på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta och en subjektiv enskild bedömning får ske i varje individuellt fall. 
	Kan det konstateras att ett fel föreligger har säljaren egentligen ett ansvar för den skada som köparen drabbats av på grund av att varan varit felaktig. Köplagens skadeståndsansvar omfattar dock inte ansvar för produktskador och enligt rättspraxis får möjligheten till skadestånd istället avgöras av utomobligatoriska skadeståndsregler. Genom tillämpningen av allmänna skadeståndsrättsliga regler och rättspraxis har det slagits fast att säljaren har ett produktansvar enbart för culpa och garantiförpliktelser. Culpaansvaret innebär att säljaren blir ansvarig om skadan beror på uppsåt eller någon form av oaktsamhet som säljaren svarar för. Har säljaren på något sätt garanterat att varan ska vara fri från skadebringande egenskaper utökas produktansvaret och om varan saknar de garanterade egenskaperna blir säljaren ansvarig för skadan även om det inte föreligger någon oaktsamhet. När en garanti ska anses ha lämnats kan dock ibland vara svårt att avgöra eftersom det är ovanligt med direkt uttrycka garantier. Enligt praxis är det klart att säljaren ansvarar även för underförstådda garantier men när en sådan ska anses ha lämnats kan vara svårt att avgöra och beror oftast på omständigheterna i det enskilda fallet.
	Tillämpningen av gällande rätt på exempelfallet har visat att det är oklart huruvida Fru Holstein har någon rätt till ersättning för de kostnader och den förlust hon drabbats av på grund av att fölet ärvt de skadebringande anlagen och utvecklat struppipning. För att ett skadeståndsberättigat fel ska föreligga krävs att ejakulatet avviker från vad Fru Holstein med fog kunnat förutsätta och för att få ersättning för den produktskada som uppstått krävs att säljaren varit vårdslös eller garanterat att ejakulatet ska vara fri från det skadebringande anlaget. Inget tyder på att stuteriet eller Peter varit vårdslös och den stora frågan blir därför om en köpare av ejakulat med fog kan förutsätta att varan ska vara fri från ärftliga sjukdomar som kan orsaka skada i fölet och på vilket sätt en garanti för detta skulle kunna se ut. 
	7.2 Analys – Tillämpningsproblem i gällande rätt

	Exempelfallet har visat hur gällande rätt för produktansvar kan komma att tillämpas vid en situation där ett köpt ejakulat innehållit anlag för en ärftlig sjukdom som senare drabbat fölet. Utgången av fallet är dock väldigt osäker och detta beror bland annat på att produktansvarets omfattning är förhållandevis oklart i svensk rätt och har inte tidigare prövats i anknytning till avel och ärftliga genetiska anlag. Ejakulatet utgör i sig också en väldigt speciell sorts vara och tillämpningen av vanliga köprättsliga och allmänna produktansvarsregler kan leda till en del tillämpningsproblem.
	7.2.1 Typen av skada

	En problematisk fråga som först uppstår är hur ejakulatets förhållande till det födda fölet egentligen ska bedömas. När fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som orsakats av genetiskt defekta anlag i den köpta sperman föreligger rent definitionsmässigt en produktskada som exkluderas från köplagens omfattning och istället får bedömas enligt de allmänna skadeståndsrättsliga regler som gäller för produktansvar. Frågan blir dock om inte skadan kan anses utgöra ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska omfattas av de köprättsliga bestämmelserna. Ett identitesfall föreligger om det finns identitet mellan en köpt beståndsdel behäftad med fel och den slutprodukt som skadats. När den köpta varan utgör den helt dominerande delen av slutprodukten kan sådan identitet ofta anses föreligga och det rör sig alltså om fall där den sålda varan varit föremål för en bearbetning av ett så obetydligt slag att en särbehandling av den egentliga produktskadan inte kan motiveras. Vid köp av ejakulat och insemination kan det hävdas att identitet föreligger eftersom fölets uppbyggnad till hälften består av de anlag som finns i hingstens sperma och förhållandet mellan den befruktande sperman och det födda fölet är så starkt sammankopplat att en särbehandling av skadan inte kan motiveras. Ansvar för skador på föl som orsakats av köpt sperma med genetiska anlag för en viss sjukdom bör således kunna regleras av köplagens bestämmelser. För att ett identitesfall verkligen ska kunna föreligga krävs dock att den köpta varan i sig varit felaktig och detta beror enligt köplagen på vad köparen med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper. 
	Vad en köpare med fog kan förutsätta beror bland annat på olika subjektiva förutsättningar i det enskilda fallet men också på felets art och köparens möjlighet att undersöka varan.
	7.2.2 Felets art

	Ett ejakulat utgör tydligt en väldigt särskild typ av vara men behandlas ändå enligt de vanliga köprättsliga regler som gäller för alla typer av lös egendom. Ejakulatets relation till slutprodukten som utgörs av fölet är också väldigt speciell och detta medför att en tillämpning av allmänna köprättsliga regler kan bli relativt problematisk.
	Först och främst måste det fastställas vilken typ av fel som genetiskt sjukdomsbelastad sperma egentligen utgör. Att ejakulatet innehåller genetiska anlag för vissa sjukdomar innebär inte ett fel i sig om det inte mellan parterna avtalats att sperman ska vara fri från dessa anlag. För att ett fel ska kunna föreligga i annat fall krävs att varans bruksvärde påverkas och möjligheten att använda varan för sitt tilltänkta ändamål försämras eller går förlorad på grund av felet. För en häst kan det finnas flera tänkbara användningsområden och ofta kan en och samma häst användas för till exempel tävling, avel eller promenadridning. Det tilltänkta användningsområdet blir således avgörande för om ett fel verkligen föreligger, vissa sjukdomar påverkar inte hästen förrän den utsätts för hårdare ansträngning och medan en häst med en sådan sjukdom kanske inte kan användas som tävlingshäst är det mycket möjligt att den kan fungera som en utmärkt promenadhäst. Gällande ejakulatets tänkta användningsområde är den primära avsikten dock att skapa ett föl medan fölets tänkta användningsområde är ett sekundärt intresse och frågan är om köparen rimligen kan förutsätta att fölet ska gå att använda inom ett visst område. Detta beror till viss del på köparens möjlighet att undersöka varan.
	7.2.3 Köparens möjlighet att undersöka varan

	Enligt de köprättsliga felreglerna har köparen ingen allmän undersökningsplikt men i vissa fall kan en underlåtenhet att undersöka varan medföra att köparen inte kan åberopa att varan är felaktig. Köparen får nämligen inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet och har köparen undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den kan han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Köparen har dock ingen generell anledning att undersöka varan utan det är endast när han uppmanats att göra så som möjligheten att åberopa ett fel går förlorad. För köparens egen del kan en undersökning dock ofta vara att rekommendera eftersom han då kan hitta eventuella fel redan innan köpet och välja att dra sig ur affären om inte säljaren rättar till felen. Betydelsen av en undersökning är särskilt viktig när köparen tänkt använda varan för ett speciellt ändamål eftersom han då generellt inte har fog att förutsätta att varan ska vara lämpad för detta ändamål. Saknas de eftersträvade egenskaperna föreligger därför normalt inget fel. Avsaknaden går således på köparens risk och han bör därför alltid undersöka varan innan han genomför köpet. 
	Vid köp av en häst har köparen nästan alltid ett planerat användningsområde och det ligger på köparen att i någon mån undersöka hästens lämplighet för det ämnade användningsområdet. Vid köp av en redan född häst är denna undersökning tämligen enkel och köparen har relativt goda möjligheter att testa hästens lämplighet genom en provridning och veterinärundersökning. Vid köp av ett ejakulat blir möjligheten till en undersökning däremot mycket begränsad. En fullständig DNA-analys av ejakulatet skulle kunna bli mycket dyr och med dagens teknik är det fortfarande inte fullt möjligt att hitta alla de ärftliga sjukdomsanlag som kan påverka det slutliga fölets användningsområde. Vid köp av ejakulat går det dessutom inte att genom en undersökning av själva varan fullt ut testa lämpligheten för det tilltänka användningsområdet eftersom hästar är individer och deras möjlighet till att till exempel bli en bra tävlingshäst beror på mer än bara de genetiska anlagen. Köparens avsikt med det födda fölet är för övrigt sekundärt i förhållande till avsikten med själva varan som utgörs av ejakulatet och det primära målet är att få fram ett föl. Det är därför tveksamt i vilken omfattning köparen bör undersöka varan och om detta ens är möjligt. Med tanke på den kostnad en undersökning av själva ejakulatet skulle kunna uppgå till är det troligen inte rimligt att kräva att den ska omfattas av den undersökningsplikt som köparen ändå bör genomföra för att kunna bedöma fölets lämplighet för det tilltänkta användningsområdet. Denna slutsats är också i linje med lagstiftarens åsikt om att en köpare kan underlåta att genomföra en undersökning av varan om en sådan undersökning skulle bli alltför kostsam eller besvärlig.
	En fråga som dock uppstår är huruvida en undersökning av hingsten skulle kunna utgöra en tillräcklig undersökning av varan. Vid en veterinärundersökning har köparen möjlighet att upptäcka eventuella sjukdomar hos hingsten som kan vara ärftliga och borde därför inse att det finns en risk för att fölet kan komma att drabbas av sjukdomen. Möjligheten att åberopa att ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller genetiska anlag för en viss sjukdom faller således bort i de delar det har konstaterats att hingsten vid undersökningen led av sjukdomen och detta kan även gälla sådana defekter i hingstens exteriör som köparen borde ha insett kunde ärvas och påverka fölets användningsområde. Köparen har dock fortfarande rätt att åberopa fel om fölet drabbas av någon ärftlig sjukdom som funnits dold i hingsten och inte visats sig under veterinärundersökningen. 
	Huruvida en undersökning av hingsten kan godkännas som en undersökning av själva varan och om köparen bör anses ha en plikt att utföra en sådan undersökning är oklart och kompliceras med tanke på den gränsdragning som enligt köprättsliga regler måste göras mellan hingsten, det köpta ejakulatet och fölet. Det måste alltså egentligen göras en skillnad mellan den köpta varan och dess beståndsdelar och detta påverkar köparens undersökning. I NJA 1977 s 756 ansåg domstolen bland annat att köparens undersökning av de lingon som sedan skulle göras till lingonpulp inte påverkade köparens möjlighet att göra fel gällande eftersom köpet avsåg den färdiga lingonpulpen. Domstolen uttalade att för att undersökningen skulle påverka köparens möjlighet att åberopa fel var den tvungen att gälla själva varan (lingonpulpen) och det räckte inte med en undersökning av de enskilda beståndsdelarna (lingonen). I detta fall rörde det sig dock om en vara där en undersökning av den färdiga varan var möjlig att genomföra och frågan är om samma princip kan tillämpas när det rör sig om köp av ejakulat eftersom en undersökning av denna typ av vara kan vara väldigt kostsam och till viss del omöjlig att genomföra. 
	Med hänsyn till den särskilda typ av vara som ett ejakulat utgör och med hänsyn till den identitetsskada som uppstår kan det finnas möjlighet att anse att en undersökning av hingsten som ska lämna ejakulatet ändå bör kunna räknas som en undersökning av varan och eventuellt påverka köparens möjlighet att göra fel gällande. Om köparen då på något sätt undersöker hingsten kan han inte åberopa att fölet är felaktigt i köprättslig mening om det drabbats av någon sjukdom som borde ha upptäckts vid undersökningen eftersom han inte längre med fog kan förutsätta att ejakulatet ska vara fri från dessa sjukdomsanlag. Med tanke på att köparen genom en veterinärundersökning av hingsten kan upptäcka en hel del möjliga fel och få sig en relativt bra bild av fölets möjliga användningsområde bör köparen dock alltid undersöka hingsten och dess stamtavla. Då en veterinärundersökning dessutom kan ske till en förhållandevis låg kostnad för köparen kan det anses att köparen bör ha en generell undersökningsplikt och som fel inte får åberopa vad han borde ha märkt vid en eventuell undersökning oavsett om den faktiskt har genomförts eller ej.
	Godkänns en undersökning av hingsten som en undersökning av själva varan kan köparen således inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid en sådan undersökning. Köparen kan dock fortfarande åberopa sådana dolda fel som inte visat sig vid en normal undersökning om de påverkar varans användningsområde. Kan det visas att ett fel föreligger har säljaren ett strikt ansvar för de direkta kostnader som köparen lider på grund av att varan är felaktig. Anses varan inte vara felaktig bör köparen dock kunna få ersättning enligt allmänna produktansvarsregler för den produktskada som uppstått genom att de skadebringande anlagen i ejakulatet orsakat en sjukdom i fölet. För att köparen ska kunna få ersättning krävs dock att säljaren orsakat skadan genom culpa eller på något sätt garanterat att varan ska vara fri från de skadebringande anlagen. 
	7.2.4 Garantiansvaret

	En uttrycklig garanti om att en vara ska vara fri från vissa skadebringande egenskaper lämnas sällan av säljaren men genom rättspraxis har det slagits fast att säljaren även har ett ansvar för underförstådda garantier. Problemet inom detta område är dock att avgöra när en underförstådd garanti kan anses ha lämnats och i förevarande fall blir frågan om en godkänd veterinärundersökning av hingsten på säljarens begäran kan anses utgöra en garanti samt om de gällande avelsreglerna kan få någon betydelse för garantiansvaret. 
	I rättsfallet NJA 1976 s 678 var frågan om säljaren av en häst som på köparens begäran låtit hästen genomgå en veterinärundersökning kunde anses ha tillförsäkrat att hästen skulle vara fri från ett sådant fel som hästen sedan visade sig ha varit behäftad med redan vid tillfället för köpet. Högsta domstolen ansåg att säljaren borde ha insett att det för köparen var ett villkor att en veterinärundersökning företogs och att denna undersökning skulle vara utan anmärkning. Eftersom säljaren uppfyllde köparens villkor ansågs han underförstått ha tillförsäkrat att hästen skulle vara frisk och säljaren blev således skadeståndsskyldig gentemot köparen. I frågan om en godkänd veterinärundersökning av en hingst kan utgöra en garanti för att ett ejakulatet från hingsten inte ska innehålla något genetiskt sjukdomsanlag får svaret dock nog bli nekande eftersom undersökningen endast kan garantera att hingsten är fri från en utbruten sjukdom som kan vara ärftlig. Den eventuella garantin omfattar då inte ansvar för möjligheten att hingsten bär på anlag för en sjukdom som den själv inte lider av. Undersökningen av hingsten bör därför inte betraktas som något mer än en upplysning av faktiska förhållanden och utgör ingen garanti för att själva ejakulatet ska vara fritt från några sjukdomsanlag. 
	Gällande avelsregler kan möjligen påverka säljarens garantiansvar. Enligt regelverket är det bland annat förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande. Regelverket är dock till viss del felriktat då det enligt reglerna blir köparen av den genetiskt defekta sperman som bär ansvaret för djurskyddseffekterna eftersom det är köparen som i egentlig mening använder sperman och det är endast aveln som är förbjuden, inte försäljningen av sperman. 
	Frågan är dock om säljaren ändå bör kunna anses ha ett ansvar när fölet drabbas av ett genetiskt fel som medför lidande. Genom att säljaren avelsvärderar en hingst och sedan marknadsför den som en godkänd avelshingst kan det nämligen hävdas att säljaren underförstått garanterat att hingsten och i detta fall även ejakulatet ska vara fritt från anlag som kan orsaka sjukdomar och lidande i avkomman. I dagsläget är det inte längre ett krav att avelsvärdera hingstar men har en värdering faktiskt utförts och hingsten också godkänts bör köparen rimligen kunna förutsätta att ejakulatet och fölet i vart fall ska vara fri från sjukdomar som orsakar lidande. Vid en avelsvärdering genomförs även en exteriörbedömning av hingsten och det är möjligt att säljarens garantiansvar även omfattar ansvar för ärftliga utseendemässiga fel som kan komma att påverka fölets avsedda användningsområde. Främst ansvar säljaren troligtvis dock endast för de sjukdomar och genetiska fel som inte är tillåtna att avla med enligt gällande avelsregler. 
	7.2.5 Exempelfallet

	I exempelfallet har Fru Holsteins föl genom ärftliga anlag i det köpta ejakulatet drabbats av sjukdomen struppipning och rent definitionsmässigt föreligger en produktskada. Säljarens ansvar ska enligt gällande regler därför egentligen regleras enligt allmänna produktansvarsregler. Med hänsyn till ejakulatets förhållande till det födda fölet i vilket skadan uppkommer bör dock situationen anses utgöra ett typexempel på ett så kallat identitetsfall och kan det konstateras att ejakulatet är felaktigt ska säljarens ansvar därför istället bedömas enligt köplagens regler.
	Fru Holstein hade tänkt använda det födda fölet som tävlingshäst men på grund av att fölet utvecklat struppipning blir detta troligtvis omöjligt och eftersom skadan påverkar det tilltänkta användningsområdet kan det anses att ett fel föreligger. Frågan blir dock om fru Holstein rimligen kan förutsätta att fölet ska kunna användas som tävlingshäst. Egentligen borde hon undersöka varans lämplighet för ändamålet men i fråga om ejakulatet skulle en undersökning vara alltför kostsam och hon bör därför ändå kunna åberopa sådana fel som hon borde ha märkt vid en faktiskt genomförd undersökning. Visserligen skulle fru Holstein genom en undersökning av hingsten kunna upptäcka vissa sjukdomar eller fysiska defekter som kan gå i arv till fölet och hon bör därför inte kunna åberopa att fölet är felaktigt om det ärver någon sjukdom som borde ha upptäckts vid en undersökning av hingsten. I förevarande fall genomfördes en veterinärundersökning och då visade hingsten inga tecken på att lida av struppipning och fru Holstein kan därför fortfarande hävda att fölet är felaktigt. Dock är det tveksamt om fru Holstein överhuvudtaget med fog kan förutsätta att fölet ska kunna användas till ett visst speciellt ändamål då detta ändamål får anses vara sekundärt i förhållande till avsikten med själva varan som är att få fram ett föl. 
	Föreligger inget fel kan fru Holstein dock ha vissa möjligheter att få ersättning enligt de allmänna produktansvarsreglerna som förutsätter vårdslöshet eller garanti. Det har redan konstaterats att någon uttrycklig garanti inte föreligger men möjligtvis kan gällande avelsregler medföra att stuteriet, genom att avelsvärdera och marknadsföra hingsten som en godkänd avelshingst, kan anses ha lämnat en underförstådd garanti. Enligt avelsreglerna är det förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande och struppipning finns med på djurskyddsmyndighetens defektlista. Eftersom hingsten enligt stuteriet var godkänd för avel bör fru Holstein kunnat förutsätta att ejakulatet inte skulle innehålla genetiska anlag för struppipning och stuteriet bör därför eventuellt anses ha ett garantiansvar för den skada som hon drabbats av. Om inte stuteriet i köpevillkoren på något sätt begränsat eller friskrivit sig från ansvar har fru Holstein således på grund av det anförda rätt till ersättning.
	8 Diskussion 
	8.1 Allmänt 

	Det har genom ovanstående framställning visats att ejakulatet utgör en speciell typ av vara och en tillämpning av vanliga köprättsliga regler medför en hel del praktiska och teoretiska problem. En fråga som uppstår är huruvida en köpare av ett ejakulat verkligen med fog kan förutsätta att ejakulatet ska vara fritt från sjukdomsanlag samt hur risken för fel och skada egentligen bör fördelas mellan parterna. Hur risken bör fördelas beror i stort på parternas ställning och ansvar vid köpet samt parternas möjlighet att få ersättning från annat håll. 
	8.2 Köparens befogade förutsättning

	Den första frågan som bör besvaras är om köparen med fog verkligen kan förutsätta att ett köpt ejakulat ska vara fritt från sjukdomsanlag och att fölet ska gå att använda för ett visst användningsområde. Köp av hästar innebär en hel del risker eftersom de som levande djur innehar en hel del speciella egenskaper som andra så kallade ”döda” varor inte har. Ejakulatet utgör också en speciell typ av vara och dess förhållande till slutprodukten är ganska unik eftersom ejakulatets ursprungliga form förändras och försvinner i samband med inseminationen. Även om köparen av ett ejakulat egentligen eftersträvar samma sak som köparen av en redan född häst måste en gränsdragning mellan den faktiskt köpta varan och slutprodukten göras och detta medför att köparen av ejakulatet inte kan ha samma befogade förutsättning som köparen av en häst.
	Vad köparen med fog kan kräva av ett ejakulat är främst att det ska kunna uppfylla köparens primära avsikt med köpet, det vill säga befrukta stoet och utvecklas till ett föl. Köparens avsikt med fölet får anses vara sekundärt och bör inte omfattas av säljarens felansvar. Köparen av en häst kan testa dess lämplighet för ett visst ändamål medan köparen av ett ejakulat inte har samma möjlighet och med tanke på att ejakulatet innehåller hälften av de anlag som utgör grunden för fölet bör köparen inte med fog kunna förutsätta att sperman inte innehåller sjukdomsanlag eller anlag för olika fysiska defekter som kan påverka fölet. De flesta som håller på med hästar och avel vet dessutom att det är en riskfylld verksamhet och det är kanske inte mer än rätt att köparen som väljer att ta risken att köpa ett ejakulat får bära risken för de skador som kan uppstå i fölet. 
	Det är tydligt att en tillämpning av vanliga köp- och skadeståndsrättsliga regler blir tämligen komplicerad när varan utgörs av ett ejakulat. Köplagens regler är inte anpassade för denna typ av vara och ejakulatets förhållande till det födda fölet medför svåra gränsdragningsproblem som inte behandlats eller diskuterats i gällande rätt. På grund av den osäkerhet som föreligger angående köplagens tillämpning vid köp av ejakulat bör det kanske finnas någon form av separat lagstiftning för denna särskilda typ av vara. I praktiken föreligger dock troligen inga större problem eftersom säljarens ansvar kan regleras i enskilda avtal och köpare av ejakulat är väl medvetna om de risker som avel i allmänhet innebär.
	Det går dock inte att komma ifrån att ett ejakulat i dagsläget behandlas som en lös sak och trots ejakulatets speciella typ tillämpas vanliga köprättsliga regler där riskfördelning i stort beror på parternas ställning och ansvar vid köpet. 
	8.3 Riskfördelning

	Enligt köplagen anses säljaren ha ett informationsövertag över köparen och en större möjlighet att kontrollera varans egenskaper. Detta förhållande stämmer dock inte alltid och i vissa fall kan köparen veta mer om den aktuella varan och har ofta större insikt i det tilltänkta användningsområdet. Eftersom köplagen endast tillämpas vid köp mellan näringsidkare eller mellan privatpersoner får det även anses att parternas ekonomiska ställning i de flesta fall är förhållandevis jämnt. 
	Köplagens regler utgår från att säljaren har en upplysningsplikt och köparen har en viss undersökningsplikt och denna uppdelning kan anses utgöra en riskfördelning mellan parterna. När det gäller köp av ejakulat faller dock denna riskfördelning eftersom köparen har en väldigt begränsad möjlighet att undersöka ejakulatets lämplighet för det sekundärt tilltänkta användningsområdet. Detta medför att köparen alltid kan göra fel gällande om ejakulatet skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Frågan om köparen med fog kan förutsätta att ejakulatet ska producera ett föl som kan användas till tävling är dock tveksamt och föreligger inget fel har säljaren heller inget ansvar enligt de köprättsliga reglerna. Risken ligger i detta avseende därför närmare köparen än säljaren; säljaren ansvar endast för ejakulatets primära användningsområde medan köparen får bära risken för att det födda fölet inte kan användas inom det speciella området.
	När det gäller ansvar för produktskador har säljarens ansvar begränsats och gäller endast om han förefarit vårdslöst eller lämnat någon garanti för att ejakulatet ska vara fritt från skadebringande anlag. Detta beror främst på att produktskadornas storlek kan bli mycket stora och står ibland inte i proportion med den köpta varans värde. Vid köp av ett ejakulat är kostnaden för själva varan oftast betydligt mindre än värdet på det födda fölet och säljarens ansvar kan därför bli väldigt omfattande. Risken för produktskador får därför främst bäras av köparen. Säljaren bär dock risken för garantier av olika slag och kan bli ansvarig även för underförstådda garantier som han kan anses ha lämnat genom sitt förfarande vid köpet. Eftersom det inte är helt klart när en underförstådd garanti ska anses föreligga är säjarens riskansvar i detta avseende tämligen omfattande och oklart. För att bättre fördela riskfördelningen har säljaren dock en stor möjlighet att genom avtalet helt eller delvis begränsa sitt ansvar för fel och produktskador.
	Säljarens möjlighet att friskriva sig från ett fel eller garantiansvar medför att den största risken för att fölet inte kan användas till ett speciellt användningsområde får bäras av köparen av ejakulatet vilket också får anses vara mest rimligt med tanke på de risker som är förenade med avel och det faktum att köparen ändå har viss möjlighet att få ersättning genom att försäkra fölet.
	9 Slutsats
	Syftet med denna uppsats var att belysa de problem som kan uppstå när gällande produktansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt fel i ett köpt ejakulat. Frågan har varit om säljaren av ejakulatet kan ha något ansvar för denna typ av skada och om köparen har någon möjlighet att få ersättning för de kostnader och förluster som uppstår på grund av att fölet skadats. 
	Ejakulatet utgör tydligt en väldigt speciell typ av vara och trots att det är så nära förknippat med det producerade fölet måste det finnas en gränsdragning mellan den egentliga varan och slutprodukten. Denna gränsdragning är svår att fasthålla och en ren tillämpning av gällande rätt medför därför komplicerade problem och frågeställningar. Problem uppstår också på grund av att produktansvarets omfattning i vissa delar är oklart och omdebatterat.
	När fölet drabbats av en sjukdom som orsakats av ett genetiskt anlag i det köpta ejakulatet föreligger rent definitionsmässigt en produktskada. Produktskador omfattas i regel inte av köplagen och säljarens ansvar får istället regleras enligt de allmänna produktansvarsregler som växt fram genom rättspraxis. Ejakulatet utgör dock en speciell typ av vara och med hänsyn till ejakulatets förhållande till det framfödda fölet kan situationen anses utgöra ett typexempel på ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska behandlas av de köprättsliga reglerna eftersom en särbehandling av den egentliga produktskadan inte kan motiveras. För att ett identitetsfall ska föreligga krävs dock att den köpta beståndsdelen är felaktig i köprättslig mening och detta avgörs i förhållande till vad köparen med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper och användningsområde.
	Vid bedömningen av om det köpta ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller ärftliga sjukdomsanlag uppstår en del tillämpningsproblem och oklarheter. För att ejakulatet ska anses felaktigt krävs att skadan medfört att varan inte går att använda för det avsedda ändamålet. Frågan är dock vad en köpare av ett ejakulat rimligen kan förutsätta för användningsområde för varan. Köparen bör rimligen kunna kräva att ejakulatet ska vara fruktsamt och kunna producera ett föl men det är mer tveksamt om köparen rimligen kan kräva att det födda fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde. Har köparen ett speciellt planerat användningsområde för varan krävs i vanliga fall att köparen i någon mån undersöker varans lämplighet för det tilltänka användningsområdet. Vid köp av ett ejakulat blir köparens möjlighet att undersöka varan väldigt begränsad eftersom en fullständig analys av ejakulatet skulle bli alltför kostsam och det är inte möjligt att fullt bedöma fölets lämplighet för ett visst ändamål. Genom en undersökning av hingsten skulle köparen visserligen kunna upptäcka vissa sjukdomar och utseendefel som kan vara ärftliga och påverka fölets användningsområde och det kan därför anses att denna undersökning bör vara tillräcklig. Enligt rättspraxis måste undersökningen dock avse den aktuella varan och en undersökning av hingsten kan därför inte anses påverka felbedömningen. Eftersom köparen inte har någon möjlighet att fullgöra sin egentliga undersökningsplikt av själva varan föreligger ett stort teoretiskt problem och frågan blir vilken av parterna som ska bära risken för varans eventuella felaktighet. Med hänsyn till att köparen inte kan undersöka varan är det mest rimligt att anse att köparen inte med fog kan förutsätta att fölet ska kunna gå att använda till ett visst ändamål och således utgör genetiskt sjukdomsbelastad sperma inget allmänt fel i köprättslig mening.
	En produktskada föreligger dock fortfarande och köparen kan eventuellt få ersättning enligt allmänna produktansvarsregler som förutsätter att säljaren förefarit vårdslöst eller lämnat någon form av garanti. Det stora problemet i detta avseende är att avgöra när ett garanti ansvar egentligen föreligger. Enligt rättspraxis är det klart att säljaren inte enbart ansvarar för uttryckliga garantier utan även underförstådda garantier kan medföra ansvar. När en underförstådd garanti ska anses föreligga är dock förhållandevis oklart men i förevarande fall kan det tänkas att säljaren genom att marknadsföra en avelsgodkänd hingst kan anses ha garanterat köparen att ejakulatet ska vara fritt från sådana genetiska fel som är förbjudna att avla med ur djurskyddssynpunkt. 
	Detta garantiansvar är dock relativt osäkert och då både köplagen och skadeståndslagen är dispositiva har säljaren stora möjligheter begränsa sitt ansvar i parternas enskilda avtal. Köparens bästa och säkraste möjlighet att få någon ersättning är därför att förlita sig på de olika försäkringsmöjligheter som finns och se till att fölet blir ordentligt försäkrat redan från fosterstadiet.
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Sammanfattning


Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under de senaste åren har aveln ökat och effektiviserats genom användningen av artificiell insemination. I dagsläget kan ett enda ejakulat fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten. Den nya tekniken har också medfört att aveln blivit mer selektiv och möjligheten att sålla bort olämpliga hingstar har ökat. Tekniken är dock inte perfekt och ibland händer det att hingstar med dolda genetiska fel används i aveln och detta kan orsaka skador och sjukdomar i stoet eller fölet. 

Ur juridisk synvinkel uppkommer här en mycket intressant frågeställning: kan köparen av ett ejakulat hävda att ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller anlag för genetiska sjukdomar och kan köparen i så fall få någon ersättning för de skador han lider på grund av att fölet drabbats av sjukdomen? 

Rent definitionsmässigt föreligger en produktskada som avser skador på annat än den köpta varan. Produktansvarets omfattning för säljare har dock varit omdebatterat i svensk rätt och sambandet mellan köprättsliga regler och allmänna produktansvarsregler är förhållandevis oklart. Frågeställningen kompliceras också med hänsyn till den speciella typ av vara som ett ejakulat får anses utgöra och en tillämpning av gällande rätt leder till en del svårlösta tillämpningsproblem. Syftet med uppsatsen har varit att belysa och diskutera dessa problem.

Frågan om ejakulatet är felaktigt får bedömas med hänsyn till vad köparen med fog kan förutsätta om ejakulatets egenskaper och eventuella användningsområde. Ejakulatet är i köprättslig mening inte felaktigt om det inte påverkar varans möjlighet att användas för sitt tilltänka användningsområde. Problemet vid köp av ejakulat är dock att köparen ofta utöver den primära avsikt med ejakulatet har en sekundär avsikt med det producerade fölet och frågan är vilket ansvar säljaren bör ha för att fölet inte går att använda till detta speciella användningsområde. Har köparen tänkt använda en vara till något speciellt krävs i allmänhet att varans lämplighet för det tilltänkta användningsområdet undersöks. Köparens möjlighet att genom en undersökning av ejakulatet kontrollera fölets lämplighet är dock väldigt begränsad och troligen föreligger därför ingen undersökningsplikt. Genom en undersökning av hingsten skulle köparen dock kunna upptäcka ärftliga fel som kan påverka avkomman men då denna undersökning inte omfattar själva varan är det tveksamt om den kan påverka parternas felansvar. Köparen bör därför inte med fog kunna förutsätta att det producerade fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde och således föreligger inget köprättsligt fel.

Även om ejakulatet inte anses som felaktigt föreligger ändå en produktskada och enligt utomobligatoriska skadeståndsregler och rättspraxis har säljaren ett ansvar för culpa eller garanti. Säljarens garantiansvar omfattar utöver uttryckliga garantier även ett ansvar för underförstådda garantier. När en underförstådd garanti kan anses föreligga är dock relativt oklart och kan vara svårt att avgöra. Vid hästavel kan det tänkas att en godkänd avelsvärdering kan utgöra en garanti för att ejakulatet i vart fall ska vara fritt från anlag för sådana sjukdomar som kan orsaka lidande i fölet och som är förbjudna enligt gällande avelsregler.

Garantiansvaret är dock förhållandevis osäkert och då gällande lagar är dispositiva har säljaren en stor möjlighet att begränsa omfattningen av sitt ansvar för produktskador. Med hänsyn till de problem som en tillämpning av gällande rätt medför och den osäkerhet som föreligger får det slutligen anses att köparens bästa möjlighet till att få ersättning för skador i fölet är att välja en försäkring som ger skydd även för dolda och medfödda fel.
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Abstract


Organised breeding of horses has been pursued in Sweden for centuries. During the last few years, the breeding process has increased and become more efficient through the utilisation of artificial insemination. Today, a single ejaculate may be distributed among several mares which no longer need to be transported to the stallion in order to be inseminated. Cutting edge technology has enabled breeding to become more selective when choosing the genetic counterpart and also facilitated the method of disregarding unfit stallions. However, the technology has not been perfected and at times stallions with hidden genetic defects are chosen for breeding and this may cause injuries or illnesses in the foal or the mare. 


From a legal perspective, the current situation may raise an interesting issue: could the buyer of an ejaculate claim that the ejaculate is defected because it contains a predisposition for genetic diseases and could the buyer in this case receive economic compensation for the damages caused if the foal is diagnosed with the disease? 

There is, by definition, a “product damage” which refers to damages in something other than the actual bought product. The extent of the liabilities for the seller has been heatedly debated in the Swedish legal society and the connection between the rules on sale of goods and the general rules of product liability is fairly unclear. The question at hand is further complicated due to the irregular type of product that an ejaculate may be construed as and current legislation may lead to some difficulties in the application of the law. The purpose of this thesis has been to illustrate and discuss these possible difficulties.


The issue of whether or not the ejaculate is defective would have to take into account what the buyer may reasonably assume of the properties of the ejaculate and the possible usage of the same. According to the law on sale of goods the ejaculate is not defective unless the defect affects the possibility of using the product in the way it was intended to. The problem when buying an ejaculate is that the buyer, in addition to the primary intended usage, often has a secondary intention with the ejaculate production and the question is what responsibility the seller has for assuring that the foal produced can be utilised for this specially intended area of usage. If a buyer has intended to use a product for a special purpose, the requisites are generally that the suitability of the product for this special purpose is examined. The possibility of examining the ejaculate to determine the suitability of the foal is for the buyer very limited and would not possibly impose on the buyer a duty to examine the ejaculate in this way. By means of examining the stallion donor some genetically transferred flaws may be discovered, but since an examination of the product does extend to an examination of the product originator it is not probable that it would affect the determination of liability. The buyer should therefore not be able to assume that the ejaculate product could be used for any special areas of usage, and there is therefore no direct defect. 


Even if the ejaculate is not laden with any defect there is still damage in the product and according to non-contractual liability rules and common legal practise the seller still has a responsibility due to negligence or guarantees. The seller’s responsibility due to guarantees extends to more than merely stated guarantees and also includes liability for implied guarantees. When an implied guarantee is given is difficult to determine. In the area of breeding a passed breeding test may be understood as an implied guarantee of the ejaculate being free from genetically transferable diseases that are banned by the Swedish breeding regulations.


The responsibility of guarantees is far from clear and since current legislation may give the parties the option of disregarding it, the seller has great possibilities of decreasing his responsibility for product damages. With the problems of the application of current legislation in mind and the uncertainties that exist, it will have to be deemed that the best possibility for the buyer to receive some economic compensation for genetic damages in the foal is to choose an insurance that provides coverage for hidden and congenital defects. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund


Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under senare år har den svenska aveln utvecklats enormt och omfattar idag samtliga förekommande hästraser i landet. Även teknisk utveckling har förändrat den svenska aveln och numera används artificiell insemination i allt större omfattning. Den utökande seminverksamheten har effektiviserat den svenska hästaveln och underlättar avelsarbetet avsevärt då ett enda ejakulat kan fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten.
 


Svensk hästavel och seminverksamhet regleras i första hand av Jordbruksverket vars föreskrifter ger detaljerade regler om hur avelsarbetet skall vara organiserat och hur det skall genomföras. Enligt regelverket är det bland annat förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande.


Teknologin är dock begränsad och tyvärr går det ej att upptäcka alla genetiska fel genom provtagning, vissa fel visar sig först när fölet har fötts och då kan skadan redan vara skedd. Ett exempel på detta är historien om ”superhingsten”"irst Wish  om superhingsten an  ölet har fötts och då har skadan redan skettnnan














































 First Wish 1103 som blev bruksprovssegrare 2007 och därefter betäckte drygt 250 ston. Vid en senare undersökning visade det sig dock att hingsten utvecklat struppipning
 och hästen togs raskt ur avel.
 Ur juridisk synvinkel uppstår här några intressanta frågeställningar: kan hästägare med avkommor från First Wish hävda att den köpta sperman är felaktig och finns under dessa omständigheter även ett ansvar för det fall att fölet skulle ärva sjukdomen?


I Sverige regleras denna typ av frågeställningar inom områdena köprätt och produktansvar. Det köprättsliga systemet omfattar dock inte skada på annat än den sålda varan och reglerna för produktansvar är ganska outvecklade. Det finns visserligen en särskild produktansvarslag
 men den gäller endast för personskador och för sakskador som drabbar konsumenters egendom. Produktansvar för sakskador i näringsidkarförhållande är däremot inte reglerat i någon lag och dessa tvister prövas istället i första hand enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer där rättstillämpningen i dagsläget är förhållandevis oklar. 

Hästar och djur i allmänhet är också väldigt speciella varor och en tillämpning av allmänna regler kan bli väldigt problematisk eftersom de köprättsliga lagarna inte är anpassade till köp av levande djur eller ejakulat. 

1.2 Syfte och avgränsning


Syftet med denna uppsats är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå när gällande produktansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt fel i ett köpt ejakulat.

Uppsatsen kommer endast att analysera de svenska regler som idag utgör gällande rätt för produktansvar. Även om en mer internationell analys hade kunnat vara intressant, framför allt med tanke på att den ökade seminverksamheten medfört en ökad import av utländska hingstars sperma, är detta område oändligt stort och för extensivt för detta arbete. 

Då hästavel främst bedrivs som näringsverksamhet avgränsas analysen till att enbart gälla kommersiella förhållanden och det är också inom detta område som produktansvarsreglerna är minst utvecklade. 

Uppsatsen och analysen utgår från att de genetiskt defekta anlagen faktiskt har haft sin verkan och orsakat en skada i fölet. Någon diskussion om ansvar för framtida förluster kommer således inte att föras. Analysen avser endast skador som orsakat skada i fölet, utan att det behöver avlivas, och som påverkar fölets tilltänkta användningsområde.

1.3 Metod


Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera de problem som kan uppstå vid en tillämpning av gällande rätt för produktansvar inom hästavel. Problemen kommer att belysas med hjälp av ett fiktivt exempelfall som till viss del bygger på de verkliga omständigheter som uppstod i fallet med hingsten First Wish. Uppsatsen kommer först analysera gällande rätt angående produktansvar för att sedan undersöka hur de gällande reglerna kan tillämpas på det fiktiva exempelfallet.


I uppsatsens deskriptiva del ska gällande rätt för produktansvar fastställas med hjälp av de olika rättskällor som används inom svensk juridik. Utgångspunkten görs från lagtext eftersom lagen är den grundläggande svenska rättskällan.
 Inom produktansvarets område är köplagen, produktansvarslagen och skadeståndslagen av central betydelse och dessa lagar kommer utgöra basen för denna uppsats. 

För att få en djupare förståelse för lagtextens innebörd används även förarbetena till nämnda lagar som rättskälla. Förarbetena kan bland annat innehålla lagstiftarens motiv för att utforma bestämmelserna på ett visst sätt samt ge rekommendationer om hur lagens uttryck bör tolkas eller hur vissa speciella situationer bör bedömas. 

För att undersöka hur lagreglerna tillämpas i praktiken är rättspraxis inom området den viktigaste källan eftersom domstolarna enligt svensk rätt har att avgöra hur lagreglerna skall tillämpas.
 Domstolarnas tendens att följa prejudikat är dessutom så stor att vissa anser att praxis utgör den, vid sidan av lagen, tyngst vägande rättskällan.
 

Även relevant doktrin används som rättskälla för att ge en översikt över de gällande rättsreglerna och hur dessa kan tolkas. 

För att undersöka hur produktansvaret kan regleras i praktiken kommer också parternas möjlighet att fritt avtala sina villkor och olika försäkringsalternativ att kort analyseras. Då de produkträttsliga lagarna till stor del är dispositiva kan standardvillkor och annan sedvänja få stor betydelse men i denna uppsats används de dock mest som en jämförelse med lagreglerna för att visa hur produktansvaret kan utformas. 

Syftet med uppsatsen är inte att slutligt lösa den fiktiva tvisten mellan parterna i exempelfallet utan fallet ska främst ses som ett hjälpmedel för att påvisa de problem som kan uppstå vid en tillämpning av gällande rätt. Problemen kommer att diskuteras ur olika lagtekniska, ekonomiska och moraliska synvinklar. 

1.4 Disposition


I kapitel 2 presenteras det exempelfall som ligger till grund för undersökningen av gällande rätt och exempelfallet används för att påvisa de invecklade tillämpningsproblem som kan uppstå.

Kapitel 3 behandlar produktansvaret på en allmän och grundläggande nivå. Kapitlet innefattar en definition av begreppet produktskada och ger en bakgrund till dagens gällande regler för produktansvar. I detta avsnitt diskuteras även produktansvarets relation till de köprättsliga reglerna som spelar en viktig roll i bedömningen av säljarens ansvar för produktskador i ett kontraktsförhållande. Eftersom exempelfallet gäller ett köp av ejakulat är de inomkontraktuella reglerna viktiga att beakta och säljarens ansvar enligt köplagen diskuteras därför i kapitel 4. Köplagen omfattar dock i regler inte ansvar för produktskador utan dessa skador får istället oftast avgöras enligt de utomobligatoriska skadeståndsregler som presenteras i kapitel 5. 

Då gällande lagar för köp och skadestånd är dispositiva finns stora möjligheter för parterna att själv diktera sina villkor och därigenom påverka ansvarets omfattning och möjligheten till ersättning. I kapitel 6 diskuteras således säljarens möjlighet att begränsa sitt ansvar genom avtal och köparens möjlighet att få ersättning genom olika försäkringslösningar.


I kapitel 7 ges först en sammanfattning av gällande rätt och framställningen i tidigare kapitel. Sammanfattningen ligger till grund för analysen som diskuterar de tillämpningsproblem som påvisats genom exempelfallet och presentationen av gällande rätt. Analysen berör frågor om typen av skada, felets egentliga art och problem i både det inomkontraktuella och utomobligatoriska regelverket. 

Uppsatsen avslutas med en kort diskussion i kapitel 8
som berör riskfördelningen mellan parterna och vilket ansvar köparen och säljaren bör ha i förevarande fall med hänsyn till de lagtekniska problem som föreligger samt parternas ekonomiska ställning och vissa moraliska aspekter.  

I kapitel 9 presenteras sedan mina slutsatser om de föreliggande tillämpningsproblemen i gällande rätt som framkommit av framställningen, analysen och diskussionen.

2 Exempelfall

Fru Holstein bor och arbetar på en stor hästgård i vackra Skåne. Hon har under många år bedrivit professionell hästuppfödning på gården och är välkänd inom avelskretsar. Fru Holstein har specialiserat sin verksamhet på att föda upp och sälja vidare hopphästar till tävling och avel. 

Fru Holstein vill nu betäcka sitt favoritsto Contezza med en riktigt bra hingst. För att hitta en lämplig hingst åker hon därför till Flyinges årliga avelsvärdering. På avelsvärderingen får hingstarna genomgå ett bruksprov som bland annat består av veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning samt gångartsbedömning. Fru Holstein blir genast intresserad av den stora, svarta och ståtliga hingsten Colorado som får toppoäng i alla delmoment och som har en mycket fin stamtavla.

Hingsten ägs av det berömda stuteriet Pessoa AB och fru Holstein pratar med stuteriets representant Peter Nilsson och berättar om sin verksamhet. Peter fullkomligt öser beröm över hästen som enligt honom är född till att bli stjärna och med tanke på den fina stamtavlan är han säker på att han kommer få otroliga avkommor. Fru Holstein bestämmer sig för att Colorado är rätt hingst för Contezza och en månad senare betäcks stoet genom insemination. 

Betäckningen lyckades och efter elva månaders dräktighet föder Contezza fram den lilla svarta hingsten Corado. Fru Holstein är överlycklig och ringer till Peter för att berätta de goda nyheterna. Peter blir glad över beskedet och berättar att Colorado ska göra sin andra avelsvärdering veckan efter och fru Holstein är välkommen att deltaga. Fru Holstein tackar ja till inbjudan och åker än en gång på avelsvärdering. Vid veterinärundersökningen visar det sig dock att Colorado lider av halssjukdomen struppipning och får därför inte längre användas i avel. 


Struppipning är en sjukdom som påverkar hästens andning och prestationsförmåga. Flera studier har visat att sjukdomen har en ärftlig komponent och snart visar det sig att fru Holsteins föl utvecklat sjukdomen. Detta medför att hästen troligen inte kommer kunna användas till tävlingar på någon högre nivå eller avel. 

Fru Holstein undrar därför vilka möjligheter det finns att få ekonomisk kompensation från en säljare av ejakulat när fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som påverkar dess möjlighet att användas inom ett visst område.

3 Allmänt om produktansvar

3.1 Historia och regelverk


Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än produkten själv. Frågan om vilket ansvar som gäller för produktskador är ett klassiskt civilrättsligt problem och tillhör de livligast diskuterade ämnena inom skadeståndsrätten.


Att produktansvaret varit ett så omstritt problem beror bland annat på de särdrag som finns hos produktskadorna. En felaktig produkt kan åstadkomma väldigt omfattande skadeverkningar och ansvaret kan därför bli svårt att bära för en enskild tillverkare eller säljare. Risken för produktskador beror också till viss del på den skadelidandes sätt att hantera varan eftersom det oftast är denne som har varan under sin kontroll när skadan inträffar. Frågor om den skadelidandes medverkan till skadan är därför viktiga att beakta och information och råd om hur varan ska hanteras blir avgörande för bedömningen av den skadelidandes medvållande.


Ett annat problem inom produktansvarsområdet är frågan om vem som ska bära det primära ansvaret för skadan. Ibland kan det förekomma flera olika ansvariga, som alla bidragit till varans skadebringande egenskaper. I dessa fall kan det uppstå komplicerade problem om solidariskt ansvar och regresskrav mellan de ansvariga. Ofta är det dock fråga om ett skadeståndsanspråk mot en medkontrahent och frågan blir då om kontraktsförhållandet kan medföra ett strängare ansvar än vad som kan åberopas mot någon utomstående.
 


Diskussionen om produktansvaret och produktskadornas särdrag har medfört att rättsläget, angående skadeståndsansvarets omfattning, länge varit oklart i svensk rätt. I andra länder tillämpas i första hand köprättsliga regler i förhållandet mellan säljare och köpare. Den svenska köplagens
 skadeståndsansvar exkluderar dock uttryckligen ”ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan”.
 Valet att exkludera ersättning för produktskador har bland annat motiverats med att dessa typer av skador är svåra att förutse och kontrollera och säljaren bör därför inte ha ett omfattande ansvar.
 Enligt rättspraxis har produktskador istället fått regleras enligt utomobligatoriska skadeståndsregler även i kontraktsförhållanden. Med stöd av dessa allmänna produktansvarsregler kan en skadelidande köpare få skadestånd om skadan orsakats på grund av säljarens vårdslöshet eller i det fall säljaren lämnat en garanti för produktens egenskaper. 

1 januari 1993 infördes visserligen en särskild produktansvarslag
 som under vissa förutsättningar ålägger ett strikt ansvar för den som tillverkat, importerat eller marknadsfört den skadegörande produkten som sin.
 Är dessa personer okända kan även var och en som tillhandahållit produkten bli skadeståndsskyldig.
 Produktansvarslagen gäller dock endast för personskador och för sakskador som drabbar konsumenters egendom.
 Skador på näringsidkares egendom faller således utanför lagens tillämpningsområde. 

Det har förekommit vissa diskussioner om att tydligare reglera ansvar för produktskador även i näringsidkarförhållande men i väntan på lagstiftning är det alltså i dagsläget utomobligatoriska regler som fortsätter att gälla.


3.2 Samband mellan inom- och utomkontraktuella regler

Köplagen exkluderar uttryckligen ersättning för produktskador eftersom de anses ligga långt utanför säljarens kontrollansvar. Detta betyder dock inte att de inomkontraktuella reglerna är obetydliga eftersom det är svårt att bortse från det avtryck som det kontraktsmässiga förhållandet lämnar. 

Produktskadorna är ofta ett slags följdskador av sådana fel som omfattas av det köprättsliga felbegreppet och köplagens vanliga felregler är starkt knutna till det produktansvar som gäller i förhållandet mellan köpare och säljare.
 De inomkontraktuella reglerna och kontraktsförhållandet kan därför i många fall användas som ledning för att avgöra om säljaren varit vårdslös eller lämnat någon form av garanti.
 

3.3 Exempelfallet

Skadan i exempelfallet faller under definitionen av en produktskada. Den köpta varan är ejakulatet från hingsten och den skadebringade egenskapen är anlaget för struppipning. Då fölet drabbats av struppipning föreligger alltså en produktskada som i detta fall kan medföra höga veterinärkostnader och förlust på grund av att fölet eventuellt ej kan användas som tävlingshäst. 


Frågan om fru Holstein kan få någon ersättning får således regleras av reglerna för produktansvar. Eftersom båda parterna är näringsidkare blir produktansvarslagen inte tillämplig. Ansvaret regleras därför i första hand av utomobligatoriska skadeståndsregler men även det kontraktsmässiga förhållandet är av vikt och frågan blir därför om det köpta ejakulatet är felaktigt i rättslig mening och om stuteriets skadeståndsskyldighet i så fall omfattar ersättning för den skada fru Holstein lidit på grund av att fölet ärvt sjukdomen. 

4 Inomkontraktuella regler


4.1 Säljarens skadeståndsansvar

Säljarens skadeståndsansvar enligt de inomkontraktuella reglerna regleras i första hand av parternas avtal. Köplagens dispositiva regler blir tillämpliga endast i den mån inget annat följer av avtalet eller av sedvänja som måste anses bindande för parterna.
 

Enligt köplagen kan säljaren bli skadeståndsskyldig på grund av dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig. Utgångspunkten för köprättens felbedömning är vilken kvalitet som har avtalats mellan parterna. Ett fel föreligger när en vara i kvalitativt hänseende avviker från vad köparen har rätt att kräva.
 Huvudregeln enligt köplagen är att varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.
 

4.1.1 Allmänna felregler

Vad köparen kan förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Enligt lagen ska varan ”i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet”.
 Avviker varan från vad som avtalats föreligger således ett fel.
 I många fall saknar avtalet dock tillräcklig information om varans beskaffenhet och det är i dessa fall som problem ofta uppstår. 


I det fall parterna inte avtalat om varans beskaffenhet innehåller lagen ett antal utfyllande regler som anger riktlinjer för vilken grad av kvalitet som köparen med fog kan förutsätta. Varan ska bland annat alltid vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används.
 Detta innebär att varan ska ha en allmän funktionsduglighet eller med andra ord vara marknadsmässig. En bil ska kunna gå att köra och en regnrock ska skydda mot regn.
 

Har köparen tänkt använda varan till något speciellt ska varan även vara ägnad för det särskilda ändamål som varan är avsedd att användas. För att en avvikelse ska anses som felaktig krävs dock att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
 Exempel på fall där köparen ej har rimlig anledning att förlita sig på säljarens kunskap är då han själv har bättre förutsättningar att bedöma varans lämplighet på grund av att han har större sakkunskap om liknande varor eller har bättre kännedom om de förhållanden där varan kommer att användas.


Fel föreligger även då varan inte har de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell samt då varan inte är förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.


Ovanstående regler ger vissa riktlinjer för vilken kvalitet som köparen har rätt att kräva och om varan avviker från dessa riktlinjer eller om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara felaktig. Riktlinjerna är inte uttömmande utan fel kan föreligga även i andra fall då varan avviker från köparens befogade förutsättning.
 Detta kan till exempel vara fallet då varan avviker från uppgifter om varans egenskap som säljaren lämnat i marknadsföringssyfte.


4.1.2 Uppgifter från säljaren

I de flesta fall har säljaren ett informationsövertag och köparen bör därför kunna förutsätta att de uppgifter som säljaren lämnar om varan är riktiga. Varan ska därför anses felaktig om den inte överensstämmer med ”sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet”.
 


Uppgifterna måste således ha gällt varans egenskaper eller användning. Allmänt lovprisande uppgifter, såsom ”världens snyggaste bil”, eller så kallade kringuppgifter om att varan till exempel används av en viss idrottsstjärna är dock inte tillräckligt för att ge köparen en befogad förutsättning. Uppgiften måste ha lämnats före köpet och haft inverkan på köparens beslut att köpa eller på villkoren för köpet. Detta innebär att köparen faktiskt ska ha blivit påverkad och det spelar ingen roll om säljaren insåg eller borde ha insett att uppgifterna inverkade på köpet.
 


Säljaren kan även bli ansvarig för marknadsföringsuppgifter som lämnats före köpet av någon annan än honom själv eller hans fullmäktig. Säljaren ansvarar nämligen även för uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning om han kände till eller borde ha känt till uppgifterna.
 Uppgifterna kan i detta fall bland annat avse information på varans förpackning, annons från säljarens grossist, från en reklambyrå som hjälper säljaren med dennes marknadsföring eller någon annan som säljaren står i avtalsförhållande till och köparen objektivt sett har anledning att uppfatta uppgifterna som lämnade för säljarens räkning.
 


Säljaren kan således bli ansvarig för felaktiga uppgifter som lämnats före köpet av honom själv eller av någon annan. Säljaren har dock inget ansvar om uppgifterna innan eller i samband med köpet har rättats på ett tydligt sätt eftersom köparen i detta fall inte längre kan ha någon befogad förväntan om att varans beskaffenhet ska motsvara de först angivna uppgifterna.
 


4.1.3 Undersökning av varan


Ovanstående regler anger att huvudregeln är att en vara ska anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta innebär att köparen inte kan hävda att en vara är felaktig om han till exempel visste att varan saknade egenskaper som normalt borde finnas eller inte överensstämde med säljarens upplysningar. Köparen får således inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.


Köparen har ingen allmän undersökningsplikt men om han före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.
 


Säljarens uppmaning om att köparen bör undersöka varan behöver inte vara direkt uttryckt utan den kan ofta framgå av omständigheterna, genom att varan vid förhandlingar förevisats eller hållits tillgänglig för undersökning. Köparen kan ha en godtagbar anledning att underlåta att följa säljarens uppmaning om en undersökning skulle bli allt för kostsam eller besvärlig till exempel på grund av att godset finns på annan ort.
 Köparen kan också ha anledning att begränsa sin undersökning om säljaren lämnat bestämda uppgifter om varan i vissa avseenden eller lämnat lugnande och bagatelliserande förklaringar. Efter en undersökning får köparen alltså inte åberopa fel som han bort upptäcka. Vad köparen borde upptäcka avgörs med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person ”i köparens ställning”.
 Enligt rättspraxis bör köparen inte bara upptäcka synliga fel utan även synbara risker för fel och köparen kan inte åberopa fel som beror på att en synbar risk har förverkligats.
 


Reglerna för betydelsen av en undersökning av varan innebär att köparen aldrig kan göra gällande fel som han vet om eller bort upptäcka eftersom han därmed inte kan förvänta sig att varan vid köpet ska vara fri från dessa fel. Köparen har visserligen ingen allmän undersökningsplikt och är inte heller skyldig att försöka skaffa sig information om varan. Vad han bort inse på grund av information som han faktiskt har eller borde ha är dock relevant, vare sig han fått informationen genom en undersökning av varan eller på något annat sätt, eftersom det grundläggande kravet är att han ej får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet.


4.1.4 Tidpunkt för felbedömningen

Frågan om fel föreligger bedöms med hänsyn till varans beskaffenhet när risken för varan går över på köparen.
 Enligt huvudregeln går risken över på köparen när varan avlämnats.
 I många fall kan dock varan verka felfri vid avlämnandet men i ett senare skede visa sig felaktig. 


Säljaren ansvar i dessa fall för fel som fanns vid avlämnandet även om felet visat sig först därefter.
 Detta kan till exempel vara fallet med ett köpt djur som var smittat redan vid avlämnandet men där sjukdomen brutit ut först senare.
  I övrigt svarar säljaren i princip inte för försämringar som uppkommer efter avlämnandet.
 Har säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper, svarar han dock även för en försämring som avser en egenskap som omfattas av utfästelsen.
 


Säljaren svarar således för fel som föreligger vid avlämnandet samt för försämring som inträffat efter avlämnandet om säljaren genom en garanti åtagit sig att ansvara för varans användbarhet eller annan egenskap. Har varan försämrats på grund av onormalt bruk eller köparens vanvård är säljaren fri från ansvar och detsamma gäller om varan försämrats genom en olyckshändelse eftersom risken för varan gått över på köparen i samband med avlämnandet.


4.1.5 Sammanfattning

Huvudregeln är att varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta beträffande olika egenskaper och användningsområde. Vad köparen med fog kan förutsätta bestäms i första hand av avtalet. Saknar avtalet tillräcklig information görs en bedömning där hänsyn tas till vad köpare i allmänhet kan förvänta sig av den aktuella varan samt vad köparen i det enskilda fallet kan förvänta sig mot bakgrund av beskrivningen av föremålet och övriga omständigheter kring avtalet. 


Om säljaren lämnat särskilda uppgifter om varan, som kan anses ha inverkat på köpet, har köparen fog att förutsätta att varan ska ha de egenskaper som säljaren utfäst. Har köparen före köpet vetskap om någon felaktig egenskap kan han inte efter avlämnandet hävda att varan är felaktig eftersom han inte haft någon befogad förväntning att varan skulle vara felfri och får, genom att ändå köpa varan, anses ha godkänt de egenskaper som han visste att varan hade.  


Bedömningen av om ett fel föreligger görs i första hand i samband med avlämnandet, då risken för varan övergår till köparen. Säljaren ansvar för fel som förelegat innan avlämnandet även om felet visar sig först efteråt. Köparen ansvarar för försämringar som skett efter avlämnandet om de inte beror på säljarens avtalsbrott eller om säljaren frivilligt åtagit sig att svara för varans egenskaper under en viss tid efter avlämnandet. I övrigt går risken för varan helt över på köparen i samband med avlämnandet och säljaren kan inte hållas ansvarig för försämringar som inträffar därefter.

4.2 Skadeståndets omfattning

Kan det konstateras att ett fel föreligger har köparen rätt till ersättning för den skada som han lider genom att varan är felaktig. Säljaren blir dock inte skadeståndsskyldig om han visar att det förelegat ett hinder utom hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde förväntats ha undvikit eller övervunnit.
 


Avsikten med skadeståndsskyldigheten vid köp är att den skadelidande ska försättas i samma situation som om avtalet behörigen fullgjorts. Det som ersätts är alltså det positiva kontraktsintresset till skillnad från ersättning av det negativa kontraktsintresset där den skadelidande endast får sina utgifter och kostnader ersatta och därmed försätts i en position som om avtalet aldrig ingåtts. De köprättsliga reglerna utgår från att all förlust till följd av avtalsbrottet ska ersättas genom skadestånd i den mån förlusten inte redan kompenserats genom andra påföljder.


Säljaren blir ansvarig för skador som köparen lider på grund av att varan är felaktig om felet ligger inom säljarens kontroll. Enligt denna kontrollansvarsregel omfattar säljarens ersättningsskyldighet inte sådana indirekta förluster som köparen kan lida på grund av felet.
 Köparen har dock alltid rätt till ersättning om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Säljaren är således alltid ansvarig för direkta förluster medan ansvaret för indirekta förluster är beroende av culpa eller garanti.


4.2.1 Direkt förlust


Med direkt förlust avses bland annat utgifter för till exempel post-, telefon-, och transportkostnader som varit nödvändiga för att kompensera för avtalsbrottet, förlust vid täckningsköp eller täckningsförsäljning samt hyra av ersättningsvara. Som direkt förlust räknas även den summa som en köpare på grund av fel tvingas betala till en avtalspart i senare led i form av prisavdrag eller ersättning för avtalspartens direkta förlust.
 Direkta förluster uppkommer således ofta på grund av att den skadelidande vidtar särskilda åtgärder för att kompensera för felet. 


Säljaren är vid fel ansvarig för köparens direkta förluster då storleken av dessa förluster är möjliga att uppskatta och, kan till skillnad från indirekta förluster, därför anses ligga inom säljarens kontroll. 

4.2.2 Indirekt förlust


Som indirekt förlust räknas förluster till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning samt annan förlust som beror på att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt. Även utebliven vinst till följd av att ett träffat avtal med tredje man fallit bort eller inte blivit riktigt uppfyllt och andra liknande förluster som varit svåra att förutse räknas som indirekta förluster enligt lagens uppräkning.
 


Indirekta förluster anses ligga utanför säljarens kontrollansvar eftersom de är svåra att förutse. De indirekta förlusterna beror i stort på den användning som köparen tänkt sig avseende varan och även om det inte är så svårt att förutse att indirekta förluster kan uppkomma är det i vart fall svårt att förutse förlustens storlek som kan bli orimligt hög i förhållande till vad säljaren lovat att prestera.
 Säljaren blir därför inte ansvarig för indirekta och svårförutsägbara förluster förutom i det fall han handlat vårdslöst eller lämnat en särskild felaktig egenskapsgaranti. 


Med försummelse från säljarens sida avses bland annat fall där säljaren eller dennes anställda gjort sig skyldiga till vårdslöshet vid tillverkning av varan eller att transportören skadat varan genom ovarsam hantering. Säljaren kan även ha anses ha handlat vårdslöst om han vid avtalsslutet lämnat uppgifter om varan som han insett eller bort inse var oriktiga eller vilseledande.
 Här behöver det inte röra sig om någon direkt uttrycklig garanti utan bestämmelsen avser till exempel situationer där en egenskap kan anses utfäst på grund av allmänna diskussioner under förhandlingarna inför köpet. Vad gäller avsaknad av egenskaper som säljaren särskilt har utfäst är säljaren alltid skadeståndsskyldig, oavsett om säljaren kände till eller borde ha känt till avvikelsen. Detta ansvar grundas i allmänhet på vad säljaren uttryckligen har meddelat men en särskild utfästelse kan till exempel även föreligga om köparen uttryckligen sagt att han köper varan under förutsättning att den har en viss angiven egenskap och säljaren ingår avtalet med denna vetskap. En särskild utfästelse kan föreligga även i andra fall men det krävs att köparen med beaktande av det sätt som utfästelsen lämnats hade särskild anledning att förutsätta att varan skulle ha den utfästa egenskapen.
 För att säljaren ska vara skadeståndsskyldig för en särskild utfästelse krävs att varan avvek från utfästelsen vid köpet. Säljaren blir således inte ansvarig för avvikelser som uppkommit efter köpet, men före avlämnandet, om inte avvikelsen beror på hans vållande eller vårdslöshet. 

4.2.3 Produktskador

Från köplagens skadeståndsansvar för fel undantages, utöver indirekta förluster, även ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan.
. Köplagen blir dock tillämplig om felet i den köpta varan leder till att andra delar av eller hela varan förstörs. 

En intressant fråga är huruvida förlust på grund av skadebringande beståndsdelar ska bedömas enligt köprättsliga regler eller allmänna produktansvarsregler och denna fråga har varit föremål för diskussion. Har den sålda varan infogats som en komponent eller ingrediens i annan egendom och sedan skadat helheten föreligger definitionsmässigt en produktskada men i tidigare rätt har det funnits tendenser till att behandla dessa så kallade ingrediensskador enligt inomkontraktuella regler.
 I propositionen till den nya köplagen slås det dock fast att lagen inte omfattar ansvar för ingrediensskador men om den köpta varan är den dominerande delen av slutprodukten, så att identitet föreligger, bör köplagen ändå vara tillämplig.
 

Anledningen till att produktskador exkluderats är bland annat att de skiljer sig från de allmänna förmögenhetsskador som i övrigt faller under köplagen och de bör rimligen räknas som ett slags indirekt förlust. Köparens ställning blir således inte förmånligare än vad som gäller enligt utomobligatoriska produktansvarsregler där säljaren blir ansvarig för vårdslöshet eller garanti. 


4.2.4 Sammanfattning


Köparen har rätt till skadestånd för förluster som uppstått på grund av att den köpta varan var felaktig. Skadeståndet ska täcka det positiva kontraktsintresset och därmed försätta den skadelidande i samma situation som om avtalet behörigen fullgjorts.

Säljaren är alltid ansvarig för sådana direkta förluster som ligger inom hans kontroll och även för indirekta förluster om han varit vårdslös eller om varan vid köpet avvikit från vad han särskilt har utfäst. Enligt köplagen har säljaren dock inget ansvar för skador som drabbat annat än den sålda varan. Ansvaret för produktskador får enligt propositionen och rättspraxis istället bedömas enligt allmänna skadeståndsregler.

4.3 Exempelfallet

Frågan om det köpta ejakulatet är felaktigt regleras, enligt de inomkontraktuella reglerna, i första hand genom parternas avtal. I förevarande fall finns ingen uppgift på vad avtalet mellan fru Holstein och stuteriet innehåller så därför får felbedömningen grundas på köplagens utfyllande regler.

Enligt reglerna ska varan bland annat ha en allmän funktionsduglighet vilket innebär att varan ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. För ejakulatet får användningsområdet nog bestämmas till betäckning av ston och den allmänna funktionsdugligheten innebär därmed att hingsten ska vara fertil. Eftersom betäckningen av Contezza var lyckad föreligger inget fel i varans funktionsduglighet. 

I frågan om ejakulatet varit oförenligt med något särskilt ändamål kan det hävdas att fru Holstein berättat att hon föder upp tävlingshästar och fölet skulle användas till detta ändamål. Som representant för stuteriet borde Peter ha insett detta särskilda ändamål och fru Holstein hade rimlig anledning att förlita sig på Peters sakkunskap och bedömning och därför skulle ejakulatet kunna anses vara felaktigt. Fel skulle även kunna hävdas på grunden att ejakulatet i övrigt inte motsvarat den kvalitet som fru Holstein med fog kunnat förutsätta. Colorado hade genomgått en veterinärundersökning utan anmärkning och var godkänd för avel, fru Holstein borde således kunnat förutsätta att ejakulatet i alla fall skulle vara fri från anlag för sådana sjukdomar som icke är godkända att avla med. 

Den stora frågan är dock om en köpare av ett ejakulat överhuvudtaget med fog kan förutsätta att fölet ska gå att använda till ett visst ändamål och om veterinärundersökningen av hingsten kan anses vara en undersökning av själva varan som kan påverka felbedömningen. Det är tveksamt om något fel verkligen kan anses föreligga. En sorts produktskada föreligger dock och fru Holstein kan därför fortfarande ha möjlighet att få ersättning enligt de allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler som gäller för produktansvar.

5 Utomobligatoriska regler


5.1 Bakgrund

Skadeståndsansvar för produktskador omfattas i dagsläget inte av de inomkontraktuella reglerna i köplagen. Produktskador omfattades inte heller av den äldre köplagen och ansvaret har istället fått regleras i rättspraxis.

I NJA 1918 s 156 hade en köpares kor blivit sjuka efter att ha ätit köpta jordnötskakor som innehållit ett giftigt ämne och köparen yrkade därför ersättning från säljaren. Högsta domstolen förklarade att skadan inte var hänförlig till de skador som omfattades av köplagen och att ansvaret istället skulle grundas på vållande enligt utomobligatoriska regler eller på garanti från säljaren. 

Dessa allmänna produktansvarsregler har fortsatt att gälla och har tillämpats av domstolarna ett flertal gånger under åren. Införandet av den nya köplagen och produktansvarslagen har inte, i någon större omfattning, påverkat ansvarsförutsättningarna för produktskador på näringsidkares egendom, eftersom ingen av lagarna omfattar sådana skador. I NJA 2001 s 309 framhöll Högsta domstolen att den rättspraxis som utvecklats före införandet av den nya köplagen och produktansvarslagen borde kunna beaktas och att utrymme också bör finnas för en fortsatt utveckling av produktansvaret genom rättspraxis. 

Enligt produktansvarslagen har den skadeståndsskyldige strikt ansvar för produktskador som drabbar konsumenters egendom och det krävs således inte att den skadeståndsskyldige varit vare sig vårdslös eller lämnat någon garanti. Det har diskuterats om ett sådant ansvar kan föreligga även i näringsidkarförhållanden mellan en köpare och säljare. I NJA 1982 s 380 (hönsfoderfallet) och NJA 1983 s 118 (hästfoderfallet) var frågan om säljaren kunde bli strikt ansvarig för skada på köparens egendom som orsakats av det sålda höns- respektive hästfoder. I hönsfoderfallet orsakade fodret ett smakfel hos äggen som därmed blev osäljbara. Köparen yrkade skadestånd och åberopade att säljaren borde åläggas ett strikt produktansvar. Högsta domstolen anförde att en utveckling mot strikt produktansvar visserligen kunde urskiljas i svensk rätt men denna gällde framför allt på personskadeområdet och frågan om det kunde tillämpas även vid sakskador avböjdes i väntan på en reglering lagstiftningsvägen. I hästfoderfallet hade en lantmannaförening sålt foder till en travtränare och fodret orsakade botulinförgiftning hos en häst som tränaren omhändertog för dess ägare. Hästen avled på grund av förgiftningen och hästägaren krävde skadestånd och åberopade att säljaren hade ett garantiansvar eller ett strikt produktansvar. Högsta domstolen ansåg att ett garantiansvar inte var för handen och i frågan om säljaren kunde ha ett strikt produktansvar anfördes att någon allmän bestämmelse om sådant ansvar vid tillfället inte fanns i svensk rätt. Domstolen hänvisade till hönsfoderfallet och ansåg sig inte kunna bifalla yrkandet om strikt ansvar i näringsidkarförhållande, eftersom frågan om lagstiftning om strikt produktansvar då övervägdes och domstolen ville inte föregripa vad en lagstiftning på området kunde anses böra innehålla.

Således krävs fortfarande att säljaren vållat skadan genom culpa eller lämnat någon form av garanti för varans egenskaper. 

5.2 Culpaansvar

Säljarens produktansvar mot köparen bedöms i första hand enligt de allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler som återfinns i den svenska skadeståndslagen.
 Enligt huvudprincipen gäller den så kallade culparegeln som stadgar att ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan”.


Culpabedömningen bygger i stort på frågan om den oaktsamme borde handlat på något annat sätt än det aktuella. För att besvara denna fråga gäller det i första hand att försöka finna en handlingsnorm och sedan jämförs normen med det aktuella handlandet.
 I många fall sker bedömningen i anslutning till specificerade normer i författningar och föreskrifter samt med ledning av prejudikat och sedvana. Kan inte dessa hjälpmedel ge tillräcklig ledning måste domstolen göra en fri bedömning av den skadevållandes handlande. Den fria bedömningen bygger i svensk rätt i stort på fyra faktorer nämligen: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada. Domstolen gör en helhetsbedömning av de olika faktorerna och avgör sedan om omständigheterna krävde ett annat handlande än det som förekommit.
 

För att säljaren ska bli ansvarig för en produktskada krävs således att han vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Vållandet kan bland annat bestå i att säljaren varit vårdslös i sin tillverkning eller försummat att undersöka varan före leveransen samt underlåtit att lämna upplysningar om sådant som han borde känna till. Säljaren kan även bli ansvarig för vårdslöshet hos självständiga medhjälpare som till exempel transporterar varan till köparen och ansvar har till och med ansetts föreligga för vårdslöshet hos underleverantör och utländsk tillverkare.


5.3 Garantiansvar

Enligt de allmänna produktansvarsreglerna kan säljaren även bli skadeståndsansvarig för det fall han lämnat en garanti avseende varans egenskaper. Garantin behöver inte alltid ha lämnats uttryckligt utan även ganska allmänna uppgifter kan räknas som garantier.

5.3.1 Olika former av garantier


Garantiansvaret kan delas in i tre olika grupper av olika former av garantier.
 Den första gruppen omfattar direkt uttryckta garantier där säljaren garanterar att varan är fri från skadebringande egenskaper. Denna form av garanti är dock inte så vanligt förekommande och medför inte heller några större tolkningssvårigheter vid bedömningen om en garanti har lämnats. 

Säljaren kan dock även bli ansvarig för underförstådda garantier som lämnats implicit av säljaren men vad som krävs för att en sådan garanti ska vara för handen kan vara svårt att avgöra. Enligt rättspraxis kan en underförstådd garanti bland annat förekomma då säljaren (implicit) garanterat att varan kan användas till ett visst angivet föremål eller då säljaren levererat en vara med andra egenskaper än vad köparen uttryckligt efterfrågat samt det fall då säljaren sålt varan under en felaktig beteckning.


I vissa fall där ingen varken explicit eller implicit garanti lämnats har domstolarna själv konstruerat en garanti. Denna utvidgning av garantibegreppet avser så kallade garantifikationer som används när olika omständigheter i det specifika fallet kan rättfärdiga ett strikt ansvar för en part som borde bära kostnaderna för skadan. Garantifikationerna kan avse situationer där säljaren endast har gett vissa utfästelser om varans egenskaper och även situationer där säljaren utan att lämna särskilda utfästelser har salufört varan. 

5.3.2 Garantiansvar i rättspraxis


Har säljaren lämnat en uttrycklig garanti är han strikt ansvarig för eventuell skada oberoende av uppsåt eller vållande. Ansvar för sakskador på grund av lämnad garanti har dock utdelats med viss restriktivitet i rättspraxis och det krävs i stort att den skadebringande egenskapen på något sätt berörts i köpeavtalet eller i samband med dess ingående.


Att säljaren har ett garantiansvar för produktskador fastslogs först i NJA 1918 s 156 och har sedan dess fortsatt att gälla. Ansvaret täcker som nämnts inte enbart uttryckliga garantier utan säljaren kan även bli ansvarig för olika former av underförstådda garantier.

I NJA 1968 s 285 ansågs en rekommendation av ett visst ogräsmedel och lämnandet av sakkunniga råd kunna utgöra en sorts underförstådd garanti. I fallet hade en trädgårdsodlare kontaktat en lantmannaförening för att diskutera besprutning av en dillodling. Föreningen rekommenderade då ett visst ogräsmedel som senare också kom att användas av besprutningsmannen. Medlet dödade dock inte enbart ogräset utan det orsakade också brännskador på dillfältet och odlaren krävde skadestånd. Föreningen blev skadeståndsskyldig och Högsta domstolen anförde att föreningen, genom rekommendationen och avtalet med odlaren, åtagit sig att svara för att dillodlingen inte skulle skadas genom besprutningen. Något vållande förelåg inte utan föreningen blev ansvarig enbart på grund av de sakkunniga råd de lämnade i samband med försäljningen. 


Garantiansvaret har sedan dillodlingsfallet utvecklats ytterligare och i NJA 2001 s 309 konstaterades att säljaren kunde bli strikt ansvarig även för en underförstådd garanti. Ett tågåkeri hade beställt olja till sina diesellok och för att få rätt olja upplyste åkeriet säljaren om att lokmotorerna hade silverlegerade lager och att oljan därför inte fick innehålla zink. Åkeriet namngav också en typ av olja från en annan tillverkare och angav att de önskade en motsvarande olja. Trots detta levererade säljaren genom sin underleverantör olja som innehöll zink och därigenom uppkom stora skador på motorerna. Säljaren ansågs vara strikt ansvarig eftersom det måste ha stått klart för honom att åkeriet ville ha en olja som inte innehöll zink och säljaren hade genom sitt uppträdande lämnat ett slags tyst garanti och åtagit sig att leverera zinkfri olja. 

I domskälen till NJA 2001 s 309 fastställde Högsta domstolen än en gång att utomobligatoriska skadeståndsregler ska tillämpas på produktskador och säljaren kan bli ansvarig på grund av vållande eller lämnade garantiutfästelser. Domstolen uttalade också att det faktum att produktansvarslagens tvingande regler om strikt ansvar inte omfattar produktskador på egendom i näringsverksamhet inte hindrar att ett ansvar för sådana skador ändå kan komma ifråga. Detta gäller åtminstone när frånvaron av skadebringande egenskaper har ”särskilt utfästs”. Domstolen hänvisade i denna del till 40 § 3 st i köplagen som stadgar att köparen alltid har rätt till ersättning ”om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.” Det kan således hävdas att om den sålda varan saknar egenskaper som får anses särskilt utfästa och felet leder till en produktskada så blir slutresultatet detsamma som om köplagens skadeståndsregler hade varit tillämpliga även på produktskador.


5.4 Exempelfallet


I enlighet med de ovanstående presenterade regler står det klart att Fru Holstein har rätt till ersättning om det kan konstateras att stuteriet genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan eller i det fall de lämnat någon form av garanti för att fölet skulle vara fri från det skadebringande anlaget. 

Av vad som framkommer i exempelfallet finns det inget som tyder på att Peter eller stuteriet skulle handlat vårdslöst. Vållande hade kunnat förekomma om de till exempel varit medvetna om att hingsten bar på anlaget för struppipning (eller något annat skadebringande anlag) men underlåtit att meddela fru Holstein om detta. Inget tyder heller på att veterinären som utförde undersökningen av hingsten skulle ha förefarit vårdslöst, hingsten kan ha utvecklat sjukdomen efter undersökningen och struppipning är också en svårupptäckt sjukdom som ibland visar sig först när hästen utsätts för hårdare ansträngning.


I frågan om det kan hävdas att stuteriet lämnat någon form av garanti för att ejakulatet skulle vara fritt från den skadebringande egenskapen är det klart att ingen uttrycklig garanti som kan medföra ansvar föreligger. Peters vitsord om hingsten och dess stamtavla får endast anses utgöra allmänt lovprisande uppgifter och är inte tillräckligt starka för att anses utgöra en garanti.


Frågan blir istället om någon underförstådd garanti kan anses föreligga. Det kan tänkas att den godkända veterinärundersökningen av hingsten kan fungera som en sorts garanti och möjligtvis kan även gällande avelsregler påverka säljarens garantiansvar.


6 Avtal och försäkringar

6.1 Reglernas dispositivitet


Köplagen är en dispositiv lag och gäller således inte ”i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna, eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna”.
 Även skadeståndslagen är dispositiv och gäller inte ”om annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer i regler om skadestånd i avtalsförhållanden”.
 Detta innebär att parterna har stora möjligheter att själv påverka omfattningen av sitt ansvar och lagarna fungerar endast som utfyllande regler och som tolkningshjälp.

6.2 Avtal


Genom avtalet kan säljaren följaktligen välja att utöka eller begränsa sitt ansvar för fel och produktskador. Begränsningen kan avse ansvaret i sig eller formuleras som en beloppsbegränsning där säljaren begränsar sitt ansvar till att bara täcka kostnader upp till ett visst fast belopp. En ansvarsbegränsning kan formuleras på följande sätt:



”Om ett fel i varan upptäcks, vilket är på leverantörens ansvar, ansvarar leverantören för de sakska
dor som felet vållat för annan egendom, såsom insjuknade djur. Leverantörens ansvar begränsar sig 
då till direkta (medicin-/veterinärs-) kostnader och är till beloppet högst 200 euro per seminerad 
sugga och 5.000 euro per svingård. 



Ansvaret gäller inte indirekta skador som vållas, såsom minskad produktion eller inkomstbortfall. ”

I ovanstående ansvarsbegränsning har leverantören först utökat sitt ansvar till att faktiskt omfatta produktskador utan krav på culpa eller garanti. Leverantören begränsar sedan sitt ansvar till att endast avse direkta kostnader och endast upp till ett visst belopp. Genom avtalet kan säljaren även begränsa och friskriva sig från ett eventuellt garantiansvar:


”Till spermadoserna hänför sig ingen dräktighetsgaranti eller någon annan garanti för spermans 
verkningar, och ej heller någon garanti som hänför sig till avkomlingarnas antal, ärftliga anlag eller 
defekter o.d.”
 

Genom ovanstående klausul har säljaren friskrivit sig från ett eventuellt garantiansvar och någon form av underförstådd garanti kan inte anses föreligga. Eftersom säljaren helt eller delvis kan begränsa omfattningen av sitt produktansvar finns risken att köparen inte har någon möjlighet att få ersättning för de skador han lidit på grund av att ejakulatet innehållit genetiska sjukdomsanlag som orsakat sjukdom hos fölet. Köparens möjlighet att försäkra sig mot fel i fölet kan därför bli mycket avgörande för hans möjlighet att få ut någon form av ersättning.

6.3 Kort om köparens försäkringsmöjligheter


En hästägare bör alltid ha en gällande försäkring för sin häst eftersom även en ganska enkel sjukdom eller skada lätt kan medföra mycket höga veterinärkostnader. Med hänsyn till de risker som är förenade med avel och fölning bör den som avlar på sitt eget sto vara noga med att försäkra både stoet och fölet. För att få maximalt försäkringsskydd bör fölet försäkras så tidigt som möjligt och i dagsläget finns möjlighet att försäkra fölet redan på fosterstadiet.

Agria Djurförsäkring är ett av de största försäkringsbolagen för hästar och erbjuder ett stort antal försäkringsmöjligheter för hästägare. Agria har bland annat en foster- och fölförsäkring som kan tecknas från 45:e dräktighetsdygnet och gäller tills fölets 30:e levnadsdag. Fölskyddet ersätter bland annat kostnader för undersökning, behandling och vård av fölet för sjukdomar och skador inom dess 30:e levnadsdag.


När fölet väl är fött kan köparen välja mellan en rad olika försäkringar beroende på vad hästen ska användas till och i vilken omfattning köparen vill skydda sig. Köparen kan bland annat teckna en allmän veterinärförsäkring, livförsäkring och en användbarhetsförsäkring. Veterinärförsäkringen täcker kostnader för veterinärvård i samband med skada och sjukdom och livförsäkringen ger försäkringstagaren ersättning när hästen insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller måste avlivas. Användbarhetsförsäkringen ger köparen ett visst skydd när hästen på något sätt skadats så allvarligt att den inte längre går att använda till sitt användningsområde som tävlings-, rids- eller brukshäst.


Utöver ovanstående försäkringar kan köparen även teckna en tilläggsförsäkring som ger ett skydd för dolda och medfödda fel.
 Med tilläggsförsäkringen kan köparen således få ersättning även för sådana fel som förelåg redan vid försäkringens tecknande men som då inte var synliga eller kända.

Med hänsyn till att köparen kan försäkra sig för dolda och medfödda fel och få ut ersättning när hästen inte kan användas till sitt användningsområde får det anses att köparen har väldigt goda möjligheter att få ersättning för de skador som det genetiskt belastade ejakulatet kan orsaka i fölet. Genom att köparen ser till att vara ordentligt försäkrad kan han till en förhållandevis låg kostnad få ut ersättning direkt och slippa eventuella dyra tvister med säljaren. Försäkringsalternativet får således anses ge köparen ett relativt säkert skydd och rekommenderas därför som det bästa alternativet i förevarande situation.

7 Sammanfattning och Analys

7.1 Sammanfattning


Produktansvar är ett skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar på annat än produkten själv. Som produktskador räknas även så kallade ingrediensskador där en beståndsdel infogats i en vara och sedan skadat varan i sin helhet. 

Ansvaret för produktskador har länge varit ett omdiskuterat ämne i svensk rätt och rättsläget har till viss del varit oklart. I många andra länder regleras en säljares produktansvar enligt vanliga köprättsliga regler men några motsvarande regler finns inte i den svenska köplagen som uttryckligen utesluter ansvar för skador på annat än den sålda varan. Enligt rättspraxis har produktansvaret istället fått regleras enligt utomobligatoriska skadeståndsregler som förutsätter att säljaren vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. I rättspraxis har även ett garantiansvar kunnat åberopas som grund för produktansvar för säljaren. 


Trots att utomobligatoriska regler gäller är det vid köp svårt att undvika det spår som kontraktsförhållandet mellan parterna ändå lämnar. Kontraktsförhållandet kan påverka bedömningen av säljarens vårdslöshet och det är främst i kontraktssituationer som ett garantiansvar kan uppkomma. Produktansvaret är således nära förknippat med de köprättsliga ansvarsreglerna för fel som anses föreligga om varan på något sätt skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 


Vad köparen med fog kan förutsätta bestäms i första hand av parternas avtal men om detta inte ger tillräcklig ledning får felbedömningen istället grundas på olika objektiva och subjektiva allmänna regler. Objektivt sett ska varan ha en allmän funktionsduglighet och kunna användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Även köparen subjektiva förutsättningar bedöms, har köparen tänkt använda varan för ett särskilt ändamål och säljaren insett detta blir säljaren ansvarig om varan inte kan användas till det särskilda ändamålet. Säljaren blir slutligen även ansvarig om varan på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta och en subjektiv enskild bedömning får ske i varje individuellt fall. 

Kan det konstateras att ett fel föreligger har säljaren egentligen ett ansvar för den skada som köparen drabbats av på grund av att varan varit felaktig. Köplagens skadeståndsansvar omfattar dock inte ansvar för produktskador och enligt rättspraxis får möjligheten till skadestånd istället avgöras av utomobligatoriska skadeståndsregler. Genom tillämpningen av allmänna skadeståndsrättsliga regler och rättspraxis har det slagits fast att säljaren har ett produktansvar enbart för culpa och garantiförpliktelser. Culpaansvaret innebär att säljaren blir ansvarig om skadan beror på uppsåt eller någon form av oaktsamhet som säljaren svarar för. Har säljaren på något sätt garanterat att varan ska vara fri från skadebringande egenskaper utökas produktansvaret och om varan saknar de garanterade egenskaperna blir säljaren ansvarig för skadan även om det inte föreligger någon oaktsamhet. När en garanti ska anses ha lämnats kan dock ibland vara svårt att avgöra eftersom det är ovanligt med direkt uttrycka garantier. Enligt praxis är det klart att säljaren ansvarar även för underförstådda garantier men när en sådan ska anses ha lämnats kan vara svårt att avgöra och beror oftast på omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillämpningen av gällande rätt på exempelfallet har visat att det är oklart huruvida Fru Holstein har någon rätt till ersättning för de kostnader och den förlust hon drabbats av på grund av att fölet ärvt de skadebringande anlagen och utvecklat struppipning. För att ett skadeståndsberättigat fel ska föreligga krävs att ejakulatet avviker från vad Fru Holstein med fog kunnat förutsätta och för att få ersättning för den produktskada som uppstått krävs att säljaren varit vårdslös eller garanterat att ejakulatet ska vara fri från det skadebringande anlaget. Inget tyder på att stuteriet eller Peter varit vårdslös och den stora frågan blir därför om en köpare av ejakulat med fog kan förutsätta att varan ska vara fri från ärftliga sjukdomar som kan orsaka skada i fölet och på vilket sätt en garanti för detta skulle kunna se ut. 

7.2 Analys – Tillämpningsproblem i gällande rätt


Exempelfallet har visat hur gällande rätt för produktansvar kan komma att tillämpas vid en situation där ett köpt ejakulat innehållit anlag för en ärftlig sjukdom som senare drabbat fölet. Utgången av fallet är dock väldigt osäker och detta beror bland annat på att produktansvarets omfattning är förhållandevis oklart i svensk rätt och har inte tidigare prövats i anknytning till avel och ärftliga genetiska anlag. Ejakulatet utgör i sig också en väldigt speciell sorts vara och tillämpningen av vanliga köprättsliga och allmänna produktansvarsregler kan leda till en del tillämpningsproblem.

7.2.1 Typen av skada


En problematisk fråga som först uppstår är hur ejakulatets förhållande till det födda fölet egentligen ska bedömas. När fölet drabbas av en ärftlig sjukdom som orsakats av genetiskt defekta anlag i den köpta sperman föreligger rent definitionsmässigt en produktskada som exkluderas från köplagens omfattning och istället får bedömas enligt de allmänna skadeståndsrättsliga regler som gäller för produktansvar. Frågan blir dock om inte skadan kan anses utgöra ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska omfattas av de köprättsliga bestämmelserna. Ett identitesfall föreligger om det finns identitet mellan en köpt beståndsdel behäftad med fel och den slutprodukt som skadats. När den köpta varan utgör den helt dominerande delen av slutprodukten kan sådan identitet ofta anses föreligga och det rör sig alltså om fall där den sålda varan varit föremål för en bearbetning av ett så obetydligt slag att en särbehandling av den egentliga produktskadan inte kan motiveras.
 Vid köp av ejakulat och insemination kan det hävdas att identitet föreligger eftersom fölets uppbyggnad till hälften består av de anlag som finns i hingstens sperma och förhållandet mellan den befruktande sperman och det födda fölet är så starkt sammankopplat att en särbehandling av skadan inte kan motiveras. Ansvar för skador på föl som orsakats av köpt sperma med genetiska anlag för en viss sjukdom bör således kunna regleras av köplagens bestämmelser. För att ett identitesfall verkligen ska kunna föreligga krävs dock att den köpta varan i sig varit felaktig och detta beror enligt köplagen på vad köparen med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper. 

Vad en köpare med fog kan förutsätta beror bland annat på olika subjektiva förutsättningar i det enskilda fallet men också på felets art och köparens möjlighet att undersöka varan.

7.2.2 Felets art

Ett ejakulat utgör tydligt en väldigt särskild typ av vara men behandlas ändå enligt de vanliga köprättsliga regler som gäller för alla typer av lös egendom. Ejakulatets relation till slutprodukten som utgörs av fölet är också väldigt speciell och detta medför att en tillämpning av allmänna köprättsliga regler kan bli relativt problematisk.

Först och främst måste det fastställas vilken typ av fel som genetiskt sjukdomsbelastad sperma egentligen utgör. Att ejakulatet innehåller genetiska anlag för vissa sjukdomar innebär inte ett fel i sig om det inte mellan parterna avtalats att sperman ska vara fri från dessa anlag. För att ett fel ska kunna föreligga i annat fall krävs att varans bruksvärde påverkas och möjligheten att använda varan för sitt tilltänkta ändamål försämras eller går förlorad på grund av felet. För en häst kan det finnas flera tänkbara användningsområden och ofta kan en och samma häst användas för till exempel tävling, avel eller promenadridning. Det tilltänkta användningsområdet blir således avgörande för om ett fel verkligen föreligger, vissa sjukdomar påverkar inte hästen förrän den utsätts för hårdare ansträngning och medan en häst med en sådan sjukdom kanske inte kan användas som tävlingshäst är det mycket möjligt att den kan fungera som en utmärkt promenadhäst.
 Gällande ejakulatets tänkta användningsområde är den primära avsikten dock att skapa ett föl medan fölets tänkta användningsområde är ett sekundärt intresse och frågan är om köparen rimligen kan förutsätta att fölet ska gå att använda inom ett visst område. Detta beror till viss del på köparens möjlighet att undersöka varan.

7.2.3 Köparens möjlighet att undersöka varan

Enligt de köprättsliga felreglerna har köparen ingen allmän undersökningsplikt men i vissa fall kan en underlåtenhet att undersöka varan medföra att köparen inte kan åberopa att varan är felaktig. Köparen får nämligen inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet och har köparen undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den kan han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Köparen har dock ingen generell anledning att undersöka varan utan det är endast när han uppmanats att göra så som möjligheten att åberopa ett fel går förlorad. För köparens egen del kan en undersökning dock ofta vara att rekommendera eftersom han då kan hitta eventuella fel redan innan köpet och välja att dra sig ur affären om inte säljaren rättar till felen. Betydelsen av en undersökning är särskilt viktig när köparen tänkt använda varan för ett speciellt ändamål eftersom han då generellt inte har fog att förutsätta att varan ska vara lämpad för detta ändamål. Saknas de eftersträvade egenskaperna föreligger därför normalt inget fel.
 Avsaknaden går således på köparens risk och han bör därför alltid undersöka varan innan han genomför köpet. 

Vid köp av en häst har köparen nästan alltid ett planerat användningsområde och det ligger på köparen att i någon mån undersöka hästens lämplighet för det ämnade användningsområdet.
 Vid köp av en redan född häst är denna undersökning tämligen enkel och köparen har relativt goda möjligheter att testa hästens lämplighet genom en provridning och veterinärundersökning. Vid köp av ett ejakulat blir möjligheten till en undersökning däremot mycket begränsad. En fullständig DNA-analys av ejakulatet skulle kunna bli mycket dyr och med dagens teknik är det fortfarande inte fullt möjligt att hitta alla de ärftliga sjukdomsanlag som kan påverka det slutliga fölets användningsområde. Vid köp av ejakulat går det dessutom inte att genom en undersökning av själva varan fullt ut testa lämpligheten för det tilltänka användningsområdet eftersom hästar är individer och deras möjlighet till att till exempel bli en bra tävlingshäst beror på mer än bara de genetiska anlagen. Köparens avsikt med det födda fölet är för övrigt sekundärt i förhållande till avsikten med själva varan som utgörs av ejakulatet och det primära målet är att få fram ett föl. Det är därför tveksamt i vilken omfattning köparen bör undersöka varan och om detta ens är möjligt. Med tanke på den kostnad en undersökning av själva ejakulatet skulle kunna uppgå till är det troligen inte rimligt att kräva att den ska omfattas av den undersökningsplikt som köparen ändå bör genomföra för att kunna bedöma fölets lämplighet för det tilltänkta användningsområdet. Denna slutsats är också i linje med lagstiftarens åsikt om att en köpare kan underlåta att genomföra en undersökning av varan om en sådan undersökning skulle bli alltför kostsam eller besvärlig.


En fråga som dock uppstår är huruvida en undersökning av hingsten skulle kunna utgöra en tillräcklig undersökning av varan. Vid en veterinärundersökning har köparen möjlighet att upptäcka eventuella sjukdomar hos hingsten som kan vara ärftliga och borde därför inse att det finns en risk för att fölet kan komma att drabbas av sjukdomen. Möjligheten att åberopa att ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller genetiska anlag för en viss sjukdom faller således bort i de delar det har konstaterats att hingsten vid undersökningen led av sjukdomen och detta kan även gälla sådana defekter i hingstens exteriör som köparen borde ha insett kunde ärvas och påverka fölets användningsområde.
 Köparen har dock fortfarande rätt att åberopa fel om fölet drabbas av någon ärftlig sjukdom som funnits dold i hingsten och inte visats sig under veterinärundersökningen. 

Huruvida en undersökning av hingsten kan godkännas som en undersökning av själva varan och om köparen bör anses ha en plikt att utföra en sådan undersökning är oklart och kompliceras med tanke på den gränsdragning som enligt köprättsliga regler måste göras mellan hingsten, det köpta ejakulatet och fölet. Det måste alltså egentligen göras en skillnad mellan den köpta varan och dess beståndsdelar och detta påverkar köparens undersökning. I NJA 1977 s 756 ansåg domstolen bland annat att köparens undersökning av de lingon som sedan skulle göras till lingonpulp inte påverkade köparens möjlighet att göra fel gällande eftersom köpet avsåg den färdiga lingonpulpen. Domstolen uttalade att för att undersökningen skulle påverka köparens möjlighet att åberopa fel var den tvungen att gälla själva varan (lingonpulpen) och det räckte inte med en undersökning av de enskilda beståndsdelarna (lingonen). I detta fall rörde det sig dock om en vara där en undersökning av den färdiga varan var möjlig att genomföra och frågan är om samma princip kan tillämpas när det rör sig om köp av ejakulat eftersom en undersökning av denna typ av vara kan vara väldigt kostsam och till viss del omöjlig att genomföra. 

Med hänsyn till den särskilda typ av vara som ett ejakulat utgör och med hänsyn till den identitetsskada som uppstår kan det finnas möjlighet att anse att en undersökning av hingsten som ska lämna ejakulatet ändå bör kunna räknas som en undersökning av varan och eventuellt påverka köparens möjlighet att göra fel gällande. Om köparen då på något sätt undersöker hingsten kan han inte åberopa att fölet är felaktigt i köprättslig mening om det drabbats av någon sjukdom som borde ha upptäckts vid undersökningen eftersom han inte längre med fog kan förutsätta att ejakulatet ska vara fri från dessa sjukdomsanlag. Med tanke på att köparen genom en veterinärundersökning av hingsten kan upptäcka en hel del möjliga fel och få sig en relativt bra bild av fölets möjliga användningsområde bör köparen dock alltid undersöka hingsten och dess stamtavla. Då en veterinärundersökning dessutom kan ske till en förhållandevis låg kostnad för köparen kan det anses att köparen bör ha en generell undersökningsplikt och som fel inte får åberopa vad han borde ha märkt vid en eventuell undersökning oavsett om den faktiskt har genomförts eller ej.

Godkänns en undersökning av hingsten som en undersökning av själva varan kan köparen således inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid en sådan undersökning. Köparen kan dock fortfarande åberopa sådana dolda fel som inte visat sig vid en normal undersökning om de påverkar varans användningsområde. Kan det visas att ett fel föreligger har säljaren ett strikt ansvar för de direkta kostnader som köparen lider på grund av att varan är felaktig. Anses varan inte vara felaktig bör köparen dock kunna få ersättning enligt allmänna produktansvarsregler för den produktskada som uppstått genom att de skadebringande anlagen i ejakulatet orsakat en sjukdom i fölet. För att köparen ska kunna få ersättning krävs dock att säljaren orsakat skadan genom culpa eller på något sätt garanterat att varan ska vara fri från de skadebringande anlagen. 

7.2.4 Garantiansvaret

En uttrycklig garanti om att en vara ska vara fri från vissa skadebringande egenskaper lämnas sällan av säljaren men genom rättspraxis har det slagits fast att säljaren även har ett ansvar för underförstådda garantier. Problemet inom detta område är dock att avgöra när en underförstådd garanti kan anses ha lämnats och i förevarande fall blir frågan om en godkänd veterinärundersökning av hingsten på säljarens begäran kan anses utgöra en garanti samt om de gällande avelsreglerna kan få någon betydelse för garantiansvaret. 

I rättsfallet NJA 1976 s 678 var frågan om säljaren av en häst som på köparens begäran låtit hästen genomgå en veterinärundersökning kunde anses ha tillförsäkrat att hästen skulle vara fri från ett sådant fel som hästen sedan visade sig ha varit behäftad med redan vid tillfället för köpet. Högsta domstolen ansåg att säljaren borde ha insett att det för köparen var ett villkor att en veterinärundersökning företogs och att denna undersökning skulle vara utan anmärkning. Eftersom säljaren uppfyllde köparens villkor ansågs han underförstått ha tillförsäkrat att hästen skulle vara frisk och säljaren blev således skadeståndsskyldig gentemot köparen. I frågan om en godkänd veterinärundersökning av en hingst kan utgöra en garanti för att ett ejakulatet från hingsten inte ska innehålla något genetiskt sjukdomsanlag får svaret dock nog bli nekande eftersom undersökningen endast kan garantera att hingsten är fri från en utbruten sjukdom som kan vara ärftlig. Den eventuella garantin omfattar då inte ansvar för möjligheten att hingsten bär på anlag för en sjukdom som den själv inte lider av. Undersökningen av hingsten bör därför inte betraktas som något mer än en upplysning av faktiska förhållanden och utgör ingen garanti för att själva ejakulatet ska vara fritt från några sjukdomsanlag. 

Gällande avelsregler kan möjligen påverka säljarens garantiansvar. Enligt regelverket är det bland annat förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande. Regelverket är dock till viss del felriktat då det enligt reglerna blir köparen av den genetiskt defekta sperman som bär ansvaret för djurskyddseffekterna eftersom det är köparen som i egentlig mening använder sperman och det är endast aveln som är förbjuden, inte försäljningen av sperman.
 

Frågan är dock om säljaren ändå bör kunna anses ha ett ansvar när fölet drabbas av ett genetiskt fel som medför lidande. Genom att säljaren avelsvärderar en hingst och sedan marknadsför den som en godkänd avelshingst kan det nämligen hävdas att säljaren underförstått garanterat att hingsten och i detta fall även ejakulatet ska vara fritt från anlag som kan orsaka sjukdomar och lidande i avkomman.
 I dagsläget är det inte längre ett krav att avelsvärdera hingstar men har en värdering faktiskt utförts och hingsten också godkänts bör köparen rimligen kunna förutsätta att ejakulatet och fölet i vart fall ska vara fri från sjukdomar som orsakar lidande. Vid en avelsvärdering genomförs även en exteriörbedömning av hingsten och det är möjligt att säljarens garantiansvar även omfattar ansvar för ärftliga utseendemässiga fel som kan komma att påverka fölets avsedda användningsområde. Främst ansvar säljaren troligtvis dock endast för de sjukdomar och genetiska fel som inte är tillåtna att avla med enligt gällande avelsregler. 

7.2.5 Exempelfallet

I exempelfallet har Fru Holsteins föl genom ärftliga anlag i det köpta ejakulatet drabbats av sjukdomen struppipning och rent definitionsmässigt föreligger en produktskada. Säljarens ansvar ska enligt gällande regler därför egentligen regleras enligt allmänna produktansvarsregler. Med hänsyn till ejakulatets förhållande till det födda fölet i vilket skadan uppkommer bör dock situationen anses utgöra ett typexempel på ett så kallat identitetsfall och kan det konstateras att ejakulatet är felaktigt ska säljarens ansvar därför istället bedömas enligt köplagens regler.

Fru Holstein hade tänkt använda det födda fölet som tävlingshäst men på grund av att fölet utvecklat struppipning blir detta troligtvis omöjligt och eftersom skadan påverkar det tilltänkta användningsområdet kan det anses att ett fel föreligger. Frågan blir dock om fru Holstein rimligen kan förutsätta att fölet ska kunna användas som tävlingshäst. Egentligen borde hon undersöka varans lämplighet för ändamålet men i fråga om ejakulatet skulle en undersökning vara alltför kostsam och hon bör därför ändå kunna åberopa sådana fel som hon borde ha märkt vid en faktiskt genomförd undersökning. Visserligen skulle fru Holstein genom en undersökning av hingsten kunna upptäcka vissa sjukdomar eller fysiska defekter som kan gå i arv till fölet och hon bör därför inte kunna åberopa att fölet är felaktigt om det ärver någon sjukdom som borde ha upptäckts vid en undersökning av hingsten. I förevarande fall genomfördes en veterinärundersökning och då visade hingsten inga tecken på att lida av struppipning och fru Holstein kan därför fortfarande hävda att fölet är felaktigt. Dock är det tveksamt om fru Holstein överhuvudtaget med fog kan förutsätta att fölet ska kunna användas till ett visst speciellt ändamål då detta ändamål får anses vara sekundärt i förhållande till avsikten med själva varan som är att få fram ett föl. 

Föreligger inget fel kan fru Holstein dock ha vissa möjligheter att få ersättning enligt de allmänna produktansvarsreglerna som förutsätter vårdslöshet eller garanti. Det har redan konstaterats att någon uttrycklig garanti inte föreligger men möjligtvis kan gällande avelsregler medföra att stuteriet, genom att avelsvärdera och marknadsföra hingsten som en godkänd avelshingst, kan anses ha lämnat en underförstådd garanti. Enligt avelsreglerna är det förbjudet att avla på hästar med genetiska fel som gör att djurets avkomma kan bli lidande och struppipning finns med på djurskyddsmyndighetens defektlista. Eftersom hingsten enligt stuteriet var godkänd för avel bör fru Holstein kunnat förutsätta att ejakulatet inte skulle innehålla genetiska anlag för struppipning och stuteriet bör därför eventuellt anses ha ett garantiansvar för den skada som hon drabbats av. Om inte stuteriet i köpevillkoren på något sätt begränsat eller friskrivit sig från ansvar har fru Holstein således på grund av det anförda rätt till ersättning.

8 Diskussion 

8.1 Allmänt 

Det har genom ovanstående framställning visats att ejakulatet utgör en speciell typ av vara och en tillämpning av vanliga köprättsliga regler medför en hel del praktiska och teoretiska problem. En fråga som uppstår är huruvida en köpare av ett ejakulat verkligen med fog kan förutsätta att ejakulatet ska vara fritt från sjukdomsanlag samt hur risken för fel och skada egentligen bör fördelas mellan parterna. Hur risken bör fördelas beror i stort på parternas ställning och ansvar vid köpet samt parternas möjlighet att få ersättning från annat håll. 

8.2 Köparens befogade förutsättning

Den första frågan som bör besvaras är om köparen med fog verkligen kan förutsätta att ett köpt ejakulat ska vara fritt från sjukdomsanlag och att fölet ska gå att använda för ett visst användningsområde. Köp av hästar innebär en hel del risker eftersom de som levande djur innehar en hel del speciella egenskaper som andra så kallade ”döda” varor inte har. Ejakulatet utgör också en speciell typ av vara och dess förhållande till slutprodukten är ganska unik eftersom ejakulatets ursprungliga form förändras och försvinner i samband med inseminationen. Även om köparen av ett ejakulat egentligen eftersträvar samma sak som köparen av en redan född häst måste en gränsdragning mellan den faktiskt köpta varan och slutprodukten göras och detta medför att köparen av ejakulatet inte kan ha samma befogade förutsättning som köparen av en häst.

Vad köparen med fog kan kräva av ett ejakulat är främst att det ska kunna uppfylla köparens primära avsikt med köpet, det vill säga befrukta stoet och utvecklas till ett föl. Köparens avsikt med fölet får anses vara sekundärt och bör inte omfattas av säljarens felansvar. Köparen av en häst kan testa dess lämplighet för ett visst ändamål medan köparen av ett ejakulat inte har samma möjlighet och med tanke på att ejakulatet innehåller hälften av de anlag som utgör grunden för fölet bör köparen inte med fog kunna förutsätta att sperman inte innehåller sjukdomsanlag eller anlag för olika fysiska defekter som kan påverka fölet. De flesta som håller på med hästar och avel vet dessutom att det är en riskfylld verksamhet och det är kanske inte mer än rätt att köparen som väljer att ta risken att köpa ett ejakulat får bära risken för de skador som kan uppstå i fölet. 

Det är tydligt att en tillämpning av vanliga köp- och skadeståndsrättsliga regler blir tämligen komplicerad när varan utgörs av ett ejakulat. Köplagens regler är inte anpassade för denna typ av vara och ejakulatets förhållande till det födda fölet medför svåra gränsdragningsproblem som inte behandlats eller diskuterats i gällande rätt. På grund av den osäkerhet som föreligger angående köplagens tillämpning vid köp av ejakulat bör det kanske finnas någon form av separat lagstiftning för denna särskilda typ av vara. I praktiken föreligger dock troligen inga större problem eftersom säljarens ansvar kan regleras i enskilda avtal och köpare av ejakulat är väl medvetna om de risker som avel i allmänhet innebär.

Det går dock inte att komma ifrån att ett ejakulat i dagsläget behandlas som en lös sak och trots ejakulatets speciella typ tillämpas vanliga köprättsliga regler där riskfördelning i stort beror på parternas ställning och ansvar vid köpet. 

8.3 Riskfördelning

Enligt köplagen anses säljaren ha ett informationsövertag över köparen och en större möjlighet att kontrollera varans egenskaper. Detta förhållande stämmer dock inte alltid och i vissa fall kan köparen veta mer om den aktuella varan och har ofta större insikt i det tilltänkta användningsområdet. Eftersom köplagen endast tillämpas vid köp mellan näringsidkare eller mellan privatpersoner får det även anses att parternas ekonomiska ställning i de flesta fall är förhållandevis jämnt. 

Köplagens regler utgår från att säljaren har en upplysningsplikt och köparen har en viss undersökningsplikt och denna uppdelning kan anses utgöra en riskfördelning mellan parterna. När det gäller köp av ejakulat faller dock denna riskfördelning eftersom köparen har en väldigt begränsad möjlighet att undersöka ejakulatets lämplighet för det sekundärt tilltänkta användningsområdet. Detta medför att köparen alltid kan göra fel gällande om ejakulatet skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Frågan om köparen med fog kan förutsätta att ejakulatet ska producera ett föl som kan användas till tävling är dock tveksamt och föreligger inget fel har säljaren heller inget ansvar enligt de köprättsliga reglerna. Risken ligger i detta avseende därför närmare köparen än säljaren; säljaren ansvar endast för ejakulatets primära användningsområde medan köparen får bära risken för att det födda fölet inte kan användas inom det speciella området.

När det gäller ansvar för produktskador har säljarens ansvar begränsats och gäller endast om han förefarit vårdslöst eller lämnat någon garanti för att ejakulatet ska vara fritt från skadebringande anlag. Detta beror främst på att produktskadornas storlek kan bli mycket stora och står ibland inte i proportion med den köpta varans värde. Vid köp av ett ejakulat är kostnaden för själva varan oftast betydligt mindre än värdet på det födda fölet och säljarens ansvar kan därför bli väldigt omfattande. Risken för produktskador får därför främst bäras av köparen. Säljaren bär dock risken för garantier av olika slag och kan bli ansvarig även för underförstådda garantier som han kan anses ha lämnat genom sitt förfarande vid köpet. Eftersom det inte är helt klart när en underförstådd garanti ska anses föreligga är säjarens riskansvar i detta avseende tämligen omfattande och oklart. För att bättre fördela riskfördelningen har säljaren dock en stor möjlighet att genom avtalet helt eller delvis begränsa sitt ansvar för fel och produktskador.

Säljarens möjlighet att friskriva sig från ett fel eller garantiansvar medför att den största risken för att fölet inte kan användas till ett speciellt användningsområde får bäras av köparen av ejakulatet vilket också får anses vara mest rimligt med tanke på de risker som är förenade med avel och det faktum att köparen ändå har viss möjlighet att få ersättning genom att försäkra fölet.

9 Slutsats


Syftet med denna uppsats var att belysa de problem som kan uppstå när gällande produktansvarsregler tillämpas för skador i föl som orsakats på grund av ett genetiskt fel i ett köpt ejakulat. Frågan har varit om säljaren av ejakulatet kan ha något ansvar för denna typ av skada och om köparen har någon möjlighet att få ersättning för de kostnader och förluster som uppstår på grund av att fölet skadats. 

Ejakulatet utgör tydligt en väldigt speciell typ av vara och trots att det är så nära förknippat med det producerade fölet måste det finnas en gränsdragning mellan den egentliga varan och slutprodukten. Denna gränsdragning är svår att fasthålla och en ren tillämpning av gällande rätt medför därför komplicerade problem och frågeställningar. Problem uppstår också på grund av att produktansvarets omfattning i vissa delar är oklart och omdebatterat.

När fölet drabbats av en sjukdom som orsakats av ett genetiskt anlag i det köpta ejakulatet föreligger rent definitionsmässigt en produktskada. Produktskador omfattas i regel inte av köplagen och säljarens ansvar får istället regleras enligt de allmänna produktansvarsregler som växt fram genom rättspraxis. Ejakulatet utgör dock en speciell typ av vara och med hänsyn till ejakulatets förhållande till det framfödda fölet kan situationen anses utgöra ett typexempel på ett sådant identitetsfall som enligt propositionen till köplagen ändå ska behandlas av de köprättsliga reglerna eftersom en särbehandling av den egentliga produktskadan inte kan motiveras. För att ett identitetsfall ska föreligga krävs dock att den köpta beståndsdelen är felaktig i köprättslig mening och detta avgörs i förhållande till vad köparen med fog kunnat förutsätta om varans egenskaper och användningsområde.


Vid bedömningen av om det köpta ejakulatet är felaktigt på grund av att det innehåller ärftliga sjukdomsanlag uppstår en del tillämpningsproblem och oklarheter. För att ejakulatet ska anses felaktigt krävs att skadan medfört att varan inte går att använda för det avsedda ändamålet. Frågan är dock vad en köpare av ett ejakulat rimligen kan förutsätta för användningsområde för varan. Köparen bör rimligen kunna kräva att ejakulatet ska vara fruktsamt och kunna producera ett föl men det är mer tveksamt om köparen rimligen kan kräva att det födda fölet ska gå att använda till något speciellt användningsområde. Har köparen ett speciellt planerat användningsområde för varan krävs i vanliga fall att köparen i någon mån undersöker varans lämplighet för det tilltänka användningsområdet. Vid köp av ett ejakulat blir köparens möjlighet att undersöka varan väldigt begränsad eftersom en fullständig analys av ejakulatet skulle bli alltför kostsam och det är inte möjligt att fullt bedöma fölets lämplighet för ett visst ändamål. Genom en undersökning av hingsten skulle köparen visserligen kunna upptäcka vissa sjukdomar och utseendefel som kan vara ärftliga och påverka fölets användningsområde och det kan därför anses att denna undersökning bör vara tillräcklig. Enligt rättspraxis måste undersökningen dock avse den aktuella varan och en undersökning av hingsten kan därför inte anses påverka felbedömningen. Eftersom köparen inte har någon möjlighet att fullgöra sin egentliga undersökningsplikt av själva varan föreligger ett stort teoretiskt problem och frågan blir vilken av parterna som ska bära risken för varans eventuella felaktighet. Med hänsyn till att köparen inte kan undersöka varan är det mest rimligt att anse att köparen inte med fog kan förutsätta att fölet ska kunna gå att använda till ett visst ändamål och således utgör genetiskt sjukdomsbelastad sperma inget allmänt fel i köprättslig mening.


En produktskada föreligger dock fortfarande och köparen kan eventuellt få ersättning enligt allmänna produktansvarsregler som förutsätter att säljaren förefarit vårdslöst eller lämnat någon form av garanti. Det stora problemet i detta avseende är att avgöra när ett garanti ansvar egentligen föreligger. Enligt rättspraxis är det klart att säljaren inte enbart ansvarar för uttryckliga garantier utan även underförstådda garantier kan medföra ansvar. När en underförstådd garanti ska anses föreligga är dock förhållandevis oklart men i förevarande fall kan det tänkas att säljaren genom att marknadsföra en avelsgodkänd hingst kan anses ha garanterat köparen att ejakulatet ska vara fritt från sådana genetiska fel som är förbjudna att avla med ur djurskyddssynpunkt. 

Detta garantiansvar är dock relativt osäkert och då både köplagen och skadeståndslagen är dispositiva har säljaren stora möjligheter begränsa sitt ansvar i parternas enskilda avtal. Köparens bästa och säkraste möjlighet att få någon ersättning är därför att förlita sig på de olika försäkringsmöjligheter som finns och se till att fölet blir ordentligt försäkrat redan från fosterstadiet.
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