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Denna historia rymmer följande personer och företag: 

 

- Anders ”Roddar’n” Ekstedt, ägare av AE Produkter AB, ett företag inom 

tryckerinäringen, 

 

- Bertil ”Berra” Bersån, driver och äger sedan mer än 40 år tillbaka företaget BBB-

detaljer AB, en grossist med avseende på och tillverkare av maskiner och 

maskindetaljer, samt 

 

- Christian T. H-stad, äger och driver Elis Elektronik AB, tillverkare av främst 

mindre elmotorer och olika eldetaljer för maskinindustrin samt installatör av 

maskiner. 

 

Den ledsamma historien börjar en dag när Anders, efter att ha rott hem en stor 

order avseende tryckning av affischer och exponeringsmaterial i storformat, 

bestämmer sig för att införskaffa en ny tryckerimaskin för att snabbare och med 

högre kvalitet kunna trycka de produkter som ska levereras.  

 

Anders inser att han snabbt måste få tag i tryckerimaskinen och att han också måste 

ordna med hjälp beträffande installationsarbetet när väl maskinen levererats. Efter 

sedvanlig offertrunda bestämmer sig Anders för att genom AE Produkter ingå avtal 

med BBB-detaljer (Bertil) dels om leverans av tryckerimaskinen, dels om att BBB-

detaljer antingen självt eller genom anlitande av annan ska hantera vissa 

specificerade delar i installationen av den färdiga maskinen.  

 

Bertils bolag BBB-detaljer har delar av det som behövs för tillverkningen på lager. 

Annat måste han införskaffa. När det gäller installationen kommer han fram till att 



   
 

han bör anlita en expert för arbetet, eftersom det finns moment som är ytterst 

komplicerade och som kräver expertkunskap. Han vänder sig då till Elis 

Elektronik. Efter förhandlingar med ägaren Christian T. H-stad bestämmer sig 

Bertil för att genom BBB-detaljer dels avtala om den kritiska delen i installationen, 

dels avtala om köp av viss elektrisk utrustning, bl.a. en överhettningsindikator och 

en elmotor som ska användas för att kontrollera mängden färg som sprutas ut i viss 

del av tryckprocessen. Elis Elektronik får också leverera huvuddelen av de elkablar 

som behövs i maskinen.  

 

Tillverkningen av maskinen inleds lite knackigt med att Elis Elektronik blir 

avsevärt försenad med leverans av delar av elkablarna. Eftersom dessa är av 

speciellt slag kan BBB-detaljer inte införskaffa dem hos annan. Maskinleveransen 

försenas därför med över en månad. Detta medför i sin tur att AE Produkter inte 

kan tillverka alla de affischer som skulle tillverkas under de första veckorna av det 

långa avtal AE Produkter ingått med tryckerikunden. Trots den inte helt lyckade 

starten på det stora avtalet väljer tryckerikunden att behålla AE Produkter som 

leverantör. Tryckerikunden önskar dock ersättning för merkostnaden för att köpa 

tryckningen av affischerna hos annan (merkostnaden består huvudsakligen i att det 

blev fråga om tryckning dygnet runt med de merkostnader detta för med sig) 

 

När Elis Elektronik har levererat det som BBB-detaljer har beställt och BBB-

detaljer färdigställt tillverkningen av maskinen levereras den till AE Produkter. Elis 

Elektronik tar sedan hand om sin del i installationsarbetet.  

 

Nu börjar de riktiga problemen. Efter en kort tids användning av maskinen i 

produktionen inträffar tre (3!) skilda ting på kort tid som alla leder till betydande 

problem. Hör bara! 

 



   
 

För det första visar det sig att Elis Elektronik gjort grundläggande fel vid 

installationen. Man har helt enkelt kopplat viss del av elen fel. De felkopplade 

elkablarna har medfört att tryckerimaskinen vid ett stort antal tillfällen stoppat med 

förseningar i produktionen och därmed leveranserna som följd. Inledningsvis 

orsakade kopplingsfelen att delar av elcentralen skadades på grund av överslag. 

 

För det andra visar det sig att överhettningsindikatorn inte höll måttet. Den mätte 

helt enkelt inte temperaturerna rätt. Detta fick i sin tur som konsekvens att brand 

uppkom i maskinen, med betydande sanerings- och reparationskostnader som följd. 

Eftersom det ingår kemikalier och färg i tryckprocessen som är lättantändliga och 

det vistas ett betydande antal personer i lokalerna när tryckning sker innebar detta 

fel alltså betydande risker för personalens liv och hälsa. Eftersom överhettning 

skedde vid lunchtid och endast en person då fanns i lokalen för att övervaka den 

pågående tryckningen (och han inte – sin vana trogen – var och bastade på 

lunchen) uppkom inga skador på personalen. Personen i fråga kunde snabbt ta sig 

ut och behövde därför inte inandas den farliga rökgasen.  

 

För det tredje var den elmotor som skulle användas för att kontrollera mängden 

färg (den gula) som sprutas ut i viss del av tryckprocessen ett s.k. 

måndagsexemplar (eller lemon som sådana exemplar lite lustigt benämns på 

engelska). Felet medförde att ett stort antal affischer under de första veckornas 

produktion antingen blev alltför gula eller helt saknade den nödvändiga gula färgen 

och därför fick kasseras. Leveransen av just dessa affischer var dessvärre särskilt 

viktig eftersom AE Produkter hade ett extra förmånligt avtal beträffande 

leveranserna till följd av den stora utställning vid vilken affischerna skulle 

användas.  

 



   
 

Eftersom BBB-detaljer har minst sagt problem med sin ekonomi bestämmer sig AE 

Produkter att rikta krav mot Elis Elektronik. AE Produkter önskar helt enkelt 

erhålla ersättning för  

 

1) den kompensation AE Produkter nödgats utge till tryckerikunden för 

förseningen med maskinleveransen, 

2) utebliven vinst på grund av förseningarna i produktionen beroende på 

felen vid installationen av maskinen samt ersättning för den skadade 

elcentralen, 

3) reparations- och saneringskostnaderna som uppkommit till följd av 

branden i tryckerilokalerna, samt 

4) de kostnader som uppkommit till följd av felet i elmotorn och de därav 

feltryckta affischerna i form av dels kasserat material, dels onödig och 

icke produktiv arbetstid hos personalen. 

 

I avtalet mellan AE Produkter och BBB-detaljer anges bl.a. – med förebild i kända 

förlagor på köp- och tjänsteområdet – att BBB-detaljer ansvarar för åtgärder som 

vidtas av eventuella underleverantörer och för den färdiga produkten, oavsett vem 

som levererat delar till den färdiga produkten. Det anges också att BBB-detaljer vid 

visad vårdslöshet är skyldig att ersätta AE Produkter för skada som uppkommit, 

liksom att BBB-detaljer är skyldig att ersätta AE Produkter för skada som BBB-

detaljer är ansvarig för. Ansvaret är dock begränsat till maximalt ett belopp som 

motsvarar det avtalade priset för de av BBB-detaljer levererade produkterna och 

tjänsterna.  

 

I BBB-detaljers anbud hänvisades till och bifogades avtalsvillkor som 

överensstämmer med de som avtalats mellan AE Produkter och BBB-detaljer.   

 

 



   
 

Kärandelaget företräder AE Produkter och svarandelaget företräder Elis Elektronik.   

 

Lagen ska med utgångspunkt i de redovisade omständigheterna utveckla rättsliga 

resonemang för sina ståndpunkter. Omständigheterna får inte ändras men kan 

kompletteras.  

 

En invändning kan framställas mot ett hypotetiskt huvudpåstående. Att 

kärandelaget inte har fört ett visst rättsligt resonemang hindrar alltså inte 

svarandelaget att invända mot ett resonemang som om det hade framställts. På 

motsvarande sätt får kärandelaget bemöta en viss rättslig invändning även om 

svarandelaget inte har framställt denna. 

 


