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Sammanfattning 

 
Skador som inträffar mellan personer som inte ingått avtal med varandra kallas för 

utomobligatoriska skador. Den utomobligatoriska skadeståndsrätten regleras primärt av SkL 

från år 1972. 

 

Dessa skador kan staten inte förhindra från att inträffa. Vad staten däremot kan göra och har 

valt att göra är att initiera en form av trygghet åt de inblandade parterna när skadan väl är 

skedd. Syftet med lagstiftningen är att skadeståndet skall vara reparativt, preventivt och 

riskfördelande. 

 

För att en person skall bli ålagd skadeståndsskyldighet måste vissa kriterier vara uppfyllda. 

För det första måste en form av culpa föreligga. Med culpa menas att skadan skall ha orsakats 

genom uppsåt eller oaktsamhet. För det andra fordras kausalitet mellan culpan och skadan 

som har drabbat den skadelidande. Slutligen måste kausaliteten vara adekvat, alltså ett 

sannolikt eller påräkneligt resultat av culpan. 

 

När en skada har fastställts kan man erhålla ersättning enligt olika beräkningsmetoder. Då 

skadan är total, d.v.s. att en reparation av egendomen inte anses vara aktuell kan skadeståndet 

beräknas efter återanskaffningskostnaden, försäljningspriset eller bruksvärdet. Här är metoden 

om återanskaffningskostnaden den primära. Vid delskada kan två metoder tillämpas vid 

skadeståndsberäkningen. Den första metoden beräknar skillnaden mellan den skadade 

egendomens värde innan och efter skadetillfället. Denna skillnad, det s.k. restvärdet, blir 

skadeståndet. Den andra metoden går ut på att skadeståndet bestäms till 

reparationskostnaderna av den skadade egendomen. 
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1 Inledning 

 

1.1 Inledning 

 
Att skador av olika slag sker är inget staten kan förhindra. Vad den däremot kan göra är att 

initiera en form av trygghet åt de inblandade parterna så att ingen av dem blir ruinerad av 

skadan. Skadeståndet är reparativt, då den är till för att försätta den skadelidande parten i 

samma ekonomiska ställning som innan skadetillfället. Vidare är skadeståndet preventivt, då 

den kan göra människor mer försiktiga och villiga att satsa på skadeförebyggande åtgärder. 

Slutligen är skadeståndet riskfördelande, då den kan se till att pulvrisera en eventuell skada 

och på så sätt se till att den skadeståndsskyldige inte drabbas för hårt av skadan han1 har 

orsakat. 

 

Skador som sker mellan parter som inte ingått avtal kallas för utomobligatoriska skador. Den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten regleras primärt av SkL. SkL lämnar dock företräde åt 

åtskilliga speciallagstiftningar, som t.ex. PAL och MB, då de blir aktuella. I Sverige erkänns 

fyra typer av skador; personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. 

 

Hur sakskador ersätts stadgas i 5 kap. 7 § SkL och behandlas i föreliggande uppsats. Dessa 

skador kan ersättas på olika sätt. Vilken beräkningsmetod som används bestäms av olika 

omständigheter. För att skadeståndsskyldighet överhuvudtaget skall bli aktuellt vid en skada 

fordras att vissa kriterier uppfylls. Dessa är att ett culpöst handlande föreligger tillsammans 

med adekvat kausalitet. Vad som menas med dessa begrepp behandlas också i uppsatsen. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att belysa olika problemformuleringar kring 5 kap. 7 § SkL som 

behandlar skadeståndets bestämmande vid sakskada. Begreppet sakskada är inte helt självklart 

och 5 kap. 7 § med sina tre punkter är inte helt lättbegriplig i sin ordalydelse i lagtexten. Vilka 

rekvisit som måste vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet skall kunna åläggas en person 

klarläggs också. 

                                                 
1 För att underlätta läsningen har jag valt att använda pronomenet ”han” vid exemplifieringar. 
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1.3 Frågeställningar 

 
För att uppfylla syftet med uppsatsen vill jag ha svar på följande frågor: 

 

• Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet skall föreligga 

enligt 2 kap. 1 § SkL? 

• Vilka olika typer av sakskador kan man erhålla skadestånd för enligt 5 kap. 7 § SkL? 

• Vilka beräkningsmetoder finns och vid vilka omständigheter tillämpas de?  

 

1.4 Metod och material 

 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag tillämpat den s.k. traditionella juridiska 

metoden, d.v.s. analyserat lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin för att fastställa 

gällande rätt och på så sätt fördjupa mig i ämnet för att sedan kunna lösa mina 

problemformuleringar. De viktigaste rättkällorna i området är SkL, dess förarbeten och 

rättsfall som berör lagreglerna som jag har fördjupat mig i. Inom doktrinen har jag haft störst 

användning av Jan Hellners och Marcus Radetzkis mycket undervisande bok 

”Skadeståndsrätt”. 

 

1.5 Avgränsning 

 
Ämnet skadeståndsrätt är så stort och brett att det på inga sätt går att inkludera allt i en 

uppsats av den här storleken. När jag började skriva var min avsikt att ha med skadestånd vid 

både person- och sakskada men jag märkte ganska tidigt att det inte var möjligt under den 

korta tid vi hade på oss. Således valde jag skadestånd vid sakskada då det intresserar mig mer. 

Skadestånd vid ren förmögenhetsskada och principalansvar har också avgränsats bort. 

 

Det är vanligt att personer tecknar olika sorter av försäkringar för att pulvrisera en eventuell 

framtida skada, exempelvis genom en ansvarsförsäkring. Även detta har sorterats bort från 

arbetet på grund av tidsbrist. SkL är inte den enda lagstiftningen som behandlar skadestånd. 

Det finns åtskilliga speciallagar som har företräde framför SkL som t.ex. PAL och MB. Jag 

har dock valt att endast fördjupa mig inom SkL då det är grundpelaren i vår svenska 

utomobligatoriska skadeståndsrätt. 
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Ibland finns fler än endast en skadevållare. Hur skadeståndet mellan dessa skall fördelas har 

jag inte berört i arbetet. Då den skadelidande har varit medvållande till sin skada kan det bli 

aktuellt med jämkning enligt 6 kap. SkL. Frågan om jämkning är så stor att den skulle kunna 

vara ett självständigt ämne vid uppsatsskrivande och har därför avgränsats bort. 

 

1.6 Disposition 

 
Uppsatsens inledande kapitel utgör inledningen till hela arbetet. I det efterföljande kapitlet 

studeras vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet skall föreligga. 

I det tredje kapitlet utreds begreppet sakskada och hur en sådan bestäms. Vilka 

beräkningsmetoder som föreligger och i vilka olika situationer de används utreds också i det 

kapitlet. Det fjärde kapitlet innehåller en diskussion över ämnet från min sida. Svaren på mina 

frågeställningar framkommer i femte kapitlet. I det avslutande kapitlet nämns alla källor jag 

har använt mig av för att kunna besvara mina frågeställningar. 
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2 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet 

 

2.1 Historik 

 
De svenska skadeståndsreglerna har historiskt sett ett nära samband med straffrätten. Vid ett 

antal särskilt beskrivna gärningar i de medeltida lagarna utgick en bot som var något av en 

blandning av straff och skadestånd. Denna bot delades upp i tre delar där endast en del gick 

till den skadelidande. Denna tredjedel kunde betraktas som ett slags skadestånd. I mitten av 

1800-talet reformerades straffrätten vilket resulterade i att boten avskaffades och skadeståndet 

blev helt självständigt.2 

 

Dessa skadeståndsregler som då kom till lades in i 6 kap. strafflagen 1864. Även efter att 

strafflagen hade ersatts med vår nuvarande brottsbalk fortsatte 6 kap. strafflagen att gälla till 

den 1 juli 1972 då SkL trädde i kraft. Även i fall där en handling inte var brottslig tillämpades 

6 kap. strafflagen och medförde skadeståndsskyldighet. Den grundläggande regeln var 

culparegeln som medförde att skadeståndsskyldighet förelåg vid person- och sakskador om 

handlingen var uppsåtlig eller oaktsam. Handlingen till skadan var således inte tvungen att 

vara brottslig. Ungefär samma förutsättningar föreligger i vår nuvarande lagstiftning för att 

skadeståndsskyldighet för vållande till person- och sakskada skall föreligga.3 

 

När botsystemet upphörde blev culparegeln den dominerande skadeståndsregeln för ersättning 

av person- och sakskada. Culpareglen har sin bakgrund i ”lex Aquilia”, en lag från ca 200-

talet före Kristus som innehöll regler om skadeståndsansvar i utomobligatoriska förhållanden. 

Denna regel gjorde gällande att all person- och sakskada som vållats genom uppsåt eller 

oaktsamhet skulle ersättas.4 

 

Begreppet culpa har man sedan gammalt delat in i olika grader. Den vanliga uppdelningen är 

tredelad och består av grov vårdslöshet (culpa lata), normal vårdslöshet (culpa levis) och 

                                                 
2 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 2006, s. 30. 
3 A.a., s. 30 f. 
4 A.a., s. 31 f. 
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lindrig vårdslöshet (culpa levissima). Uppdelningen saknar i stort sett praktisk betydelse då 

varje form av culpa är tillräcklig för att resultera i skadeståndsansvar.5 

 

Under 1900-talet avkunnades flera domar om skadestånd för person- och sakskada och 

principer för aktsamhetsbedömning, kausalitetsbedömning, skadelidandes medverkan och 

andra sidor av culpaansvaret fick form.6 Reglerna om skadeståndsansvar har således till 

mycket stor del utbildats genom domstolarnas rättstillämpning. Lagstiftaren har i stor 

omfattning överlämnat åt domstolar att avgöra viktiga och avgörande frågor för 

skadeståndsrätten.7 

 

Propositionen till SkL lades fram 1972 och byggde på tre kommittéförslag. Dessa var SOU 

1958:43, SOU 1963:33 och SOU 1964:31.8 SkL är ett resultat av ett nordiskt 

lagstiftningssamarbete som kom igång efter andra världskriget. SkL har inte påverkats av EG-

rätten till skillnad från en del speciallagstiftning på området som t.ex. PAL.9  

 

Lagstiftaren betonade framför allt de reparativa och riskfördelande funktionerna hos 

skadeståndet när SkL skulle stiftas.10 Begreppen prevention och reparation har varit de mest 

omtalade i den nordiska debatten. Syftet med reparation har inte bara varit att ersätta den 

skadelidande utan även att initiera en känsla av trygghet i samhället.11 Syftet med prevention 

är att skadeståndsskyldigheten skall göra folk mer försiktiga, uppfostra till hänsyn och att 

förmå företag och privatpersoner att lägga ner kostnader för att undvika skador. Ett annat 

syfte med skadeståndet är att fördela risken. Om t.ex. en grupp personer har en 

ansvarsförsäkring delas skadeståndet upp på ett stort kollektiv och kommer inte att drabba 

någon enskild på ett avsevärt sätt.12 

 

                                                 
5 Grönfors, Kurt, Trafikskadeansvar, 1952, s. 46. 
6 Hellner & Radetzki, 2006, s. 33. 
7 Prop. 1972:5, s. 18 f. 
8 Hellner & Radetzki, 2006, s. 35. 
9 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, en kommentar, 2002, s. 15 f. 
10 A.a., s. 20. 
11 Grönfors, 1952, s. 36. 
12 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 19 f. 
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2.2 Allmänt om SkL 

 
SkL är tillämplig då culpösa handlingar resulterar i skada. Strikt ansvar regleras dock inte av 

SkL. SkL:s bestämmelser om jämkning enligt 6 kap. SkL blir dock tillämpliga också när 

ansvaret är strikt enligt särskild lagstiftning eller enligt allmänna rättsprinciper.13  

 

SkL innehåller de grundläggande reglerna om när skadeståndsskyldighet föreligger, hur 

skadeståndet skall beräknas och när jämkning av skadeståndet skall ske. SkL:s regler är dock 

så allmänt formulerade att andra rättskällor får stor betydelse vid rättstillämpningen, som bl.a. 

förarbetena och praxis.14 

 

För att bli skadeståndsskyldig måste en skada ha uppstått. I vår svenska skadeståndsrätt 

erkänns fyra typer av skador, nämligen personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och 

kränkning.15 

 

Slutligen måste det nämnas att SkL är dispositiv, d.v.s. inte tvingande och att bestämmelser i 

lagen kan avtalas bort. Detta regleras i 1 kap. 1 § SkL. Lagen får heller inte läsas 

motsattssvis.16 

 

2.3 Culparegeln 

 
”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller  

sakskada skall ersätta skadan.”
17

 

 

Bakom denna lagregel döljs en stor del av den svenska skadeståndsrätten. Det är allmänt 

vedertaget att ordet ”vållande” är en sammanfattad beteckning för uppsåt och oaktsamhet.18 

Ett annat ord för vållande är culpa. Detta brukar i sin tur namnge huvudregeln för 

skadeståndsansvaret som ”culparegeln”.19 Den innebär att en person som uppsåtligen eller av 

                                                 
13 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 17. 
14 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, 2005, s. 10. 
15 A.a., s. 15. 
16 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 19. 
17 2 kap. 1 § SkL. 
18 Hellner, Jan, Skadeståndsrätten, en introduktion, 2000, s. 19. 
19 A.a., s. 25. 
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oaktsamhet orsakar en skada även skall ersätta den. 20 Culparegeln gäller endast i fråga om 

person- och sakskada.21 Culparegeln ger inga hänvisningar om vilka aktsamhetsnormer 

regelns tillämpning skall bygga på. Detta har helt överlämnats åt domstolarna.22 

 

Ett annat ord för uppsåt är avsikt. Att det föreligger uppsåt till handlingen som orsakade 

skadan är dock inte tillräckligt, utan uppsåtet måste föreligga i förhållande till den inträffade 

skadan. Den inträffade skadan skall således ha orsakats med avsikt. Andra ord för oaktsamhet 

är vårdslöshet, ovarsamhet eller försumlighet.23 När man skall bedöma om culpa föreligger 

skall man studera om den påstådde oaktsamme personen borde ha handlat på annat sätt. För 

att göra denna bedömning kan man beakta ett stort antal olika omständigheter. Traditionellt är 

uppfattningen att oaktsamheten består i underlåtenhet att iaktta den grad av aktsamhet som 

kännetecknar en god familjefader, en ”bonus pater familias”.24 

 

Uppfattningen om ”bonus pater familias” anses nu övergiven även om själva talesättet lever 

kvar. Att culpabedömningen sker efter den principen är idag sällsynt. Istället är det lagar, 

andra föreskrifter och till en viss mån prejudikat som styr ifall en person har varit culpös. När 

författning, prejudikat och sedvana inte reglerar om ett fall har varit culpöst blir domstolarna 

tvungna till en skönsmässig bedömning.25 

 

I de flesta fall sker culpabedömningen efter vad som föreskrivits i någon författning eller 

föreskrift av myndighet. För att dessa bestämmelser skall vara relevanta inom 

skadeståndsrätten måste de skydda den skadelidandes ekonomiska intressen. Ett exempel där 

en författning har stor betydelse är inom biltrafiken eftersom skadeståndsbedömningen är 

relaterad med regler i TraF. Andra fall där culpabedömningen har influerats av föreskrifter är i 

arbetsförhållanden.26 

 

                                                 
20 Eriksson, Anders, Rätten till skadestånd vid miljöskador, 1995, s. 12. 
21 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 43. 
22 Prop. 1972:5, s. 21. 
23 Radetzki, 2005, s. 31. 
24 Hellner & Radetzki, 2006, s. 129. 
25 A.st. 
26 A.a., s. 129 f. 
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Även föreskrifter som inte stadgas i lag eller utfärdats av myndigheter kan påverka 

aktsamhetskravet. Exempel på sådana fall är regler vid sport och tävlingar. Dessa regler är 

mycket viktiga då det skall bestämmas om en handling har varit culpös.27 

 

Prejudikatets roll vid bedömningen är mer diskuterad än författningarnas och de andra 

föreskrifternas roll vid den skadeståndsrättsliga bedömningen. När det gäller 

culpabedömningen vid prejudikat har det sagts att den avser specifika fall och att prejudikatet 

därför spelar mindre roll än annars. När det gäller bedömningen av den allmänna 

aktsamhetsstandarden är å andra sidan bundenheten till prejudikaten säkerligen betydande och 

viktiga. Rättsskipningens krav på konsekvens leder till att domstolar beaktar tidigare 

avgöranden om aktsamhetskrav. Detta så att lika fall får liknande utgångar vid 

domstolsprocesser.28 

 

Sedvanan har en stark roll vid culpabedömningen. Dock är fallen, där sedvanans betydelse för 

hur högt kravet på aktsamhet skall ställas, få av anledningen att sådana utredningar ofta 

fordrar stor energi och hög kostnad. Exempel på områden där sedvanan har utbildat praxis är i 

t.ex. sjukvården och industriellt arbete. I dessa fall har skadan orsakats av ett handlingssätt 

som har ett nära samband med tekniken för arbetets utförande. Om en utredning fastslår att 

skadan orsakades av sedvanan kan domstolarna ändå pröva om praxis skall följas.29 

 

Om författningar och andra föreskrifter, prejudikat eller sedvanan inte ger domstolen 

tillräcklig ledning måste den göra en fri bedömning av kraven på handlandet. I svensk rätt är 

kraven på aktsamhet ofta en sammanställning av tre faktorer. Dessa är: 

 

1.  risken för skada  

2. den sannolika skadans storlek och  

3. möjligheterna att skadan uppkommer.  

Till dessa tre faktorer bör man, enligt Hellner, lägga till en fjärde faktor nämligen  

4. den handlandes möjligheter att inse risken för skada.30 

 

                                                 
27 Hellner & Radetzki, 2006, s. 131. 
28 A.a., s. 132. 
29 A.a., s. 133. 
30 A.a., s. 133 f. 
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Domstolen gör en helhetsbedömning och väger dessa faktorer mot varandra och avgör sedan 

om dessa faktorer krävde ett annat handlande än det som förekommit. Det som domstolen 

alltså gör är att väga riskerna för skada och kostnader av skadeförebyggande åtgärder mot 

varandra. För en culpabedömning är detta dock inte tillräckligt. Det måste även avgöras om 

omständigheterna motiverade ett handlande som skulle förebygga skadan, alltså om 

underlåtenheten till handlandet bör resultera i skadeståndsskyldighet. Risken för att en skada 

skall uppstå är således utgångspunkten. Ju större sannolikheten för en skada är, och ju större 

skador som kan uppkomma, desto högre ställs kraven på att en handling inte skall utföras eller 

att skadeförebyggande åtgärder skall vidtas.31 

 

För att skadeståndsansvar skall föreligga enligt culparegeln skall, generellt sett, skadan ha 

vållats genom positiv handling. Till detta finns undantag, kallad ”culpös underlåtenhet”. 

Exempel på sådana situationer är att en person som framkallat en fara för skada låter bli att 

avvärja den eller att en person åsidosätter en lagregel om skyldighet att vidta en åtgärd som 

förebygger fara.32 Ett tydligt konkret exempel på ett sådant fall är 26 § VGL som framhäver 

att väg skall hållas i tillfredställande skick. Slutligen får inga ansvarsfrihetsgrunder som t.ex. 

nöd, nödvärn, samtycke och tjänsteplikt, vara tillämpliga.33 

 

Underlåtenhet att handla leder inte till skadeståndsansvar, även om passiviteten rent moraliskt 

sett skulle framstå som fel. Exempel på ett sådant fall är om en person ser en annan person 

drunkna och inte hjälper honom.34 

 

Berättigad till skadestånd är endast den som omedelbart drabbats av skadan. Således är 

personer som har hamnat i en sämre situation på grund av skadan inte 

skadeståndsberättigade35 med undantag för personer med begränsad sakrätt till egendomen, 

som t.ex. nyttjanderätt.36 

 

                                                 
31 Hellner & Radetzki, 2006, s. 135. 
32 Prop. 1972:5, s. 21. 
33 Radetzki, 2005, s. 18 f.f. 
34 Ekstedt, Leif, Skadeståndsrätt, 1994, s. 40. 
35 SOU 1950:16, s. 10. 
36 Prop. 1972:5, s. 22. 
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2.4 Kausalitet och adekvans 

 

2.4.1 Kausalitet 

 
Kausalitet betyder orsakssamband. Ett orsakssamband måste föreligga mellan skadegörarens 

handling och skadan hos den skadelidande. Handlingen måste alltså vara orsaken till skadan.37 

Som det tidigare har nämnts förutsätter skadeståndsskyldighet att ett culpöst handlande har 

orsakat skadan. Orsaksförhållandet, kausaliteten, är således en förutsättning för 

skadeståndsansvar och hur beräkningen av skadeståndet skall göras. Om situationen är det 

omvända, alltså att kausalitet föreligger men inte culpa, föreligger heller inte 

skadeståndsskyldighet.38 

 

Kravet på kausalitet är i stort sett tillämpligt inom hela skadeståndsrätten. Skadestånd 

föreligger inte om en person med uppsåt försöker åstadkomma en skada men misslyckas. Inte 

heller föreligger skadeståndsskyldighet om en skada uppstår en kort tid efter skadan men av 

en annan orsak.39 

 

Kausalitet föreligger när en händelse genom naturens ordning eller samhällets inrättande leder 

till en annan händelse eller när en skada aldrig skulle ha uppstått om inte en föregående 

händelse hade ägt rum. Ett exempel på detta är att någon för en brinnande tändsticka till ett 

papper och pappret börjar brinna enligt naturens ordning eller att pappret inte skulle ha börjat 

brinna om inte tändstickan hade förts till pappret.40 

 

Innebörden av begreppet kausalitet diskuteras ofta med utgångspunkt i begreppen ”tillräcklig 

betingelse” och ”nödvändig betingelse”.41 Begreppen kan vara till hjälp då man skall utreda 

innebörden av kausalitet. Att en handling leder till en skada enligt naturens ordning eller 

samhällets inrättande anses vara en ”tillräcklig betingelse”. Som exempel kan nämnas att en 

person inte sandar utanför sitt hus och någon halkar, bryter benet och inte kan arbeta under en 

tid. I detta fall är underlåtenheten att sanda den utlösande faktorn till händelseförloppet, den 

                                                 
37 Radetzki, 2005, s. 22. 
38 Hellner & Radetzki, 2006, s. 195. 
39 A.st. 
40 A.a., s. 196. 
41 Radetzki, Marcus, Skadeståndsberäkning vid sakskada, 2004, s. 124. 
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tillräckliga betingelsen. Att en skada inte skulle ha orsakats om inte en tidigare händelse ägt 

rum anses vara en ”nödvändig betingelse”.42  

 

Det föreligger inget krav på att vållandet till skadan skall ha varit huvudorsaken till skadan 

inom skadeståndsrätten. En bidragande orsak till att en skada har uppstått räcker för att 

skadeståndsskyldighet skall föreligga.43 

 

2.4.2 Adekvans 

 
Ibland föreligger inte skadeståndsansvar även om det tydligt har visats att en händelse har 

varit en ”tillräcklig betingelse” eller ”nödvändig betingelse” till en skada. I sådana fall har det 

ansetts osannolikt att händelsen skulle resultera i en skada. Detta kallas ”adekvat kausalitet”. 

Då räcker det inte att skadan skall ha orsakats av en händelse enligt naturens ordning eller 

samhällets inrättande, utan även ha varit normalt eller påräkneligt.44  

 

Denna betydelse av begreppet ”adekvat kausalitet” har även uttalats av HD i NJA 1998 s. 

893: ”Kravet på adekvat kausalitet mellan handling och inträffad skada innebär att skadan 

skall för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet.”
45

 

 

Syftet med adekvansregeln är att begränsa skador till följd av en skada där skadegöraren i den 

första skadan inte kunde räkna med den andra skadan. Om adekvansen inte vore obligatorisk 

skulle skadeståndsansvaret vara obegränsat. Detta kan på ett enklare sätt förklaras genom 

följande exempel. En person vållar en annan person skada och den skadelidande blir tvungen 

att besöka sjukhus. Sjukhuset träffas av blixten och den skadelidande avlider av eldsvådan 

som följer. Skadevållarens oaktsamhet är orsaken till den skadelidandes död, dock är 

dödsfallet en slumpmässig skadeföljd av den första skadan. Detta resulterar i att skadevållaren 

inte blir skadeståndsskyldig för dödsfallet. Adekvanskravet är således en yttersta gräns för 

skadeståndskravet.46 

 

                                                 
42 Hellner & Radetzki, 2006, s. 197. 
43 A.st. 
44 A.a., s. 198. 
45 Hellner, 2000, s. 65. 
46 Radetzki, Marcus, Orsak och skada, 1998, s. 15. 
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Ett annat mycket undervisande exempel till adekvansregeln är att en kusk kör en passagerare 

och somnar. Att kusken somnar är culpöst. Hästen väljer fel väg och passageraren träffas av 

blixten och avlider. Om kusken inte hade somnat skulle hästen inte välja fel väg och blixten 

skulle inte slå ner på vagnen. Begreppen ”tillräcklig betingelse” och ”nödvändig betingelse” 

är båda uppfyllda. Dock åläggs inte kusken straff och skadeståndsansvar för dödsfallet, då 

skadan även kunnat ske på den rätta vägen.47 

 

När en skada inträffar på grund av en slumpmässig följd av vållandet föreligger inget 

skadeståndsansvar. I exemplet med kusken är det uppenbart att samband saknas mellan 

kuskens culpösa handlande och risken för dödsfallet. Kuskens insomnande ökade risken för 

att vagnen skulle köra av vägen men inte att blixten skulle träffa passageraren. Med 

anledningen av detta var adekvanskravet inte uppfyllt.48 

 

Om sannolikheten för en skada inte ökar eller helt av minskar av ett culpöst handlande blir 

skadan som uppstår inadekvat. Inadekvans kan även föreligga när sannolikheten ökar något. 

Ett problem är att bestämma hur mycket sannolikheten skall öka för att ansvar skall påtvingas 

den culpöse personen.49 Bedömningen måste vara objektiv och gjord av en bedömare med 

hög kunskap i området för att resultatet skall bli så bra som möjligt. 50 

 

Att skadan skall ligga ”i farans riktning” för att vara ersättningsgill är en vanlig formulering. I 

exemplet med kusken låg det i farans riktning att vagnen skulle köra av vägen om kusken 

somnade men inte att passageraren skulle träffas av blixten. Formuleringen nämner även att 

en skada som ligger i farans riktning skall ersättas även om händelseförloppet var så märkligt 

att det var ytterst osannolikt att det culpösa beteendet skulle resultera i den inträffande 

skadan.51 

 

Culparegelns hänvisning till ”pater bonus familias” har sin motsvarighet inom 

adekvansbedömningen i ”vir optimus” som kan översättas till ”en särskild framstående 

person”. Man tittar på vilka kunskaper personen hade om skadans förutsebarhet. Man 

studerar alltså den allmänna risken för skada, ursäktande omständigheter osv. och bedömer 

                                                 
47 Hellner & Radetzki, 2006, s. 202. 
48 A.st. 
49 A.a., s. 203. 
50 Radetzki, 2004, s. 141. 
51 Hellner & Radetzki, 2006, s. 203 f. 



 13 

sedan om oaktsamhet förelåg. Principen om ”vir optimus” är idag lika oanvänd som principen 

om ”bonus pater familias”.52 Istället används, de redan nämnda reglerna, kausalitetsregeln och 

adekvansregeln.53 

 

                                                 
52 Hellner & Radetzki, 2006, s. 204. 
53 Roos, Carl Martin, Ersättningsrätt och ersättningssystem, 1990, s. 103. 
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3 Skadeståndets bestämmande 

 

3.1 Allmänt om 5 kap. 7 § SkL 

 
”Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 

2. annan kostnad till följd av skadan, 

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.”
54 

 

Skadeståndsberäkningen är stadgad i 5 kap. 7 § SkL. Lagregeln tar upp vilka poster man kan 

erhålla ersättning för. Dessa är värdeersättning, reparation och värdeminskning, 

följdkostnader, inkomstförlust och intrång i näringsverksamhet.55 Skadeståndet skall således 

motsvara den skadade egendomens värde. Hur detta skall göras framkommer inte i 

bestämmelsen, utan det är upp till domstolarna att med hjälp av vedertagna principer 

bestämma skadeståndets storlek.56 

 

Syftet med skadeståndet är enligt den grundläggande principen för beräkning av skadestånd, 

att ersättningen skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som han var i 

innan skadan inträffade. Denna princip är inte stadgad i SkL där det dock finns detaljregler 

om hur beräkningen vid sakskada skall göras.  Dessa regler är stadgade i 5 kap. SkL.57 

 

Ofta nämns den s.k. differensläran som den allmänna principen för skadeståndsberäkning. 

Den går ut på att jämföra den skadelidandes ekonomiska ställning före och efter skadan. 

Skillnaden mellan dessa två belopp utgör skadeståndet. Denna lära har mindre praktisk 

betydelse vid konkreta beräkningar av sakskador. Istället är det detaljerade bestämmelser som 

styr den konkreta skadeståndsberäkningen.58 

 

Stadgandet i 5 kap. 7 § SkL ger en klar anvisning om vilka poster som skall ersättas men inte 

hur beräkningen av de olika posterna skall göras. Till detta har man en viss ledning av 6 kap. 

                                                 
54 5 kap. 7 § SkL. 
55 Roos, 1990, s. 270. 
56 Radetzki, 2004, s. 71. 
57 Hellner, 2000, s. 77. 
58 A.st. 
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2 § FAL som berör värdeersättning vid sakförsäkring. Utöver detta är man även hänvisad till 

mer allmänna principer.59 

 

Om det föreligger bevissvårigheter när skadeståndet skall beräknas har domstolen rätt att 

uppskatta skadan till ett skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § RB.60 

 

3.2 Begreppet sakskada 

 
Sakskada är synonymt med egendomsskada.61 Begreppet syftar alltså på olika slag av 

egendomsskador.62 

 

Med sakskada menas i första hand fysiska skador på fast eller lös egendom. Exempel på 

sådana skador är krossade fönsterrutor, bucklade bilar och nedbrunna hus.63 Även pengar och 

vissa fordringsbevis som t.ex. checkar och aktiekuponger inkluderas i begreppet sakskada.64 

Estetiska försämringar som inte påverkar föremålets användbarhet betraktas också som 

sakskada. Vidare räknas även ekonomiska följdskador som sakskador. Exempel på denna 

kategori av sakskador är kostnader för reparation eller återanskaffning av skadad egendom 

samt transportkostnader och inkomstförlust i samband med skadan.65 

 

Försämringar som påverkar funktionen hos ett föremål räknas också som en sakskada. 

Exempel i detta fall är att en dålig komponent monteras i en motor eller maskin.66 Detta hände 

i NJA 1996 s. 68 där HD ansåg att en defekt komponent monterad med annan komponent till 

en kapsel i en flygplansmotor var en sakskada. Kapslarna hade på grund av den defekta 

komponenten förlorat sina värden och kasserats. 

 

                                                 
59 Hellner, 2000, s. 93. 
60 Agell, Anders, Malmström, Åke, Civilrätt, 2005, s. 337. 
61 Prop. 1972:5, s. 578. 
62 Agell & Malmström, 2005, s. 323. 
63 Radetzki, 2005, s. 16. 
64 Prop. 1972:5, s. 580. 
65 Radetzki, 2005, s. 16. 
66 Hellner, 2000, s. 20. 
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Att permanent eller tillfälligt förlora besittningen av egendom klassificeras som sakskada. Att 

ägaren till egendomen under en viss tid inte kan bruka egendomen betraktas som sakskada 

oberoende om handlingen är brottslig.67 

 

Till sakskada räknas även betäckningsskador på ston, tikar och andra hondjur. Detta även om 

själva djuret inte skadats utan för att dräktigheten utsatt djuret för en fysisk förändring.68 Detta 

var fallet i NJA 1990 s. 80 där en schäferhund avsedd för avel betäcktes av en hanhund. HD 

uttalade att tiken genom dräktigheten utsattes för en fysisk förändring vilken var att betrakta 

som en sakskada. Ägaren till tiken erhöll skadestånd enligt 6 § hundlagen. 

 

Osäkerhet råder dock om elektrisk ström skall betraktas som sakskada. Att en kabel förstörs är 

utan tvekan en sakskada. Likaså om förstörandet av kabeln resulterar i att värmen till ett hus 

med djur i minskar och djuren dör av köld. Däremot räknas inte strömavbrott som gör att 

maskiner slutar fungera, utan att skadas, som sakskador.69 

 

Att flytta på en fornlämning på sin egen mark har också ansetts vara en sakskada genom NJA 

1993 s. 753. Fastighetsägaren som gjorde detta ansågs vara skadeståndsskyldig gentemot 

Riksantikvarieämbetet. Tydligen har Riksantikvarieämbetet haft en slags offentligrättslig 

sakrätt till fornlämningen.70 

 

3.3 Värdeersättning 

 
Första ersättningsposten i 5 kap. 7 § SkL berör värdeersättningen. Den är uppdelad i två 

varianter, sakens värde och sakens reparationskostnad eller värdeminskning. 

Värdeersättningen utgår vid totalskada och ibland delskada. Ersättning för reparationsskada 

eller värdeminskning är endast aktuellt vid delskada.71 

 
 

                                                 
67 Hellner, 2000, s. 20. 
68 A.st. 
69 A.st. 
70 Hellner & Radetzki, 2006, s. 104. 
71 Hellner, 2000, s. 94. 
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3.3.1 Totalskada 

 
Vid totalskada på egendom finns olika metoder för att bestämma värdet av den skadade 

egendomen. Dessa metoder är i första hand baserade på återanskaffningskostnaden, 

försäljningspriset och egendomens bruksvärde.72 

 

Den primära metoden vid skadeståndsberäkningen vid sakskada baserar sig på 

återanskaffningskostnaden. Detta följer bestämmelserna i FAL. Enligt 6 kap. 2 § FAL 

bestäms den försäkrade egendomens värde av kostnaden för återanskaffning av ny egendom 

av samma slag som den skadade innan skadan inträffade. Vad egendomen kostade när den 

anskaffades beaktas således inte. Från den kostnaden görs sedan avdrag för ålder och bruk 

samt eventuellt också för ”nedsatt användbarhet eller annan omständighet”.73 

 

Att försäljningspriset och bruksvärdet bestämmer värdeersättningen sker endast undantagsvis. 

Om exempelvis ett varulager skadas kan ersättningen för försäljningspriset bli högre än vad 

den skulle bli vid en beräkning på återanskaffningskostnaden. Detta då ägarens vinst i 

försäljningspriset är inberäknat. När denna metod skall användas skall det vara sannolikt att 

ägaren kunnat sälja egendomen till det angivna priset och att han inte kan återanskaffa 

varorna för ursprungspriset utan särskild kostnad eller tidsspillan.74 

 

Försäljningsvärdet kan även vara grunden till skadeståndsberäkningen då det är lägre än 

skadeståndet beräknat efter återanskaffningskostnaden. Detta kan ske om egendomen var 

gammal och inte längre i bruk av ägaren. Försäljningsvärdet skall dock inte vara grunden till 

ersättningsberäkningen bara för att ägaren ville sälja egendomen inom en nära framtid.75 

 

Med bruksvärdet menas det kapitaliserade värdet som ägaren går miste om när han inte längre 

kan använda egendomen. Om möjligheten finns att hyra liknande egendom skall ersättningen 

uppskattas till den kostnaden. Om denna möjlighet inte föreligger får bedömningen göras efter 

                                                 
72 Hellner & Radetzki, 2006, s. 412. 
73 A.a., s. 412 f. 
74 A.a., s. 414. 
75 A.st. 
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skön. Denna metod är lämplig när egendomen inte kan återanskaffas och när metoden om 

försäljningspriset inte är lämplig som ersättningsnorm.76  

 

Ett fall där diskussionen fördes i de olika domstolsinstanserna om vilken beräkningsmetod 

som skall användas var i NJA 1991 s. 269. En person blev genom bedrägeri av med sin 

exklusiva klocka och krävde skadestånd av bedragarna. Alla tre instanserna värderade 

klockans värde på olika sätt, i TR:n efter ett värderingsintyg, i HovR:n efter det planerade 

försäljningsvärdet och slutligen i HD efter återanskaffningsvärdet. I revisionssekreterarens 

dom, som gillades av HD, uttalades att omständigheterna som medförde att den skadelidande 

var villig att sälja klockan för underpris inte borde inverka på att ersättningen nedsätts till 

lägre än återanskaffningspriset. 

 

3.3.2 Delskada 

 
Vid delskada kan ersättningen beräknas på två sätt. Vid omfattande skador fastställer man 

värdet på egendomen innan skadan skedde och egendomens resterande värde, det s.k. 

restvärdet. Skillnaden mellan det ursprungliga värdet och restvärdet blir sedan skadeståndet. 

Den skadelidande kan genom denna metod sälja resterna av den skadade egendomen och 

anskaffa liknande egendom som den skadade.77 Ett fall där denna metod tillämpades vid 

skadeståndsberäkningen var NJA 1971 s. 126. Efter en bilolycka begärde ägaren till den 

skadade bilen ersättning för reparationskostnaden. Den skadeståndsskyldige medgav 

ersättning för skillnaden mellan återanskaffningskostnaden och bilens restvärde. HD ansåg att 

det vore billigare för den skadelidande att anskaffa en liknande ny bil istället för att reparera 

den skadade och att speciella omständigheter som medförde rätt till reparation inte förelåg. 

Skadeståndet bestämdes därför till skillnaden mellan anskaffningsvärdet och restvärdet. 

 

Den skadelidande brukar allmänt inte gilla sådan här ersättning då han brukar vilja behålla sin 

egendom och få den reparerad. När reparationskostnaderna är större än att ersätta bilens 

restvärde är denna metod mer fördelaktig för den skadeståndsskyldige. I rättspraxis har denna 

metod fått företräde när den resulterar i förmånligare beslut för den skadeståndsskyldige.78 

 

                                                 
76 Hellner & Radetzki, 2006, s. 414. 
77 A.a., s. 414 f. 
78 A.a., s. 415. 
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Den andra metoden går ut på att den skadeståndsskyldige skall stå för reparationskostnaderna. 

Den är tillämplig då ägaren till den skadade egendomen väljer att behålla egendomen. 

Metoden används när skadorna är av mindre storlek och resulterar för den 

skadeståndsskyldige i förmånligt resultat. Om ägaren har särskilda skäl kan denna metod även 

tillämpas då den inte är den förmånligaste metoden för den skadeståndsskyldige.79 

 

Om värdeminskning kvarstår efter reparationen skall den skadeståndsskyldige även stå för 

den. Denna värdeminskning kan bero på olika saker. Att ett föremål inte är lika brukbart som 

innan skadan skedde kan vara en anledning. I detta fall skall inga meningsskiljaktigheter råda 

mellan parterna för att ersättningen skall utgå. En annan anledning kan vara att egendomens 

utseende har försämrats. Om andrahandsvärdet har minskat på grund av en skada kan ägaren 

också erhålla ersättning för värdeminskningen.80 

 

3.3.4 Annan kostnad till följd av skadan 

 
Andra ersättningsposten i 5 kap. 7 § SkL reglerar att den skadeståndsskyldige även skall stå 

för annan ersättning till följd av skadan han vållade.81 En förutsättning för detta är att den 

skadelidande själv har stått för kostnaderna av följdskadorna.82 

 

Under denna punkt faller s.k. stilleståndsersättning. Exempel på sådan ersättning är att en bil 

skadats och hamnat på verkstad för lagning. Bilens ägare har förlorat pengar genom att betalt 

skatter, försäkringspremier, låneräntor etc. för en bil som inte kan användas.83 Ett annat 

exempel är att den skadelidande varit tvungen att hyra bil medan den skadade bilen legat på 

reparation.84 Ett fall som berör stilleståndsersättning är NJA 1978 s. 207 där en person fick sin 

bil skadad och lämnade in den på verkstad. Bilens tid på verkstaden blev längre än vad som 

anses normalt. Sammanlagt var bilen obrukbar i 193 dagar. Under denna tid var den 

skadelidande tvungen att hyra bil då hans yrke kräver det. HD, som fastställde HovR:ns dom, 

fann att ingen försumlighet förelåg hos den skadelidande angående den långa väntetiden eller 

reparationstiden och att det inte var försumligt av honom att inte anskaffa en ny bil istället för 

att reparera den skadade. 
                                                 
79 Hellner & Radetzki, 2006, s. 415. 
80 A.a., s. 415 f. 
81 Radetzki, 2004, s. 114. 
82 Hellner, 2000, s. 95. 
83 Prop. 1972:5, s. 580. 
84 Hellner & Radetzki, 2006, s. 417. 
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Kostnaderna den skadelidande åläggs måste vara en konsekvens av skadan eller att 

kostnaderna för den skadade egendomen, genom skadan, blivit onyttiga. Här gäller den 

allmänna principen att den skadelidande är skyldig att försöka minimera sin förlust. 

Bedömningen om den skadelidande kunnat undvika eller ta nytta av dem borde enligt Hellner 

vara sträng. Ersättningen kan nedsättas om den skadelidande underlåter att lämna föremålet på 

lagning så snart som möjligt efter skadan.85 

 

3.3.5 Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet 

 
5 kap. 7 § tredje punkten SkL stadgar att skadestånd även skall utgå för inkomstförlust eller 

intrång i näringsverksamhet.86 I begreppet inkomstförlust inkluderas både yrkesmässig och 

icke-yrkesmässig verksamhet som skadats.87 Ett exempel på denna punkt är att den 

skadelidande, utöver den primära skadan, även drabbas av en inkomstförlust till följd av 

skadan.88 

 

Exempel på en skada vid yrkesmässig verksamhet kan vara ett driftstopp i en industriell 

rörelse.89 Detta skadestånd ersätter både bortfall av intäkter på grund av skadan och 

skadebegränsade kostnader näringsidkaren har vidtagit.90 Ett exempel då punkten kan vara 

tillämplig vid icke-yrkesmässig verksamhet är om en villaägare hyr ut ett rum och villan 

sedan brinner ned på grund av någons vållande. Villaägaren är i denna situation berättigad till 

skadestånd för inkomstförlusten av hyran.91 

 

Inte bara tänkbara kapitalvinster ersätts av denna punkt utan även kapitalförluster. Detta kan 

ske då den skadelidande måste sälja sina produkter till underpris som en konsekvens av 

skadan.92 Ett exempel i sådant fall är att en lantbrukare efter en skada tvingas sälja sina djur 

till underpris.93 

 

                                                 
85 Hellner & Radetzki, 2006, s. 417. 
86 Radetzki, 2004, s. 30. 
87 Prop. 1972:5, s. 580. 
88 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 297. 
89 Prop. 1972:5, s. 580. 
90 Radetzki, 2004, s. 31 f. 
91 Prop. 1972:5, s. 580 f. 
92 Radetzki, 2004, s. 32. 
93 Prop. 1972:12, s. 155 f. 
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Även rekreationsmöjligheter som inte blir av på grund av skada ersätts som inkomstförlust.94 

Detta bekräftades genom NJA 1992 s. 213 då en person vars bil och husvagn skadats under 

semestern erhöll skadestånd på grund av skadan då fordonen inte kunde användas för 

rekreation. 

 

Om egendom vars skönhetsvärden nedsatts och värdeminskningen ur en objektiv synvinkel 

anses vara betydande kan ersättning utgå. Affektionsvärden som försämras ersätts inte.95 

                                                 
94 Hellner, 2000, s. 96. 
95 A.a., s. 96 f. 
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4 Diskussion 

 
För att en skada skall vara ersättningsgill fordras att en form av culpa har orsakats av 

skadevållaren. Denna culpa har man sedan gammalt delat in i olika nivåer som i praktiken 

saknar betydelse. Min uppfattning är att man kanske borde utreda möjligheten till att göra 

culpans grad mer betydelsefull. Culpan, som kan ses som grov, normal eller lindrig borde 

kunna påverka den skadeståndsskyldiges dom. Möjligen borde grov culpa även leda till åtal, 

anser jag. 

 

Om vi tar som exempel att en person genom grov culpa orsakar att en bil skadas så betraktar 

domstolen olika metoder för att beräkna skadeståndet åt den skadelidande. Enligt gällande rätt 

tillämpar domstolen den beräkningsmetod som är förmånligast för den skadeståndsskyldige. 

Jag anser att den skadelidande, vid grov culpa, borde få bestämma enligt vilken 

beräkningsmetod han vill erhålla skadestånd. I NJA 1971 s. 126 yrkade den skadelidande 

ersättning för reparationskostnaderna men erhöll ersättning för skillnaden mellan 

anskaffningsvärdet och restvärdet. Enligt mig borde den skadeståndsskyldige få ta 

konsekvenserna för sitt vållande, speciellt om culpan har bedömts som grov. 

 

Den skadade bilens ägare bör enligt mig inte erhålla ett lägre skadestånd bara för att hans bil 

kanske var gammal och väl använd. Således bör, vid grov culpa, ägarens affektionsvärde till 

bilen räknas in så att han får sin bil reparerad. Ibland är värdet på egendomen oväsentligt för 

ägaren då föremålet kanske har en speciell historia till ägaren. 

 

Den fysiska förändringen, vilket föranledde skadestånd, hos tiken som blev dräktig i NJA 

1990 s. 80 anser jag vara tvivelaktig. Att en hanhund och en tik parar sig är något naturligt 

och borde inte ses som en sakskada. Om däremot hanhunden hade gett sig på tiken och 

åsamkat denne fysiska skador som t.ex. skärsår vore domen rätt och befogad. Dräktigheten 

kunde, rent teoretiskt sett, lika väl ha skett på initiativ av tiken. Domen gör gällande att ägare 

till hanhundar har större ansvarsområde än ägare till tikar. Lagen är alltså inte neutral. Om 

ägaren till tiken ville skydda tiken från dräktighet, anser jag att han borde ha byggt ett bättre 

och säkrare staket samt hållit bättre uppsikt över hunden. 
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Ett fall där jag tyckte HD avkunnade en rättvis dom var i NJA 1991 s. 269. Personen som, 

genom bedrägeri, blev av med sin klocka erhöll slutligen av HD skadestånd beräknat efter 

klockans återanskaffningsvärde. Klockans marknadsvärde, som den skadelidande först i TR:n 

fick ersättning för, var lägre än återanskaffningsvärdet. 

 

Skulle även HD använda samma beräkningsmetod skulle det troligen sända ut signaler till 

allmänheten att man inte skulle kunna erhålla full ersättning vid en eventuell olycka. Ta som 

exempel att en person handlar en exklusiv tavla. När köpet är klart sjunker tavlans 

marknadsvärde då intressenterna på auktionen tappar intresset för tavlan. Om nu olyckan vore 

framme skulle ägaren till tavlan således inte erhålla fullt skadestånd. 

 

Marknadsvärdet på egendom kan skifta fort beroende på olika omständigheter. Om olyckan 

skulle vara framme skulle man önska att omständigheterna var gynnsamma för 

marknadsvärdet. Försäljningsvärdet, som HovR:n tillämpade, anser jag vara mer orättvisst än 

marknadsvärdet. Marknadsvärdet beskriver vad en köpare är beredd att betala för föremålet 

medan försäljningsvärdet är grundat på vilket pris säljaren vill ha för föremålet. Olika 

anledningar kan vara för handen när en person sätter ett underpris på en vara, bl.a. kan han 

behöva kontanter under en kort tid. 

 

HD:s sätt att beräkna skadeståndet är det mest rättvisa då den skadelidande nu kan anskaffa en 

liknande klocka. Culpan var så grov att den till och med ledde till fängelse för de två 

bedragarna. Skadeståndet försatte den skadelidande i samma ekonomiska situation som innan 

skadetillfället. 

 

I och med att lagstiftaren genom sin otydliga ordalydelse i 5 kap. 7 § SkL har överlämnat 

tillämpningen av begreppet sakskada åt domstolarna kan begreppet komma att utvidgas 

ytterliggare. En utvidgning har redan skett bl.a. genom domarna NJA 1996 s. 68 och NJA 

1993 s. 753. I NJA 1996 s. 68 slogs det fast att även en försämring av egendoms funktion 

räknas som sakskada och i NJA 1993 s. 753 bedömdes en rubbning av fornlämning placerad 

på ens egen fastighet som en sakskada. Dessa nya sakskador ger en indikation på att 

sakskadebegreppet kan komma att utvidgas ännu mer i framtiden. 

 

För att culpa och kausalitet skall leda till skadeståndsansvar för en skadevållare fordras 

adekvans mellan culpan och skadan. Om det inte vore för denna förutsättning skulle 
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skadeståndsansvaret bli oändligt. Det är rätt, anser jag, att en skadevållare inte åläggs 

skadeståndsansvar för konsekvenser som han inte kan räkna med eller avvärja. Exemplet med 

kusken är mycket undervisande i det fallet. Om det inte vore att adekvansen var obligatorisk 

skulle en skadelidande kunna kräva en skadevållare på så gott som alla framtida skador som 

den första skadan orsakat. Ta som exempel att ett vållande ledde till ett brutet ben som i sin 

tur ledde till att den skadelidande efter en tid ramlade omkull på grund av det skadade benet 

och bröt armen. Detta skulle leda till att en skadevållare aldrig skulle kunna sona sin gärning. 

Den skadelidande skulle således begära ersättning för varje framtida skada som hade ett litet 

samband med den första skadan. Detta skulle ruinera en skadevållare. 
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5 Slutsats 

 
För att en person skall anses vara skadeståndsskyldig måste först och främst hans handlande 

ha varit culpöst, alltså uppsåtligt eller oaktsamt. Det culpösa handlandet kan komma till 

uttryck vid culpös underlåtenhet även om det vanliga är att culpan sker genom positiv 

handling. Slutligen får inga ansvarsfrihetsgrunder vara tillämpliga vid bedömningen av culpa. 

 

Vidare måste ett orsakssamband, kausalitet, föreligga mellan den culpösa handlingen och 

skadan som drabbat den skadelidande. Kausalitet föreligger när en händelse genom naturens 

ordning eller samhällets inrättande leder till en annan händelse och när en skada aldrig skulle 

ha uppstått om inte en föregående händelse hade ägt rum. Sista rekvisitet för 

skadeståndsskyldighet är att kausaliteten måste vara adekvat. Skadan måste alltså vara en 

sannolik eller påräknelig, och inte en slumpmässig eller osannolik, konsekvens av vållandet. 

 

Med begreppet sakskada menas olika typer av egendomsskador. Fysiska skador på fast eller 

lös egendom är den vanligaste typen. Vidare räknas en funktionell försämring av ett föremål 

som sakskada. Att förlora besittningen av ett ägt föremål, flytta på en fornlämning eller att ens 

egna hondjur blir dräktiga utan ägarens tillåtelse betraktas också som sakskador. 

 

Man kan även erhålla stilleståndsersättning, vilket ersätter följdkostnader som en skada har 

dragit med sig. Skadestånd skall även betalas vid inkomstförlust på både yrkesmässig och 

icke-yrkesmässig verksamhet. Även rekreationsmöjligheter som inte blivit av på grund av 

skada och egendom som har förlorat värde då dess skönhetsvärden nedsatts räknas som 

sakskador. 

 

Den primära beräkningsmetoden vid totalskada är baserad på återanskaffningskostnaden, där 

skadeståndet bestäms till kostnaden för att anskaffa ny egendom av liknande slag som den 

skadade. Försäljningsvärdet som metod skall endast användas när återanskaffning för 

ursprungspriset inte är möjlig utan särskild kostnad eller tidsspillan och då varan är gammal 

eller ur bruk av ägaren. Beräkningsmetoden efter bruksvärdet går ut på att skadeståndet skall 

bestå av det kapitaliserade värdet som ägaren till den skadade egendomen förlorar när han inte 

längre kan använda egendomen. Denna metod tillämpas när den skadade egendomen inte kan 

återanskaffas och när metoden om försäljningspriset inte är lämplig. 
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Vid delskada kan metoden om restvärdet tillämpas vid beräkningen av skadeståndet. Den 

andra metoden går ut på att den skadelidande skall ersätta reparationskostnaderna av den 

skadade egendomen. Den första metoden har företräde framför den andra när beräkningen blir 

förmånligare för den skadeståndsskyldige. Den andra metoden används när skadorna är av 

mindre storlek och när metoden är förmånligast för den skadeståndsskyldige. 
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