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1 Inledning 
 
 

1.1 Inledning 

 

När ”genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål ” sker, benämns detta i 

enlighet med förarbetena som sakskada.
1
 Sakskador är vanligt förekommande, speciellt i 

trafiken, vilket således medfört att regleringen av skadeståndsfrågorna på detta område fått ett 

särskilt stort praktiskt intresse. Eftersom skadeståndet för sakskada har en reparativ funktion, 

skall den skadelidande i princip sättas i samma ekonomiska läge efter en sådan sakskada som 

före densamma.  

 

Emellertid kan det vid en sakskada i trafiken uppstå fler kostnader än reparationskostnaden 

för den direkt tillfogade skadan på fordonet. Vanligt förekommande är även kostnader för 

följdskador, såsom till exempel inkomstförlust och hyrbilskostnader. En vanlig form av 

ersättning för följdskador är den s.k. stilleståndsersättningen. Stilleståndsersättningen torde 

ses som en kompensation för de kostnader som blivit onyttiga på grund av skadan, såsom 

kostnader för försäkringar, räntor, skatter osv., samt för vissa merkostnader. I den 

rättsvetenskapliga litteraturen förekommer att termen stilleståndsersättning används som 

övergripande benämning på all indirekt förlust som uppkommer i samband med att fordonet, i 

anslutning till skadan, inte kan brukas. Denna uppsats kommer dock utgå från den snäva 

beskrivningen av stilleståndsersättningar, således kostnader som blivit onyttiga på grund av 

skadan och därtill vissa merkostnader. 

 

I förarbetena till skadeståndslagen lämnas bestämmandet avseende stilleståndsersättning 

öppet för vidare rättsutveckling. Hur ersättningen skall bedömas och när den skall utgå är 

således en fråga som lämnas till praxis. Vid en situation av stillestånd finns även krav på den 

skadelidande, men även dessa krav lämnas öppna för vidare rättsutveckling.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Prop 1972:5 s 579. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med uppsatsen är först och främst att utreda rättsläget på området och undersöka 

om det går att definiera kraven för stilleståndsersättning, vad som inbegrips med begreppet 

samt vad som torde krävas av den skadelidande i form av skadebegränsning för att 

stilleståndsersättning skall utgå. Detta kommer delvis att utföras med utgångspunkt i 

Malmæus fyra typfall av stilleståndssituationer, men också genom belysande rättsfall från 

praxis samt annan doktrin på området. Vidare syftar jag till att klargöra begreppen sakskada, 

ekonomisk- och ideell skada, kausalitet och adekvans samt skadebegränsningsplikten, i syfte 

att lägga en grund för diskussionen angående stilleståndsersättningar. 

 

För att fullgöra syftet med uppsatsen kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Vad inbegrips och ersätts under begreppet stilleståndsersättning?  

 Vilka krav torde ställas på den skadelidande, för att bemästra och begränsa 

skadeverkningarna, för erhållande av stilleståndsersättning?  

 

1.3 Metod och disposition 

 

För att fylla det uppställda syftet med min uppsats har jag tillämpat den s.k. traditionella 

rättsdogmatiska metoden, vilket bl.a. innebär att jag studerat de traditionella rättskällorna; 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Genom att fastställa gällande rätt och erhålla en 

fördjupad inblick i ämnet har jag kunnat utveckla en möjlig lösning till mina uppställda 

frågeställningar. Jag har även, i syfte att belysa och klargöra, använt mig av ett antal 

avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Dessa avgöranden har jag inte lagt så stor 

vikt vid som avgöranden från domstolarna, utan enbart i belysande syfte.  

 

I uppsatsens inledande kapitel har jag för avsikt att redogöra för begreppet sakskada, med 

tyngdpunkt på skador som uppkommer i följd av trafik och möjligheterna att erhålla 

ersättning för sådan skada, därtill även en redogörelse för begreppen ekonomisk - och ideell 

skada, kausalitet och adekvans samt skadebegränsningsplikten. I nästkommande kapitel 

kommer jag att redogöra mer specifikt för de fall som omfattas av bestämmelsen annan 

kostnad till följd av skadan, för att sedan, i följande kapitel, dissekera begreppet ytterligare, 
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ner till de fall då den skadelidande har rätt till s.k. stilleståndsersättning. En redogörelse av 

stilleståndsfallen kommer att utföras utifrån de fyra typfall av stilleståndssituationer som 

Malmæus har beskrivit i sin framställning ”Om stilleståndsersättning, samt en redovisning av 

ett antal belysande rättfall inom området för stilleståndsersättning. I kapitlet kommer även 

utföras en redogörelse för vad som kan tänkas krävas av den skadelidande vid en 

stilleståndssituation i fråga om begränsning av tid och kostnader. I det avslutande och 

analyserande kapitlet redogör jag för resultatet med anknytning till den inledande 

frågeställningen.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag har valt av avgränsa mitt arbete till att omfatta sakskador och särskilt 

stilleståndsersättningar i trafikskadefall. Därmed läggs tyngdpunkten på sakskador som skett i 

trafik. Anledningen till denna avgränsning är att inte frångå mitt syfte vilket är att undersöka 

stilleståndsersättningar i trafikskadefall. Vidare är min studie alltigenom baserad på svensk 

rätt vilket medför att uppsatsen i stort sett saknar inslag och jämförelser av främmande länders 

rättssystem.  

 

Denna uppsats riktar sig till juridiskt kunniga personer vilket medför att jag ej kommer att 

förklara juridiska begrepp vilka jag utgår från att läsaren är bekant med. 
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2 Sakskada 

 

2.1 Inledning 

 

Begreppet sakskada är synonymt med begreppet egendomsskada. Vilket således medför att 

begreppet sakskada syftar till egendomsskador av olika slag.
2
 Sakskador kan utöver de 

omedelbara kostnaderna för t.ex. reparation även medföra ekonomiska följdskador. Förutom 

ekonomiska skador av sådant slag talar man även om ideella skador eller icke ekonomiska 

skador som de även kallas, dessa skador ersätts emellertid inte enligt huvudregeln.  

 

Skadestånd för sakskada kan endast utgå om skadegöraren handlat med dolus (avsikt) eller 

culpa (vårdslöshet). Vid casus (olyckshändelse, våda) går skadevållaren fri i enlighet med 

culparegeln.
3
 Vidare krävs att det är fråga om adekvat kausalitet, vilket innebär det 

orsakssamband som skall anses föreligga för att det skall bli aktuellt med skadeståndsansvar. 

Ett ytterligare krav för full ersättning är att den skadelidande gjort vad som rimligen kan 

krävas för att begränsa sin skada.   

 

2.2 Begreppet sakskada 

 

Begreppet sakskada definieras inte i skadeståndslagen eller i övrig lagstiftning. Istället är det i 

förarbetena till skadeståndslagen som grund för bestämmandet av begreppet sakskada erhålls. 

I propositionen framställs sakskada som en ”genom fysiska medel direkt tillfogad skada på 

fysiska föremål”.
4
 Det som torde avses med fysiska föremål är, enligt förarbetena, såväl fast 

egendom som lösa föremål och det behöver inte vara fråga om obrukbarhet för att sakskada 

skall vara för handen, utan det räcker att föremålet genomgått en rent estetisk förändring. 

Vidare likställs även permanent och tillfällig förlust av egendom med sakskada.
5
 Definitionen 

som här förekommer har inte framställts för att avgränsa ersättningsgill sakskada mot 

sakskada som inte är ersättningsgill, utan enbart för att fungera som en beskrivning av den 

typiska sakskadan.  

                                                           
2
 Agell & Malmström; Civilrätt, 2007, s 333. 

3
 A a s 334 f. 

4
 Prop 1972:5 s 579. 

5
 A prop s 579 f. 
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Propositionens framställning av begreppet har öppnat upp för två olika tolkningar vid 

klassificering av sakskada, och det har även under senare år skett viss uppluckring av 

begreppet. Det har på vissa håll, i den rättsvetenskapliga litteraturen, argumenterats att 

föremålet måste ha gått sönder för att sakskada skall vara aktuellt.
6
 Fråga är således enligt 

detta synsätt om saken drabbats av en synlig förändring eller i vart fall utsatts av någon form 

för påverkan genom användandet av fysiska medel. Argumentation har även förts för ett 

”funktionellt” synsätt, enligt vilket hänsyn även bör tagas till om föremålets funktion 

påverkats negativt av den skadegörande handlingen.
7
 

 

2.3 Ersättning för sakskada 

 

2.3.1 Allmänt 

 

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
8
 

3. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet 

 

 

Bestämmelsen om ersättning för sakskada återfinns i 5 kap 7 § SKL. Paragrafen tillkom vid 

1972 års lagstiftning
9
 men fick sin nuvarande placering 1975

10
. Innan dess hade det ej funnits 

någon bestämmelse i lagtext angående ersättning vid sakskada. Vid tillkomsten poängterades 

att bestämmelsen enbart syftar till att kodifiera gällande rätt och utgör således inte en 

”bromskloss” för fortsatt utveckling i rättstillämpningen avseende ersättning för sakskada. 

Vidare betonades att bestämmelsen inte var avsedd till att utgöra grund för motsatsslut.
11

  

 

                                                           
6
 Hellner; Försäkringsrätt, 1965, s 99. 

7
 Ullman; sakskada eller ren förmögenhetsskada, 1989, s 189 ff. 

8
 Se angående annan kostnad kap. 3.  

9
 Se angående bestämmelsen, prop 1972:5 s 578 ff, 644 samt 655. 

10
 Prop 1975:12 s 217. 

11
A prop s 579. 
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Stadgandet i 5 kap 7 § SKL utgör det centrala för beräkningen av ersättning för sakskada. 

Paragrafen är enkelt utformad och anger de poster som dittills erkänts som ersättningsgilla, 

men öppnar även upp för ytterligare poster.
12

 

 

Sakskador på grund av trafik, uppgår varje år till ansenliga belopp.
13

 Den som lider skadan är 

i dessa fall berättigad till full ersättning för sin skada. Bestämmelsen anger ersättning för den 

direkta skadan men även för så kallade följdskador såsom annan kostnad till följd av skadan 

samt för inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.
14

 

 

Vid värdeersättning av en sakskada indelas skadebegreppet i totalskada samt partiell skada. 

Vid totalskada är reparation inte möjlig och ersättningen skall således motsvara det skadade 

fordonets värde före skadan. Detta värde värderas enligt återanskaffningskostnaden, 

försäljningspriset eller bruksvärdet. Av dessa tre värderingsgrunder torde 

återanskaffningsmetoden vara den mest flitigt använda, och ses i litteraturen som huvudregel. 

Vid partiell skada kan ersättningen utgå på två olika sätt. Ersättningen kan beräknas genom att 

fastställa värdet före skada och sedan fastställa restvärdet efter skadan och ersätta skillnaden 

däremellan. Alternativt kan den skadelidande få ersättning motsvarande den kostnad som 

skulle uppstå vid en reparation av det skadade fordonet jämte eventuell värdeminskning. 
15

 

 

2.3.2 Ersättningsberättigade 

 

Det framgår inte av 5 kap 7 § SKL vilka som skall anses som ersättningsberättigade vid en 

sakskada. I förarbetena nämns att det får avgöras av domstolarna enligt allmänna grundsatser 

om tredjemansskada. Vidare uttalas att det neutrala uttrycket ”den skadelidande” syftar till att 

öppna upp för en fortsatt utveckling av vilka som kan komma att ingå i kretsen 

ersättningsberättigade. Tydligt är att annan än ägaren kan anses ersättningsberättigad vid 

sakskada, exempelvis en nyttjanderättsinnehavare.
16

  

 

                                                           
12

 Prop 1972:5 s 579. 
13

 Roos; Om ersättningsrätt och ersättningssystem, 1990, s 276. 
14

 Se angående annan kostnad kap 3 och 4. 
15

 Bengtsson & Strömbäck; Skadeståndslagen en kommentar, 2002, s 294. 
16

 Prop 1972:5 s. 581. 
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2.4 Två huvudgrupper av skador 

 

2.4.1 Ekonomisk skada 

 

För att det skall vara fråga om ekonomisk skada krävs att det är en skada som innebär en 

ekonomisk förlust av något slag. Uttrycket ”ekonomisk skada” avser ett traditionellt nyttjat 

begrepp och uttrycket används i lagstiftning såsom bland annat 1 kap 2 § SKL. Enligt en 

vedertagen princip skall ekonomisk skada ersättas så fort skadeståndskyldighet föreligger och 

kräver inte särskilt stöd i lag eller avtal.
17

  Det finns ehuru ingen enhetlig definition av 

begreppet ekonomisk skada, utan uppfattningen om vad som skall omfattas av begreppets 

innebörd har växlat under åren.  

 

Emellertid har tre teorier angående bestämmandet av begreppet ekonomisk skada utbildats i 

den rättsvetenskapliga litteraturen genom åren. Den äldsta av teorierna formulerades av den 

norske rättsvetenskapsmannen Scheel 1893. Enligt Scheels teori, vilken benämns pengeteorin, 

kan en skada endast anses vara ekonomisk om den 1) medfört minskining av penningvärdet 

av den skadelidandes förmögenhet, 2) försämrat den skadelidandes möjligheter att i framtiden 

skaffa sig förmögenhet eller 3) medfört att den skadelidande åsamkats utgifter. 

Sammanfattningsvis avser Scheels pengeteori förmögenhetsskador av olika slag.
18

 Efter 

pengeteorin formulerades som en reaktion, ytterligare en teori angående ekonomisk skada år 

1920. Teorin benämndes vaerdeteorin och dess upphovsman var Hagerup Bull. Vaerdeteorin 

utgick från betraktandet av tre ekonomiska värden a) konsumtionsvärden b) 

produktionsvärden och c) omsättningsvärden. En ekonomisk skada ansågs föreligga när något 

av dessa tre värden minskat eller gått förlorat. Produktions- och omsättningsvärden torde 

omfattas av pengeteorin, men att konsumtionsvärden skulle omfattas var således nytt. 

Hagerup Bull ansåg att konsumtionsvärdet var värdet av att slutligt kunna använda det som 

skadats och att detta kunde anses vara det mest centrala värdet. Vaerdeteorin är baserad på ett 

nationalekonomiskt betraktelsesätt.
19

 Den tredje teorin rörande ekonomiska skador 

formulerades av Ussing i en uppsats från 1941. Ussing ansåg att syftet bakom begränsningen 

av skadevållandens ansvar för enbart ekonomisk skada borde användas vid gränsdragningen 

                                                           
17

 Hellner & Johansson; Skadeståndsrätt, 2000, s 371. 
18

 Scheel; Om ersattning for ikke økonomisk skade, 1893, s 446 f, vidare Persson; skada och värde, 1953, s 363 

ff samt Radetzki; skadeståndsberäkning vid sakskada, 2004, s 37. 
19

 Hagerup Bull; Den økonomiske skade, 1920, s 162 ff, vidare Persson; 1953, s 364, samt Radetzki, 2004, s 37 f. 
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mellan ekonomisk och ideell skada. Detta syfte ansåg Ussing utgöras av förutsägbarhet i fråga 

om skadeståndsansvarets omfattning. Scheels definition av ekonomisk skada ansåg Ussing, i 

jämförelse med förutsägbarhetskravet, vara för snävt. Emellertid var Ussing heller inte villig 

att utsträcka begreppet ekonomisk skada i samma omfattning som Hagerup Bull. Ussing 

ansåg att en skada var av ekonomisk natur när den kunde värderas med stöd av en allmän 

värderingsmåttstock. Med andra ord att det krävs ett objektivt värde vid värderingen av 

skadan.
20

 Det av Ussing uppställda gränsdragningskriteriet mellan ideell- och ekonomisk 

skada torde vara det mest flitigt använda och erkända i doktrinen.
21

 Ekonomisk skada torde 

således enligt doktrin uppskattas i pengar efter allmän värderingsmåttstock såsom kostnader, 

inkomstförluster o.s.v.
22

 

 

2.4.2 Ideell skada 

 

Ideell skada däremot eller icke ekonomisk skada som det även kallas, kan inte värderas av 

objektiva kriterier på samma sätt som en ekonomisk skada. När det kommer till ideell skada 

är det fråga om lidande, obehag samt annat som ej behöver innebära en ekonomisk förlust för 

den skadelidande.
23

 Vilket i förlängningen medför att ersättningen för ideella skador får 

bestämmas av domstolarnas skön eftersom sådana skador saknar en måttstock eller metod för 

att kunna värderas på ett objektivt sätt.  

 

Begreppet ideell skada är i likhet med ekonomisk skada ett vedertaget uttryck och begrepp. 

Ideell skada har flitigt beskrivits som skada som inte är en förmögenhetsskada eller 

ekonomisk skada. Vid försök att definiera begreppet i doktrin har man använt sig av liknande 

formuleringar. Rohde beskriver ideell skada på följande vis, ”ett skadestånd av denna karaktär 

som inte kan fastställas med hjälp av någon allmänt erkänd metod för kvantitativ jämförelse 

mellan det behov som rönt intrång och det behov som tillfredställes, brukar betecknas såsom 

ideellt skadestånd eller ersättning för ideell skada”.
24

 Eftersom enbart ekonomisk skada anses, 

som huvudregel, kunna ersättas har ersättning för ideell skada tillkommit som ett undantag 

från huvudregeln. Det bör i princip finnas uttryckligt lagstöd för att ersättning för ideell skada 

                                                           
20

 Ussing; Hvilke arter af skade skall ersattes efter almininelige regler om ersatning udenfor kontraktsforhold, 

1941, s 746 ff, vidare Persson, 1953, s 366 ff samt Radetzki, 2004, s 38 ff. 
21

 Radetzki, 2004, s 40, Karlgren; Skadeståndsrätt, 1972, s 199, samt Persson, 1953, s 366 ff. 
22

 Persson, 1953, 366 ff. 
23

 Hellner & Johansson, 2000, s 395 f. 
24

 Rohde; lärobok i Obligationsrätt, 1986, s 214. 
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skall kunna utgå.
25

 Ersättning utgår vid vissa av lagen uppställda fall i fråga om personskada, 

såsom vid sveda, värk, lyte och annat men samt vid ”olägenheter i övrigt”. Däremot 

förekommer inte någon lagstadgad rätt till ersättning för ideella skadeföljder vid sakskada.
26

  

 

2.4.3 Gränsdragning mellan ekonomisk och ideell skada i praxis 

 

En gränsdragning mellan ekonomisk skada och ideell följdskada till sakskada är avgörande 

för om skadan skall komma att ersättas eller inte. I enlighet med huvudregeln ges, som jag 

poängterat ovan, ej ersättning för ideell följdskada till sakskada utan enbart ekonomisk 

sakskada.  

 

I ett antal fall har HD utdömt skadestånd för följdskador till sakskada som legat på gränsen 

mellan ekonomisk och ideell skada. En sådan situation torde uppstå när den skadelidandes 

fritid går förlorad på grund av skadan. I NJA 1992 s 213 hade en familj påbörjat sin 

semesterresa med husvagn ned till kontinenten, varpå husvagn och bil skadades. Till följd 

härav gick familjen miste om tre semesterdagar som var avsedda för rekreation. Fråga 

uppstod då om dessa semesterdagar, som på grund av sakskadan inte kunnat användas till 

rekreation, gav rätt till ersättning. HD konstaterade inledningsvis att ersättningen i fallet låg 

på gränsen mellan ideellt och ekonomiskt skadestånd. HD uttalade vidare att förarbetena till 5 

kap 7 § SKL inte kunde ses som ett hinder för att skadestånd för sakskada också kan omfatta 

förlust av fritid. Dessutom poängterade HD att det stämmer väl överens att betrakta förlust av 

fritid som en skada av ekonomiskt slag med den allmänna tendensen att tillmäta intresset av 

fritid och rekreation större betydelse samt att ansvaret enligt 31 § KtjL och 32 § KKL 

omfattar liknande skador. Således utdömde HD ersättning för förlust av fritid till följd av 

sakskada. HD torde dock inte enbart ta sikte på förlorad semester utan snarare den 

skadelidandes möjlighet att erhålla ersättning för förlust av rekreation i allmänhet. Därav kan 

det knappast ses som troligt att domen skulle ge en öppning för att varje förlust av fritid i 

samband med sakskada skall ses som en ersättningsgill skada. Såsom avsevärt begränsade 

eller obetydliga fritidsförluster kan knappast komma att ersättas eller som Bengtsson uttrycker 

det; ”bara en förstörd söndag lär dock knappast berättiga till ersättning”.
27

 Domslutet torde 

möjligen peka på en utvidgning av möjligheterna till ersättning även för ideell sakskada.  

                                                           
25

 Se exempelvis Hellner & Johansson, 2000, s 371, Karlgren, 1972, s 195 samt Persson, 1953, s 362. 
26

 Hellner & Johansson, 2000, s 371 f. 
27

 Bengtsson; svensk rättspraxis. Skadestånd utom kontraktsförhållanden 1989-1992, 1993, s 787. 
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Ett annat rättsfall som rör en skada som anses ligga på gränsen mellan ideell- och ekonomisk 

skada är NJA 1995 s 249. I fallet hade svaranden olovligen dödat 2 järvhonor. HD fastslog att 

järven som är fridlyst inte kan anses ha något ekonomiskt värde, men att staten haft stora 

kostnader för djurartens bevarande och genom att dessa kostnader blivit onyttiga på grund av 

dödandet av järvhonorna ansågs staten ha rätt till ersättning motsvarande det dödade djurens 

avelsvärde. JustR Lind tillade i fallet att det inte i det aktuella målet var fråga om ersättning 

för utgifter som uppkommit på grund av skadevållarens åtgärder, utan i stället att de utgifter 

staten haft för att freda järvbeståndet blivit onyttiga på grund av skadan. JustR Lind ansåg att 

det emellertid inte fanns någon rimlig anledning att ”i rättstillämpningen skilja det fallet att 

redan nedlagda kostnader blivit onyttiga från det fallet att skadan leder till nya oväntade 

utgifter”.  

 

2.5 Begränsningsprinciper 

 

2.5.1 Kausalitet och adekvans 

 

Kausalitet betyder orsakssamband. För att ersättning skall kunna utgå krävs att det föreligger 

ett samband mellan den skadelidandes skada och den skadegörandes oaktsamhet. Den 

skadegörandes handling måste på så vis vara orsaken till skadan och detta orsaksförhållande, 

kausaliteten, kan ses som en gemensam förutsättning för ett skadeståndsansvar.
28

 Kravet är 

således att skadan inte skulle ha inträffat, om inte den skadegörande personen agerat som han 

gjort.
29

 Det finns dock inget krav på att handlingen måste vara huvudorsaken till skadan, med 

andra ord den viktigaste eller den starkast verkande orsaken, utan det räcker för 

skadeståndsskyldighet att handlingen varit en bidragande orsak.
30

 

 

Kausalitet föreligger i fall då en händelse uppstått i enlighet med naturens ordning eller 

samhällets ordning, eller i fall då skadan aldrig skulle ha ägt rum om inte den föregående 

händelsen inträffat. Som exempel kan ges situationen då någon för en brinnande tändsticka 

mot ett pappersblad. Pappret börjar brinna i enlighet med naturens ordning, men det kan 

                                                           
28

 Hellner & Johansson, 2000, s 195. 
29

 Bengtsson; Skadeståndsrätt,1994, s 39. 
30

 Hellner & Johansson, 2000, s 198. 
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samtidigt konstateras att pappret aldrig skulle börjat brinna om det inte förts mot 

tändstickan.
31

 

 

Emellertid skulle ett krav på enbart orsakssamband för skadeståndsskyldighet, leda till ett 

orimligt långtgående ansvar i vissa fall. Vid exempelvis en trafikolycka skulle ett krav på 

enbart orsakssamband kunna leda till att även de som tillverkat bilar och vägar skulle kunna 

ses som orsaken till skadan.
32

 Enligt gängse mening krävs det ett närmare samband mellan 

handlingen och skadan, på så vis att sambandet inte får vara för oförutsägbart eller 

slumpmässigt, en s.k. adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär således att skadan inte 

enbart skall ha orakats i enlighet med naturens eller samhällets beskaffenhet utan även att 

händelseförloppet i fråga skall vara någorlunda vanligt och påräkneligt.
33

 Syftet bakom kravet 

på adekvans är att man inte vill belasta den som handlat uppsåtligt eller oaktsamt med att 

ersätta följder som är slumpmässiga eller oförutsägbara.
34

  

 

 

2.5.2 Skadebegränsningsplikt 

 

Enligt huvudregeln har den skadelidande en skyldighet att, efter skadans fysiska uppkomst, 

begränsa verkningarna av den uppkomna skadan.
35

 Om den skadelidande underlåter eller 

genom aktiv handling förvärrar den ekonomiska förlusten som uppstått till följd av skadan, så 

skall underlåtenheten eller handlingens inverkan på skadeståndets storlek bestämmas med 

hjälp av skadebegränsningsplikten.
36

 Den begränsningsskyldighet som här kommer i fråga hör 

således till skadeståndets beräknande och har inget samband med frågan om medvållande.  

 

Skadeståndet syftar till att fungera som ett reparativt skydd för den skadelidande och således 

fungerar den situation där han inte i tillräcklig mån värnar sin reparation som en 

skyddsändamålsenlig gräns. Hänsyn måste, i en skadeståndssituation, tagas till både den 

skadelidandes och den skadevållandes intresse. Således krävs det att skadevållaren försöker 

                                                           
31

 Hellner & Johansson, 2000, s 197. 
32

 Bengtsson; Skadeståndsrätt, 1994, s 40. 
33

 Hellner & Johansson, 2000, s 198. 
34

 Radetzki; Orsak och skada, 1998, s 15. 
35

 Bengtsson; Om jämkning av skadestånd, 1982, s 180, Andersson; Skyddsändamål och adekvans, 1993, s 479 

samt Karlgren, 1972, s 201. 
36

 Radetzki, 2004, s 157 f. 
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undvika skada likväl som skadelidande försöker undvika att ersättningsplikten går utöver vad 

som är nödvändigt för den uppkomna skadan.
37

  

 

Det krav som rättsordningen ställer på den skadelidande är, förenklat sett, att han vidtar en 

lämplig begränsningsåtgärd.
38

 Begränsningsplikten är dock relativ i den mening att den 

skadelidande är skyldig ”att göra vad som rimligen kan begäras”.
39

 Vid en värdering av om 

huruvida den skadelidande uppfyllt sin plikt eller ej kan man urskilja två typfall av situationer. 

Dels frågan om den skadelidande nått upp till en tillräcklig nivå avseende skadebearbetandet 

(passivitet från den skadelidandes sida) och vidare frågan om han gått för långt t.ex. vidtagit 

för dyra begränsningsåtgärder (aktivitet från den skadelidandes sida). 
40

  

 

Vid frågan om den skadelidandes passivitet kan inledningsvis sägas att det krävs mer av en 

skadelidande vid en sakskada än vid en personskada. Vid en sakskada krävs att den 

skadelidande ombesörjer de akuta åtgärderna relativt omgående för att undvika faror för den 

skadade egendomen.
41

 Ett rättsfall från 1945 visar dock på att kravet inte skall ställas så högt 

att den skadelidande alltid nödgas utföra den mest rationella åtgärden. I fallet hade en lustjakt, 

som genom kollision skadats och senare sjunkit, inte bärgats från platsen varpå skador 

uppstod på masten. Skadorna uppstod genom ett timmerparti som bogserats förbi platsen. De 

skador som uppkommit i samband med denna incident förpliktigade HD den ansvarige för 

sjöolyckan att ersätta. Anledningen till detta var att lustjakten ”ännu icke hunnit bärgas”
 42

  

 

I typfall två, då bedömningen avser frågan om den skadelidande gått för långt i sin 

skadebearbetning, gäller kravet att kostnaderna skall ha varit nödvändiga. Vad som kan anses 

som nödvändigt bedöms, till skillnad från vid en personskada, utifrån en uppställd övre gräns. 

Den skadelidande får således inte genom aktiva åtgärder förvärra skadan i fråga.
43

  

 

Skadebegränsningsplikten är en kausalitetsregel vilket innebär att skadeståndet enbart 

omfattar den skada som mest sannolikt skulle ha uppkommit trots att den skadelidande 

fullgjort sin begränsningsplikt. Har den skadelidande inte gjort vad som krävts av honom i 

                                                           
37

 Andersson, 1993, s 479. 
38

 A a s 478 f. 
39

 Radetzki; Praktisk skadeståndsbedömning, 2005, s 70. 
40

 Andersson, 1993, s 478 f samt Radetzki, 2004, s 168 ff.  
41

 Andersson, 1993, s 484. 
42

 NJA 1945 s 440 II se vidare om fallet i kap 4.2.4. 
43

 Radetzki, 2004, s 176 f samt Andersson, 1993, s 488. 
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den aspekten får han själv bära ansvaret för den del av kostnaden som kunnat undvikas. Kan 

detta emellertid inte fastställas med tillräcklig grad av säkerhet får omständigheterna avgöras 

med stora inslag av skälighetsresonemang.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Radetzki, 2004, s 158. 
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3 Annan kostnad till följd av skadan 

 

3.1 Inledning 

 

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 

 

 

Enligt försäkringsavtalsrätten utgår, om inget annat avtalats, enbart ersättning för föremålets 

värde. Skadeståndsrätten skiljer sig således från försäkringsavtalsrätten på denna punkt 

eftersom även följdskador ersätts enligt 5 kap 7 § 2p. I förarbetena ges såsom exempel på 

kostnader som kan uppstå till följd av skadan ”de utgifter som transport av det skadade 

föremålet, kostnad för besiktning och värdering av detta samt utgifter som varit nödvändiga 

för att begränsa skadeverkningarna”. I nästa mening påpekades dock att ”förhållandena kan 

emellertid vara mycket skiftande och någon uttömmande uppräkning av tänkbara utgiftsposter 

kan självfallet inte göras”.
45

  

 

3.2 Ersättning för annan kostnad 

 

Det torde krävas att, för att ersättning skall kunna utgå, ägaren inte skulle ha haft kostnaderna 

i fråga, om skadan ej skett eller att kostnader blivit onyttiga på grund av skadan. Prövningen 

om huruvida kostnaderna kunnat undvikas eller nyttiggöras bör lämpligen prövas strängt.
46

 

 

Ett exempel på kostnader som torde anses som ersättningsgilla enligt stadgandet är hittelön 

som den skadelidande eventuellt behövt utge till upphittaren av det skadade föremålet.
47

 I det 

                                                           
45

 Prop 1972:5 sid 580. 
46

 Hellner & Radetzki; Skadeståndsrätt, 2006, s 417. 
47

 Hellner & Johansson, 2000, s 424. 
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av HD fastslagna hovrättsavgörandet NJA 1994 s 283 ansågs frågan om skadevållaren är 

skyldig att betala hittelön bedömas enligt sedvanliga regler för sakskada. Då det ansågs som 

en normal och påräknelig följd för gärningsmannen att egendom återfinns och att hittelön 

således kommer att utgå, bedömdes hittelön vara att betrakta som en kostnad vilken är 

ersättningsgill enligt 5 kap 7 § 2p SKL.  

 

Motiven till 5 kap 7 § 2p SKL nämner särskilt stilleståndsersättning som ett praktiskt exempel 

på en kostnad som faller under annan kostnad till följd av skadan, se nedan kap 4. 

 

Emellertid finns det inte, varken i förarbeten eller i 5 kap 7 § 2p SKL, några begränsningar 

angående de ersättningsgilla kostnadernas föremål. En fråga som tagits upp i NJA 1989 s 251 

är huruvida kostnader för utredning med anledning av skadan kan ersättas. I målet yrkade 

Göteborgs stad ersättning för kostnader i form av administrativt arbete som uppkommit vid 

fastställandet och bevakningen av krav i samband med trafikskada. HD framhöll att 

förarbetena ej ger ledning i frågan, men att kostnaderna i fråga torde utgöra kostnader som 

avsåg rutinmässiga åtgärder som uppkommer vid de flesta skadefall oberoende av hur skadan 

uppkommer. Således kostnader som är att anse närmast som rättegångskostnader och ej 

ersättningsberättigande genom skadestånd eller trafikskadeersättning. Följaktligen har inte 

administrativa kostnader för ett skadeståndskrav ansetts innefattas av begreppet ”annan 

kostnad till följd av skadan”.
48

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Bengtsson & Strömbäck, 2002, s. 296 f samt Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätten - en introduktion, 2007, s 

123. 
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4 Stilleståndsersättning 

 

4.1 Inledning 

 

Ett trafikskadefall kan föra med sig en mängd olika följdskador för den skadelidande. En 

vanlig följdskada är stillestånd. När en bilägare har bilen inne för reparation av skadan i fråga, 

eller från den tid då bilen blivit obrukbar, löper andra kostnader såsom utgifter för försäkring, 

räntor på billån, skatt osv. Utgifter vilka bilägaren är berättigad till ersättning för. 

Stilleståndsersättningen kan således ses som en kompensation för de kostnader som blivit 

onyttiga på grund av skadan.
49

 Termen stilleståndsersättning används stundtals som en 

övergripande beteckning för all indirekt förlust som uppstår när ett skadat fordon ej kan 

brukas .
50

  

 

Huruvida stilleståndsersättning skall utgå i olika fall har belysts genom ett antal rättsfall på 

området. Däremot saknas det en vidare diskussion i praxis angående principerna för beräkning 

av skälig dagsersättning. Vad som utgör skälig stilleståndsersättning får istället anses vara en 

fråga som i ganska stor utsträckning skall prövas från fall till fall.
51

  

 

Stilleståndsersättningen kan anses vara subjektiv och står i relation till ägaren och dennes 

nyttjande av den skadade egendomen. Dock får man i flertalet fall ta till standardiseringar 

eftersom den individuella förlusten kan vara svår att beräkna.
52

. Förlusten kan således delas in 

i konkret respektive abstrakt förlust. Vid konkret förlust kan det exakta beloppet som 

skadelidande förlorat räknas ut, detta förekommer till exempel i situationer då firmabilar blir 

stillastående. I fall då den konkreta förlusten ej kan styrkas utgår ersättningen med ett 

schematiserat belopp, exempel på situationer härom är när reservfordon finns att tillgå eller 

när privatperson ej hyrt bil.
53

 Vid beräkningen av skälig stilleståndsersättning torde man utgå, 

så som vid ekonomisk skada i övrigt, från att inom ramen för adekvat kausalitet ersätta den 

                                                           
49

 Prop 1972:5 s 580. 
50

 Hellner & Radetzki, 2006, s 417, samt Andersson, 1993, s 535. Den innebörden av begreppet kommer dock 

inte att användas här. 
51

 Malmæus; Om stilleståndsersättning, 1966, s 6. 
52

 Andersson, 1993, s 535. 
53

 Hellner & Johansson, 2000, s 425, samt Malmæus, 1966, s 6. 
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skadelidande för den faktiska förlust till vilken han ej kunnat undvika genom lämpliga 

begränsningar.
54

 

 

4.2 De olika stilleståndssituationerna 

 

De olika situationer som kan uppkomma vid ett trafikskadefall i fråga om stillestånd har 

Malmæus delat upp i fyra typfall, vilka kommer att beskrivas nedan. Det kan emellertid 

förekomma situationer då det blir fråga om en blandning av de olika typfallen. 
55

 

 

4.2.1 Körningarna inställda med inkomstförlust som följd 

 

Denna situation uppkommer främst i fall då det är fråga om yrkesmässig trafik och då 

reservfordon ej finns att tillgå. Vid ett sådant förhållande kan det bli fråga om såväl fasta som 

rörliga kostnader. Kortfattat innebär rörliga kostnader sådana kostnader som enbart 

uppkommer i samband med användandet av egendomen, medan de fasta kostnaderna 

uppkommer oavsett användning. När förlusten skall beräknas görs avdrag för de inbesparande 

rörliga kostnaderna. Såsom rörliga kostnader kan man hänföra drivmedel, reparationer och 

underhåll, gummislitage, samt smörjolja.
56

  

 

Till de fasta kostnaderna hör, bland annat, räntor på lån som den skadelidande har för 

egendomen i fråga. En ytterligare ersättningsgill post är kostnader för försäkring på den 

skadade egendomen.
57

 Huruvida förlorad bonus på försäkring skall ersättas är däremot en 

något tvivelaktig fråga. I rättsfallet NJA 1988 s 396 påpekades att rätt till ersättning för 

bonusförluster vid kollisioner och andra trafikolyckor skulle komma att komplicera 

ersättningssystemet avsevärt. Detta inte minst med tanke på bakgrunden till 

trafikskadelagstiftningen som bygger på idén att kostnader så långt som möjligt skall bäras av 

motorfordonsägarna. Ersättning för förlorad trafikförsäkringsbonus utgick således inte i fallet. 

Däremot har det anförts, i SOU 1989:88 att förlust av bonus på vagnskadeförsäkring får 

”emellertid betraktas som en adekvat följdskada till sakskadan och kan därför- liksom 

                                                           
54

 Malmæus, 1966, s 7. 
55

 Som exempel härpå ger Malmæus situationen då ägaren av det skadade fordonet hyrt ett fordon med mindre 

transportkapacitet än det skadade fordonet och på så vis har det även uppstått viss inkomstförlust, Malmæus, 

1966, s 8. 
56

 A a s 9 ff. 
57

 A a s 9 f. 



22 
 

självrisken utkrävas skadeståndsvägen av den ansvarige”.
58

 Även skattekostnad för den 

skadade egendomen och garagekostnad kan ses som en fast kostnad som torde ersättas.
59

  

 

Emellertid kan det även uppkomma kostnader utöver dessa uppräknade poster men som måste 

behandlas efter omständigheterna. Ett exempel är avskrivning vilket kan ses som en 

kombination av rörlig och fast kostnad.  

 

Även lönekostnader kan i vissa fall ersättas. Viktigt är dock att det skall vara fråga om 

ersättning motsvarande ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens egen förlust. Om exempelvis 

en anställd chaufför förlorar inkomst under stilleståndstiden torde hans förlust, i förhållande 

till skadevållaren, utgöra en s.k. tredjemansskada och är således inte ersättningsgill. Är det 

däremot så att en arbetsgivare enligt anställningsavtalet är skyldig att utge lön till sin anställde 

även under stilleståndsperioden torde kostnaden kunna ses som en fast kostnad och således 

ersättningsgill.
60

 Dock finns här krav på den skadelidande arbetsgivaren för att ersättning skall 

kunna utgå.
61

 Ett rättsfall som utreder förhållandet då arbetsmarknaden har medverkat till att 

arbetsgivaren (skadelidande) varit tvungen att betala chaufförerna lön under stilleståndstiden, 

även om han inte haft skyldighet enligt avtal att göra det, är NJA 1959 s 552. I fallet hade en 

ägare till en åkerirörelse fått sin lastbil skadad genom kollision. Ägaren fortsatte att avlöna de 

anställda chaufförerna, vilka ej kunnat sättas i annat arbete, under reparationstiden. Emellertid 

var situationen sådan att om en permittering av chaufförerna skulle ske, vilket åkeriägaren 

hade rätt till enligt gällande kollektivavtal, skulle detta kunna medföra en risk för avbräck i 

verksamheten. Anledningen härtill var förhållandena på arbetsmarknaden och branschens 

löneläge. HD ansåg att även om de ifrågasatta permitteringarna skulle inneburit en risk för 

åkeriägaren så kan sambandet mellan skada på lastbilen och den kostnad som uppkommit för 

åkeriägaren därigenom inte anses vara av ett sådant samband att skadevållaren på grund därav 

skulle svara för den kostnaden.  
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 SOU 1989:88 s 149. 
59

 Malmæus, 1966, s 10. 
60

 A a s 12. 
61

 Se nedan kap 4.3 krav på den skadelidande. 
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4.2.2 Andra transportmedel anlitade 

 

Denna situation uppstår bland annat i samband med att företag, som innehar firmabil, tvingas 

hyra annan bil eller anlita andra transportmöjligheter för att kunna utföra de transporter vilka i 

vanliga fall skulle skett med den skadade egendomen. Ersättning omfattar då, i dessa fall, 

kostnad för hyra av bil minus de kostnader som företaget besparat sig i fråga om rörliga 

kostnaderna för den skadade egendomen.
62

 

 

Även privatpersoner kan vara i behov av hyrbil då den skadade bilen repareras. Emellertid får 

en bedömning göras av vad som är mest förmånligt för båda parter. Används fordonet i fråga 

enbart som shoppingbil på söndagar kanske det rentav kan vara billigare att ta en taxi de 

enstaka gångerna, medan om man använder bilen på daglig basis torde en hyrbil vara mest 

ekonomiskt fördelaktigt. I beräkningen om vad som bör göras skall skadebegränsningsplikten 

hela tiden ligga till grund.
63

 Den skadelidande torde vid ett förhyrande av bil kunna få 

ersättning från skadevållaren för en bil av likvärdig standard även om det finns ett 

funktionsmässigt likvärdigt fordon att tillgå till lägre kostnad.
64

 Således torde den 

skadelidande ha rätt till ersättning för förhyrandet av en kombi i fall då den skadade bilen var 

en kombi. I de situationer då ägaren till den skadade bilen inte hyrt bil, trots att detta skulle 

vara den mest fördelaktiga lösningen, bör stilleståndsersättningen inte överstiga det belopp 

som skulle utgått om bil hade hyrts. 
65

  

 

Enligt försäkringsbolagens praxis har en privatperson rätt till hyrbil om någon av följande fyra 

situationer är för handen; 1) om man använder bilen i tjänsten, 2) använder bilen till och från 

arbetet och har rätt att vid inkomstdeklaration göra avdrag för resor, 3) är handikappad och 

har bilstöd enligt bilstödsbestämelserna, eller 4) på annat sätt kan styrka att man gör en 

ekonomisk förlust om man inte har tillgång till bil. Vid situationer då rätt till hyrbil har 

fastställts men försäkringstagaren väljer att inte utnyttja hyrbilen betalas ersättning med 

50kr/dag.
66
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Ussing har argumenterat för att ersättning även bör utgå i de fall då hyra av ett substitut ej 

sker. När en person för en viss tid mister användandet av sitt fordon och det finns möjlighet 

att hyra ett likvärdigt fordon, kan ägaren kräva beloppet för hyrbilen av skadevållaren. Ussing 

ansåg emellertid att detta belopp även kunde krävas i fall då den skadelidande inte gör någon 

tillfällig ersättningsanskaffning (”dette Belob maa han kunne kraeve, selv om han faktisk ikke 

lejer en anden ting”).
67

 Vanligen torde, enligt bl.a. Malmæus, krävas att det skall ses som 

motiverat av omständigheterna att bil behöver hyras för att ersättning skall utgå för sådan 

merkostnad. Uthyrandet torde på så sätt ha varit ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn till 

inkomstförlust och inte av rena bekvämlighetsskäl. Vidare anser Malmæus att det torde få 

göras en skälighetsavvägning när det gäller merkostnader för andra typer av transportmedel 

för nöjes – eller bekvämlighetsskull.
68

  

 

Stilleståndsersättning torde dock utgå även om den skadelidande av någon anledning ej gör en 

tillfällig ersättningsanskaffning t.ex. hyr en bil och ersättning utgår då för fasta kostnader.
69

  

 

4.2.3 Trafiken upprätthållen med tillgängliga resurser 

 

Denna situation tar främst sikte på när det skadelidande förtaget har reservfordon att tillgå. 

Reservfordonet borde dock kunna användas utan att företagets trafik påverkas vid t.ex. 

maskinfel, kollision eller liknande. Vid sådant användande av reservfordon torde det inte 

uppkomma några egentliga extra utgifter eller inkomster. För att stilleståndsersättning skall 

kunna utgå torde det, enligt Malmæus, krävas en ekonomisk skada.
70

  

 

Roos anser att ersättning borde utgå även när det finns reservfordon att tillgå. Han 

argumenterar utifrån ett alternativkostnadsresonemang vilket innebär att ”hade vagnen inte 

skadats hade företaget kunnat tjäna pengar på vagnen på något alternativt sätt”.
71

 I praxis 

utgår ersättning för sådana fall. Vändpunkten i praxis för sådana fall kom genom rättsfallet 

                                                           
67

 Ussing, 1941, s 751. 
68

 Malmæus, 1966, s 17. 
69

 Prop 1972 s 580, Rättsfall: NJA 1939 s 481 samt NJA 1939 s 295 (refererade i kap.) se även doktrin. 

Bengtsson & Strömbäck, 2002, s 296 samt Hellner & Johansson, 2000, s 425, se även nedan under 4.2.4. 
70

 Malmæus, 1966, s 21 f. 
71

 Roos, 1990, s 274. 



25 
 

NJA 1939 s 481 där stilleståndsersättning utgick även om reservfordon fanns att tillgå. Fallet 

rörde stilleståndsersättning avseende den reparationstid som en buss, vilken skadats vid 

påkörning, ej kunnat användas i trafik. Bussföretaget hade under stilleståndstiden tillgång till 

reservfordon men såväl HovR som HD ansåg att vid helger och under vissa tider på 

vardagarna fanns ett behov att bruka fler bussar till följd av ökad trafik. Om, vid dessa 

tillfällen, någon av bussarna blivit obrukbar skulle detta leda till att det saknades möjlighet att 

upprätthålla trafiken i samma omfattning, vilket i sin tur skulle medföra förlust för 

bussföretaget i fråga. Ett annat rättsfall rörde ett järnvägsföretag som fått ett tågsätt skadat 

genom kollision. Företaget tillerkändes stilleståndsersättning för reparationstiden då tågsättet 

ej kunnat brukas i trafik, även om det ej påvisats att kostnad uppkommit genom avsaknaden 

av tågsättet.
72

  

 

4.2.4 Körningarna inställda utan inkomstförluster 

 

Stundom medför sakskador varken extra utgifter eller förlorad inkomst för den skadelidande. 

Skadan kan inte desto mindre få till följd att tidigare utgifter blivit onyttiga, och att det som 

skadats inneburit en kostnad och således ett ekonomiskt värde.
73

 

 

Den skadelidande kan anses, i dessa fall, drabbas av frustration över att inte kunna begagna 

fordonet, vilket han haft tidigare utgifter för. Med inspiration från kontinental 

skadeståndsdoktrin kan en sådan skada betecknas såsom ”frustrationsskada”. 

Frustrationsskador kan mycket väl omfattas av skadevållarens ansvar men det kan emellertid 

ifrågasättas huruvida skadan möjligen kan anses vara av ideell natur.
74

 

 

Det rör sig här i huvudsak om fall då fordonet främst används i privatbruk och då fordonet 

används för ägarens nöjes- eller bekvämlighetsskull.
75

 Enligt HD omfattas sådan skada likväl 

av skadevållarens ansvar. I ett rättsfall från 1945 (se även om rättsfallet ovan, kap 2.5.2) var 

det fråga om en lustjakt som blivit påkörd av ett annat fartyg. Fråga uppkom om ersättning för 

förlust av jakten under återstående tiden av seglingssäsongen kunde utgå. Ägaren till 

lustjakten yrkade på ca 3000 kr, vilket motsvarade en proportionell del av den totala 

årskostnaden för lustjakten, då avseende den del av seglingssäsongen som på grund av skadan 
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hade gått förlorad. Lustjaktens ägare erhöll skadestånd avseende avlöning för personal på 

jakten samt ytterligare 1000 kr. Lustjaktens ägare hade inte hyrt någon annan båt och hade 

därför inte haft några merkostnader på grund av stilleståndet. De kostnader som yrkades i 

fallet var kostnader som skulle utgått oavsett skadan. Vad han hade gått miste om var således 

nöjet att begagna jakten under seglingssäsongen. Ett nöje som han lagt ner pengar på och som 

genom skadan berövats honom. Genom rättsfallet utvidgades dåtida teori avseende gränserna 

för de ekonomiska skadorna.
76

  

 

HD torde i fallet utgå från Ussings teori att en skada är ekonomisk när den kan värderas i 

pengar efter en allmän värderingsmåttstock. Ussing ansåg dock att den värderingsmåttstock 

som kommer i fråga vid stilleståndsersättningar utgörs av kostnaden för att hyra en liknande 

sak.
77

 Enligt Malmæus torde man istället utgå från de kostnader som för ägaren är fasta och 

onyttiga på grund av skadan. På så vis, ansåg Malmæus, skapas en begränsning av de fall där 

varken merkostnad eller inkomstförlust kan konstateras. Han ställer upp en sorts allmän regel 

att ”den som i vilket som helst lovligt syfte- således oavsett om det är för nytta, nöje eller 

bekvämlighet – håller sig med ett fordon men genom annans förvållande blir undandragen 

disposition över detta viss tid, normalt bör vara berättigad att av den skadevållande erhålla 

ersättning (åtminstone) för de fasta kostnader, som belöper på fordonet under denna tid”.
78

 

Malmæus ståndpunkt att det skall finnas en begränsning vid de fall då en merkostnad eller 

inkomstförlust ej uppkommer torde stämma mer överens med gällande tysk rätt.
79

 

 

I tysk rätt återfinns en begränsning när det gäller nyttjanden för enbart nöjes och 

bekvämlighets skull, en begränsning som saknas i Sverige. I tysk rätt försöker man fastställa 

ett marknadsvärde för det nyttjande som berövats innehavaren på grund av skadan. Alla 

kommersialiseringsintressen ersätts dock inte utan en gräns sätts vid förlust av sådant 

nyttjande som man är beroende av för sin ekonomiska levnadsstandard. Genom att sätta en 

sådan gräns utesluts ersättning för nyttjanden som enbart varit för nöjes- eller 

bekvämlighetsskull.
80
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Stilleståndsersättning utgår dock som regel till ägare av privatbilar även om det enbart är 

fråga om användande för nöjes- eller bekvämlighetsskull. Detta med anledning av att det i 

Sverige används ett företagsekonomiskt synsätt vid bedömningen av vad som torde utgöra en 

ekonomisk skada. Förlusten i fråga är de utgifter och kostnader som lagts ned på fordonet och 

som genom skadan blivit onyttiga. Således ersätts utgifter som egentligen inte uppstått till 

följd av skadan, men eftersom de till följd härav blivit onyttiga kan de ändock ses som skador 

av ekonomisk natur.
81

 Ersättningen utgår med ett schablonmässigt belopp eftersom det skulle 

innebära en alltför stor svårighet att beräkna kostnader och alternativkostnader för varje 

enskild privatbilist.
82

 Ersättningsbeloppen torde dock vara låga eftersom kostnaderna för den 

skadelidande vanligtvis är låga.
83

 

 

4.3 Begränsning av stilleståndstiden och övriga krav på den 
skadelidande 

 

4.3.1 Begränsning av stilleståndstiden  

 
Det är en allmän princip inom skadeståndsrätten att det åligger den skadelidande att genom 

lämpliga åtgärder begränsa sin skada i möjligaste mån. Den som får sitt fordon skadat av en 

annan part borde således i möjligaste mån se till att inte enbart stilleståndsförlusten per dag 

blir obefogat stor utan även att stilleståndstiden inte blir obefogat lång.
84

  

 

Det som kommer i fråga först och främst är att sörja för att fordonet repareras så fort som 

möjligt eller om reparation inte är lönsamt nog, införskaffa sig ett annat fordon. Kravet är inte 

absolut, utan det är enbart rimliga krav som kan ställas på den skadelidande.
85

 I ett rättsfall 

från 1911 uttalade JustR Sjögren, i fråga om den skadelidandes skyldighet att vidtaga åtgärder 

för att undvika värdeminskning, ”Att ställa stora anspråk på vederpartens ingripande kan icke 

vara riktigt. Då det här icke är fråga om fullgörandet af åtagna förpliktelser, bör jämväl 

komma i betraktande, huruvida svårighet, respektive omöjlighet, kan anses hafva 

förelegat(…)”.
86

 Det torde på så vis inte alltid krävas att den skadelidande utför ” den allra 
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mest rationella åtgärden, detta med tanke på att det handlar om uppoffringar vilka den 

skadelidande i normala fall inte behöver utföra.
87

 

 

Huruvida dröjsmål som berott på beslut om huruvida det skadade fordonet bör repareras eller 

om ett nytt fordon bör införskaffas skall omfattas av skadevållaren tydliggörs i NJA 1978 s 

207. HD fastställde hovrättsavgörandet i vilket det sades, angående tiden före 

reparationstillståndet, att käranden var berättigad till stilleståndsersättning för den tid som 

varit ”erforderlig för utredning av reparationskostnaderna” samt för den tid avseende 

överväganden från käranden sida om huruvida den skadade bilen skulle repareras eller 

inlösas. Denna tid ansågs skäligen kunna uppskattas till 20 dagar. I FFR 1955:278 beslutade 

HovR att ägaren till en svårt skadad bil haft skäl att anskaffa kostnadsförslag för reparation 

innan han bestämde sig för om den skulle repareras eller ej. När kostnadsförslaget sedan 

förelegat borde han dock insett att reparation inte lönade sig och omedelbart skaffat sig en ny 

bil. Den skadelidande tillerkändes således stilleståndsersättning enbart för den tid vilken 

beräknats som skälig, från tiden för kostnadsförslaget fram till skälig tid för anskaffande av ny 

bil, tid härför uppskattades till 14 dagar.  

 

Reparation skall sammanfattningsvis ske så snart det rimligen kan begäras av den 

skadelidande. Dock kan det göras undantag härifrån, under vissa omständigheter, om den 

skadelidande är insolvent och således inte i tid har möjlighet att föranstalta en reparation.
88

 Ett 

rättsfall som belyser just den frågan är FFR 1953 s 277. I fallet hade den skadelidande, som 

själv inte skulle bekosta reparationen på sin skadade bil, fått kännedom om motpartens 

försäkringsbolag först ett antal dagar efter skadan. Försäkringsgivaren hade sedan, i sin tur, 

dröjt ytterligare några dagar med besked angående huruvida reparationen skulle ersättas av 

dem eller inte. Hovrätten ansåg i fallet att stilleståndsersättning skulle utges inte enbart för 

den faktiska reparationstiden utan även för den korta tiden då bilen inte lämnats in till 

reparation av här anförda skäl.  

 

Dock torde det vid mer betydande dröjsmål ej vara tillräckligt med en hänvisning till 

insolvens för att ha rätt till stilleståndsersättning. Emellertid torde det i sådana fall krävas att 

skadevållaren och dennes försäkringsbolag underrättas.
89

 Detta belyses i rättsfallet NJA 1938 
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s 147 då en lastbil skadats vid kollision. Lastbilens ägare kunde på grund av avsaknaden av 

pengar, ej sörja för att reparation påbörjades i tid. Reparationen kunde utförts på tre veckor 

men på grund av dröjsmålet tog det 84 dagar. HovR ansåg att, eftersom den skadelidande ej 

underrättat motpartens försäkringsgivare om att reparation inte kunnat påbörjas och denne 

således inte fått möjlighet att vidtaga åtgärder för att begränsa skadan, stilleståndsersättningen 

ej kunnat omfatta mer än 30 dagar. Rättsfallet torde peka på att en underrättelse om insolvens 

hos den skadelidande inte borde ske senare än nio dagar efter att skadan inträffat.
90

 Dock har 

det vid ett annat avgörande påpekats att tiden däremellan kan vara avsevärt längre. I fallet 

FFR 1953 s 246 hade en motorcykel skadats genom kollision. Den skadelidande hade inte 

underrättat motparten eller dennes försäkringsbolag om sin ekonomiska oförmåga att 

införskaffa ny motorcykel. Trots detta ansåg HovR den skadelidande berättigad till ersättning 

för något längre tid än vad det skulle motsvara att återinförskaffa en ny motorcykel, och 

ersättning utgick med 2 kr/dag i två månader. Ytterligare ett rättsfall som berör frågan är FFR 

1954 s 245. I målet ansågs ägaren till en totalskadad motorcykel, med undantag för 

garagekostnad, helt sakna rätt till stilleståndsersättning. Den skadelidande hade yrkat på 

stilleståndsersättning för 433 dagar under vilka han saknat medel att införskaffa ny 

motorcykel. Motparten och dennes försäkringsbolag hade underrättats om förhållandena men 

hade ej kunnat göra något för att begränsa skadan.  

 

Vad som kan sägas fastställas genom dessa rättsfall är inte helt klart. Dock verkar det framgå 

att den tidsperiod som den skadelidande har för att underrätta den skadevållande om sin 

insolvens eller företa reparationen, är beroende av storleken på den yrkade ersättningen.
91

  

 

Vid en situation då den skadelidande inte uppfyller de (rimliga) sedvanliga 

reparationsåtgärderna utan dröjsmål, nedsätts stilleståndsersättningen med det belopp som 

torde bli aktuellt om reparationen skulle skett i tid. Eftersom det kan innebära en svårighet att 

fastställa denna tidpunkt får en skälighetsbedömning göras av vilken tid 

stilleståndsersättningen skall avse.
92
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Kan det påvisas att den skadelidande gjort vad som erfordras för att påbörja en reparation, och 

dröjsmål uppkommer till följd av orsak utanför den skadelidandes kontroll är den 

skadelidande berättigad till stilleståndsersättning under dröjsmålet.
93

  

 

En situation som emellertid kan anses ligga utanför skadelidandes kontroll är svårigheten att 

få tid för reparation. Verkstäder kan ha sommarstängt eller vara överrösta av arbete. Detta 

anses dock inte vara anledning nog för att befria skadevållaren från att utge 

stilleståndsersättning för den faktiska stilleståndstiden.
94

 I FFR 1941 s 245 hade en bilägare 

hemmahörande i Kiruna fått sin bil skadad vid kollison. I Kiruna fanns dock inga lediga 

verkstäder så den skadelidande kontaktade härav en verkstad i Luleå. Tid bokades och besked 

lämnades om att reparation kunde utföras inom en vecka. När bilen väl var inlämnad för 

reparation blev verkstaden överbelastad av arbete på grund av arbete på kronans förstärkta 

försvarsberedskap (1940). Trots påstötningar från den skadelidande blev reparationen färdig 

först efter 47 dagar. Den skadelidande bedömdes vara berättigad till ersättning för hela 

perioden. I fall då den skadelidanden bör förstå att reparationen kan komma att dra ut på 

tiden, men trots detta förhåller sig passiv kan han riskera att få stå för följderna av förseningen 

själv.
95

 I ett hovrättsavgörande från 1956 hade den skadelidande fått sin bil skadad vid 

kollision och lämnat bilen till verkstad. När den skadelidande lämnade in bilen upplystes han 

om att arbetsstyrkan på verkstaden var reducerad till följd av semestrar. Vanligtvis skulle 

reparationen utföras på 15 dagar men istället tog det 27 dagar. HovR fann att den 

skadelidande bort, med hänsyn till skadebegränsningsplikten, undersökt huruvida semestrarna 

skulle komma att påverka reparationstiden och underrättat motparten och dennes 

försäkringsbolag härom. HovR fann således, på grund av skadelidandes försumlighet, honom 

inte berättigad till mer stilleståndsersättning än motsvarande normal reparationstid, dvs. 15 

dagar.
96

 

 

Ytterligare en dröjsmålsanledning som kan komma ifråga är då det uppkommer svårigheter 

med reservdelsanskaffning. I vissa fall kan det tänkas att reservdelar ej finns tillgängliga i 

Sverige och till följd härav kan det uppstå så lång väntetid att det kan ifrågasättas om det är 

rimligt att stilleståndsersättning bör utgå för hela perioden. Begränsning av 
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skadeståndsansvaret förekommer i praxis för sådana fall.
97

 I ett hovrättsavgörande, FFR 1938 

s 166, hade reparationen av en lastbil tagit 54 dagar, till följd av att reservdel beställts från 

USA. Reservdelen i fråga hade kunnat tillverkas i Sverige och reparationen hade då enbart 

tagit åtta dagar. Hovrätten ansåg att det var dessa åtta dagar som beräkningen av ersättningen 

skulle utgå ifrån. Fallet visar att den skadelidande har visst ansvar för att reparationen sker på 

ett effektivt sätt även efter tidpunkten för inlämnandet av bilen för reparation.
98

 Malmæus 

uttalar, att man med visst fog torde kunna hävda, att den som skaffar sig en bil till vilken det 

ej finns reservdelar tillgängliga inom landet borde stå för viss del av risken, för onormalt 

långa stillestånd, själv.
99

 

 

En situation som också kan komma i fråga är då den skadelidande samtidigt som reparationen 

för skadan i fråga vidtar andra reparationer på fordonet, vilka ej har samband med skadan, och 

reparationstiden härav förlängs. I sådana fall skall stilleståndsersättningen reduceras med den 

tiden det tog att vidta de andra reparationerna på fordonet.
100

  

 

När sakförsäkring finns kan det kan i vissa fall dra ut på tiden eftersom försäkringsbolaget i 

fråga skall avgöra huruvida reparation eller återanskaffning skall ersättas. Sådant dröjsmål 

skall emellertid inte gå ut över skadevållaren. Om den skadelidande har kaskoförsäkring eller 

ej skall emellertid vara ett faktum som skall vara ovidkommande för skadevållaren.
101

 I FFR 

1953 s 338 ansågs den skadevållande inte skyldig att utge stilleståndsersättning för tid som 

uppstått på grund av att den skadelidandes försäkringsbolag besiktigat bilen. På samma sätt 

resonerade HovR i FFR 1963 s 274 då den skadevållande ej ansetts skyldig att utge ersättning 

för den besiktning motpartens försäkringsbolag gjort på grund av personvagnsgaranti på den 

skadade bilen.  

Då skadan på fordonet inte är allvarligare än att fordonet fortfarande kan brukas fram till 

reparation eller återanskaffning, uppkommer ingen rätt till stilleståndsersättning för avsaknad 

av fordonet annat än för den effektiva reparationstiden. Således under den tid då fordonet varit 

indisponibelt för ägaren.
102

 Avseende bedömningen huruvida den skadelidande kan anses 

skyldig att, under väntetid för reparation, använda sin skadade bil ansåg HovR i FFR 1954 s 

277 att bilen, i det aktuella fallet, hade en skada av sådan art och omfattning att ägaren inte 
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rimligen kunde begäras använda den innan reparation. Bilens ägare tillerkändes således även 

stilleståndsersättning för tiden innan verkstaden haft möjlighet att ta emot bilen för reparation.  

 

4.3.2 Övriga krav på den skadelidande  

 

Det finns, förutom kravet på att i möjligaste mån begränsa stilleståndstiden, även ytterligare 

krav på den skadelidande. Den skadelidande är också skyldig att i möjligaste mån, inom en 

rimlig gräns, begränsa kostnader och/eller eventuell inkomstförlust. Kravet illustreras väl i 

FFR 1954 s 245
103

. Hovrätten anförde här att det inte ansågs styrkt att den skadelidande ”varit 

nödd till utgiften under längre tid än som rimligen skulle ha utgått för att bringa hyresavtalet 

beträffande garaget till upphörande och undskaffa motorcykeln”. Den skadelidande erhöll 

således ingen stilleståndsersättning utöver en månads garagehyra.  

 

Den skadelidande kan, i likhet med begränsning av stilleståndstiden, vid fall av 

kostnadsbegränsning vara ursäktad om han på grund av insolvens inte kan vidta de åtgärder 

som krävs. Ett rättsfall som belyser detta är NJA 1965 s 165. En försäljare hade fått sin bil så 

skadad vid en kollision att den behövde repareras. Försäljaren hade ej hyrt bil, eftersom han 

saknat medel att betala depositionsavgiften med, och på grund av detta åsamkats 

inkomstförlust. Fråga uppkom då om han åsidosatt vad som honom ålegat för att minska 

skadan. HD ansåg att den skadelidande ej gjort sig skyldig till försummelse som borde 

föranleda att inkomstförlust frånkännes honom. Den skadelidande tillerkändes således 

ersättning för de 5 dagar han varit utan bil. Dock kan det framhållas, i likhet med insolvens 

hos den skadelidande som ursäkt vid begränsning av stilleståndstiden, att storleken på 

ersättningen torde spela in vid en bedömning.  

Om den skadelidande ej hyrt fordon under tiden för reparation trots att detta torde ses som det 

mest ekonomiskt gynnsamma bör stilleståndsersättning ej utgå med mer än vad den 

skadelidande skulle ha erhållit om han hyrt ett fordon.
104

  

 

Det finns situationer där möjligheten att överföra en del av förlusten av stilleståndet på någon 

annan lett till att underlåtenhet i detta avseende fått minska skadeståndet i samma mån. 

                                                           
103

 Se angående rättsfallet även ovan kap 4.3.1. 
104

 Malmæus, 1966, s 18. 
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Typexemplet är då en arbetsgivare har underlåtit att säga upp personal eller entlediga dem när 

de ej kunnat sysselsättas pga. skadan på egendomen.
105
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 Andersson, 1993, s 485 f. 
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5 Utvärdering 

 

5.1 Diskussion  

 
Vid en situation av stillestånd i trafikskadefall skall ersättning enligt förarbetena utgå för den 

tid vilken det skadade fordonet inte kunnat brukas. Emellertid förekommer ingen närmare 

precisering om vad för kostnader som skall ersättas utan gränsen torde istället sättas av 

domstolarna inom ramen för adekvat kausalitet. Med tanke på att lagstiftaren på så sätt, 

genom sin otydliga ordalydelse i 5 kap 7 § SKL, lämnat tillämpningen av begreppet sakskada 

och således även fall av stilleståndsersättningar till domstolarna kan både begreppet sakskada, 

likväl som situationer då stilleståndsersättning är för handen, komma att utvidgas ytterligare. 

Dock anser jag att det är viktigt att det, precis som intentionen var i förarbetena, är fråga om 

situationer som tydligt faller inom ramen för adekvat kausalitet. 

 

Eftersom förarbetena inte kan anses vara till någon större ledning angående ersättning vid 

stillestånd krävs en rikhaltig praxis och en uttömmande doktrin. Rättspraxis på området finns, 

även om det mestadels rör sig om äldre rättsfall. I doktrin har stilleståndsersättning inte varit 

ett högprioriterat område och den enda samlade framställningen på området torde vara 

Malmæus verk ”Om stilleståndsersättning” från 1966. Detta något oklara förhållande på 

området torde leda till svårigheter för försäkringsbolagen vid bedömning av 

stilleståndsersättningarnas ramar.  

 

Den förlust som skall ersättas skall vara av ekonomisk natur. Genom praxis har 

stilleståndsersättning utgått för fordon som används enbart för nöjes- eller 

bekvämlighetsskull. Vid en första anblick kan man tycka att det som egentligen ersätts är 

obehaget för avsaknaden av fordonet, d.v.s. frustrationen av att inte kunna ta en söndagstur 
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med bilen till exempel. Stilleståndet behöver ha en ekonomisk anknytning. Lösningen på 

problemet har blivit att definiera förlusten såsom att en ekonomisk investering har gått 

förlorad och att den olägenheten som uppstår över att inte kunna använda sin bil endast får 

betydelse därför att man har betalt något för att kunna använda den. Exempelvis i fallet med 

lustjakten, där ersättning utgått för den del av seglingssäsongen som inte kunnat nyttjas. 

Ersättningen utgår i dessa fall med en schablonersättning avseende fasta kostnader som har 

blivit onyttiga på grund av skadan.  

 

Vid en skada kan den skadelidande vara i behov av att hyra sig en bil som ett substitut för den 

bil som han tidigare nyttjade men som, på grund av skadan, blivit obrukbar. 

Försäkringsbolagen betalar ut schablonersättningar avseende de fasta kostnaderna. Gällande 

kostnader som uppstått i samband med hyrbilskostnader under stilleståndstiden krävs det, 

enligt försäkringsbolagens praxis, att den skadelidande använder bilen i tjänsten, använder 

bilen till och från arbetet och har rätt att vid inkomstdeklaration göra avdrag för resor, är 

handikappad och har bilstöd enligt bilstödsbestämmelserna, eller på annat sätt kan styrka att 

man gör en ekonomisk förlust om man inte har tillgång till bil. Jag anser att detta kan 

ifrågasättas då det enligt doktrin och även praxis inte torde krävas att du behöver annat än 

förlusten av bilen, för att ha rätt till ersättning för förhyrandet av likvärdig bil. Hänsyn skall 

givetvis tas till skadebegränsningsplikten och således kan vid en situation då bilen används 

sällan taxi vara ett lämpligare alternativ ur ekonomisk synpunkt. När fordonet blivit obrukbart 

genom skadan går den skadelidande miste om användandet. Användandet av bilen under 

skadeperioden torde ses som av ekonomisk natur, eftersom ägaren till fordonet lagt ner 

kostnader för att kunna bruka fordonet oavsett om det är för söndagsshopping eller resor i 

tjänsten. Resonemanget innebär vidare att även om skadelidande använder bilen till att lämna 

barnen på dagis, bör han ha rätt till ersättning för hyrbil eftersom skadeståndet skall sätta den 

skadelidande i samma position som innan skadan inträffade.  

 

I likhet med Ussing anser jag att man kan argumentera för att i fall då den skadelidande väljer 

att inte göra en tillfällig ersättningsanskaffning i form av hyrbil eller liknande torde han likväl 

vara berättigad till det belopp som skulle motsvara det undandragna brukandet av bilen. De 

schablonartade ersättningarna rör fasta kostnader som uppkommer för bilen. Den ersättning 

som jag argumenterar för här skulle i sådana fall utges vid situationer då den skadelidande 

inte hyrt bil och ämnar således omfatta förlusten av brukandet. Väljer man att gå till fots eller 

låna en annan bil borde man förutom ersättning för fasta kostnader också få ersättning för det 
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undandragna nyttjandet av bilen. Denna ersättning borde, likväl som vid fall av fasta 

kostnader, utgå med en schablonersättning.  

 

 

5.2 Slutsats 

 

 Vad inbegrips och ersätts under begreppet stilleståndsersättning?  

 

Stilleståndsersättning utgår således med anledning av de nedlagda kostnader som blivit 

onyttiga på grund av skadefallet samt för de merkostnader som uppstått då den skadelidande 

inte haft tillgång till fordonet i fråga. Det torde inbegripas fasta kostnader under 

reparationstiden men även i vissa fall under perioder då fordonet ej varit på verkstaden, trots 

att så borde vara fallet, då detta berott på dröjsmål med beslut om ersättning från 

skadevållarens försäkringsbolags sida eller i vissa fall på grund av insolvens hos den 

skadelidande. Till fasta kostnader torde räknas skatt, räntor på lån, kostnad för garage, och 

försäkringskostnader (vilket även innefattar eventuell förlust av vagnskadeförsäkringsbonus). 

De fasta kostnaderna torde ersättas även om skadan ej medfört extra utgifter eller förlorad 

inkomst för den skadelidande. Motivering härför är att de kostnader som tidigare erlagts för 

fordonet har blivit onyttiga på grund av skadan, och att de således utgör ett ekonomiskt värde. 

Således skall, enligt HD, stilleståndsersättning utgå även vid skada på fordon som används för 

nöjes- eller bekvämlighets skull.  

 

Under vissa omständigheter kan även lönekostnader ersättas. Praxis torde peka på att om en 

arbetsgivare är, enligt gällande kollektivavtal, skyldig att betala ut löner även under 

stilleståndstiden skall ersättning härom utges. Dock har det även, genom praxis, utbildats krav 

på arbetsgivaren i sådana fall, såsom uppsägning eller entledigande av de anställda.  

 

Då den skadelidande varit nödgad att anskaffa annat fordon under stilleståndstiden, torde 

ersättning utgå med kostnaden för hyra av fordonet. Skadelidande torde då ha rätt till en 

standardmässigt likvärdig bil (då den skadade bilen är en kombi torde den skadelidande ha 

rätt till att hyra sig en kombi). Vidare torde, i enlighet med rättspraxis, ersättning utgå även 

om reservfordon finns att tillgå, till exempel för stora transportföretag. Detta även om 

företaget ej gjort någon stilleståndsförlust.  
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 Vilka krav torde ställas på den skadelidande, för att bemästra och begränsa 

skadeverkningarna, för erhållande av stilleståndsersättning?  

 

Frågan om vad för krav som torde ställas på den skadelidande kan inte besvaras generellt. 

Emellertid kan dock vissa slutsatser, av generell karaktär, göras utifrån rättsfall samt doktrin.  

 

Krav som torde ställas på den skadelidande, för att bemästra och begränsa skadeverkningarna, 

vid erhållandet av stilleståndsersättning är först och främst att begränsa stilleståndstiden. 

Emellertid inbegrips i det kravet skyldigheten för den skadelidande att sörja för att det 

skadade fordonet repareras eller löses in snarast möjliga, så att inte stilleståndstiden blir 

onödigt lång. Det torde dock ställas enbart rimliga krav på den skadelidande i detta hänseende 

och inte ett krav att han alltid ska tvingas utföra den allra mest rationella åtgärden.   

 

Insolvens har i vissa fall setts som en ursäkt för dröjsmål med reparation. Här torde dock 

ersättningens belopp och huruvida underrättelse till skadevållaren och dennes 

försäkringsbolag skett spela in. Dröjsmål på grund av svårighet med reparationstid har tagits 

upp i ett antal rättsfall. Vad som torde krävas härvid för ersättning är att dröjsmålet legat utom 

den skadelidandes kontroll och inte att han insett att reparation skulle komma att dröja och 

varit passiv härom. Dröjsmål på grund av skadelidandes försäkringsbolag har inte ansetts 

ankomma på skadevållaren att ersätta. Vid reservdelsanskaffning torde begränsning av 

skadeståndsansvaret i vissa fall kunna uppkomma, eftersom det får anses åligga den 

skadelidande att i viss utsträckning se till att reparationen sker effektivt även efter tidpunkten 

för inlämningen av bilen för reparation. 

 

Förutom kraven på att stilleståndstiden skall hållas nere genom olika åtgärder finns det även 

krav på att den skadelidande, i möjligaste mån, skall hålla ned andra kostnader i samband med 

skadan. Exempel härpå kan vara att säga upp garageplats vid långt stillestånd osv. Vid fall av 

sådan kostnadsbegränsning torde det i likhet med begränsning av stilleståndstid enbart ställas 

rimliga krav. Skadelidande kan även i sådana situationer, under vissa omständigheter, vara 

ursäktad på grund av insolvens. Dock torde det även i dessa fall ersättningens storlek spela in. 

Vid situationer då den skadelidande borde hyrt fordon för att begränsa ersättningens 

omfattning, men inte gjort detta bör stilleståndsersättningen ej utgå med mer än vad 

hyrbilskostnaden skulle uppgått till.  



38 
 

 

6 Käll- och litteraturförteckning 

 

Lagstiftning 

 

Skadeståndslag (1972:207)  

Konsumenttjänstlag (1985:716) 

Konsumentköplag (1990:932) 

 

Rättspraxis 

 

Rättsfall från Högsta domstolen 

 

NJA 1911 s 472 

NJA 1938 s 147 

NJA 1939 s 481 

NJA 1945 s 295 

NJA 1945 s 440 I & II 

NJA 1959 s 552 

NJA 1965 s 165 

NJA 1978 s 207 

NJA 1988 s 396 

NJA 1989 s 251 

NJA 1992 s 213 

NJA 1994 s 283 

NJA 1995 s 249 

 

Försäkringsjuridiska Föreningens Rättsfallssamling 

 

FFR 1938:166 



39 
 

FFR 1941:245 

FFR 1953:246 

FFR 1953:277 

FFR 1954:277 

FFR 1955:251 

FFR 1955:278 

FFR 1956:344 

FFR 1963: 274 

 

Avgöranden från allmänna reklamationsnämnden 

 

Änr 2007- 4955, beslut 2007-12-18 

 

Litteratur 

 

Offentligt tryck 

 

Prop 1972:5, Skadeståndslag 

Prop 1975:12, Ändring i skadeståndslagen 

Prop 2000/01:68, Ersättning för ideell skada 

SOU 1989:88, Skadeförsäkringslag  

 

Övrig litteratur 

 

Agell & Malmström   Civilrätt, 20:e uppl., Liber, Malmö 2007 

Andersson  Skyddsändamål och adekvans, Iustus förlag AB, 

Uppsala 1993 

Bengtsson  Om jämkning av skadestånd, P A Norstedt & söners 

förlag, Lund 1982 

Bengtsson Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, 1:1 uppl., 

Norstedts juridik AB, Göteborg 1994 



40 
 

Bengtsson  Svensk rättspraxis – skadestånd utom 

kontraktsförhållanden 1989-1992, SvJT 1993 s 771 

ff 

Bengtsson & Strömbäck  Skadeståndslagen – En kommentar, 1:2 uppl., 

Norstedts juridik AB, Stockholm 2002  

Hagerup Bull   Den økonomiske skade, TfR 1920 s 155 ff.  

Hellner  Försäkringsrätt, 2:a uppl., Försäkringsjuridiska 

föreningen, Stockholm 1965 

Hellner & Johansson Skadeståndsrätt, 6:e uppl., Norstedts juridik AB, 

Stockholm 2000  

Hellner & Radetzki Skadeståndsrätt, 7:e uppl., Norstedts juridik AB, 

Stockholm 2006 

Hellner & Radetzki Skadeståndsrätten – En introduktion, 3:1 uppl., 

Norstedts juridik AB, Stockholm 2007 

Karlgren Skadeståndsrätt, 5:e uppl., P.A. Norstedt & söners 

förlag, Stockholm 1972  

Malmæus Om stilleståndsersättning, Försäkringsjuridiska 

föreningens publikation Nr 19, Stockholm 1966 

Persson   Skada och värde, CWK Gleerup, Lund 1953 

Radetzki Orsak och skada, Stiftelsen Skrifter utgivna av 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 

Stockholm 1998 

Radetzki Praktisk skadeståndsbedömning, Studentlitteratur, 

Lund 2005 

Radetzki Skadeståndsberäkning vid sakskada, Svenska 

Försäkringsföreningen, Stockholm 2004 

Rodhe Lärobok i obligationsrätt, 6:e uppl., Norstedts juridik 

AB, Stockholm 1986 

Roos Ersättningsrätt och ersättningssystem, Norstedts 

juridik AB, Stockholm 1990 

Scheel  Om erstatning for ikke økonomisk skade, TfR 1893 s 

432 ff. 

Ullman Sakskada eller ren förmögenhetsskada, NFT 1989 s 

189 ff.  



41 
 

Ussing Hvilke arter af skade skal erstattes efter almindelige 

regler om erstattning udenfor kontraktsforhold?, 

SvJT 1941 s 741 ff. 

 

 

 

 


