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Abstract 
This essay is based on an examination of how the equine medical insurance affects the 

Swedish system of horse veterinary care. A couple of years ago, the market of animal health 

care attracted a solid interest from private equity firms, followed by an extensive structural 

change. The private equity takeover is primarily an effect of the market’s favorable business 

environment, which in turn is a result of that the veterinary care is highly funded by the horse 

owners equine medical insurances.  

The development means that Sweden has an advanced veterinary care without long waiting 

times. At the same time, however, the prices have increased which affects not only the 

individual horse owners, but also the horse industry in general. There is a risk that more and 

more horse owners choose not to subscribe for an expensive insurance coverage, and in the 

long run, also opting out of costly veterinary care.  

The development is a result of several characteristics within the veterinary sector compared to 

other industries, but also by the characteristics of the equine medical insurance compared with 

other types of insurance. Different people with a connection to the same horse can influence 

both their own and each other's obligations in different ways. At the same time, several of the 

insurance features makes the compensation from the equine medical insurance in many ways 

more easily accessible compared to other types of insurances. These factors make the 

insurance cover important in many cases of horse veterinary care.  

To curb the price trend that has characterized the veterinary industry in recent years, 

insurance companies can achieve a kind of self-regulation of the insurance market, by limiting 

its offerings regarding veterinary care insurance to include only acute injuries. An insurance 

which don’t cover treatment where the injuries is often characterized by diffuse symptoms, 

will probably lead to a reduced demand for such veterinary care. In this way, the risk of 

misuse of the insurance is limited and furthermore the costs for the policyholders is held 

down. Lower veterinary and insurance costs for the horse owners, benefits in the long term 

also veterinary clinics and insurance companies. 
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Sammanfattning  
Denna uppsats bygger på en granskning av försäkringens roll i det svenska systemet för 

veterinärvård på häst. Veterinärvårdsmarknaden väckte för några år sedan ett massivt intresse 

från private equity-bolag, med en omfattande strukturomvandling av branschen som följd. 

Private equity-bolagens uppköp är främst en effekt av marknadens gynnsamma företags-

klimat, som i sin tur är ett resultat av att vården i hög grad finansieras av hästägarnas 

veterinärvårdsförsäkringar.  

Utvecklingen har lett till att Sverige idag har en avancerad djursjukvård utan långa väntetider. 

Samtidigt har dock kostnaderna skjutit i höjden, något som dels drabbar enskilda hästägare, 

men som på sikt också kan innebära en fara för hästnäringen i stort. Det finns en risk att allt 

fler väljer bort ett dyrt försäkringsskydd och i längden också kostsam veterinärvård.  

Utvecklingen är ett resultat av flera utmärkande drag inom veterinärvårdsbranschen jämfört 

med andra tjänsteområden, men även av särdragen hos veterinärvårdsförsäkringen jämfört 

med andra försäkringstyper. Olika personer med anknytning till en och samma häst kan 

påverka sina egna och varandras förpliktelser. Samtidigt medför flera av veterinärvårds-

försäkringens särdrag att ersättningen är mer lättillgänglig än hos andra försäkringstyper. 

Dessa faktorer medför att försäkringsskyddet är centralt i många fall av veterinärvård på häst.  

För att stävja den prisutveckling som präglat veterinärvårdsbranschen under senare år kan 

försäkringsbolagen åstadkomma en slags självreglering av försäkringsmarknaden, genom att 

begränsa sitt utbud avseende veterinärvårdsförsäkring till att endast omfatta akuta skador. 

Avgränsas försäkringarna till att inte omfatta underhållsbehandling där skadorna ofta präglas 

av diffusa symptom, följer sannolikt en minskad efterfrågan på sådan veterinärvård. På det 

sättet begränsas risken att försäkringarna utnyttjas och dessutom hålls premien nere. Lägre 

veterinärvårdskostnader och försäkringspremier för hästägarkollektivet gynnar i ett långsiktigt 

perspektiv även kliniker och försäkringsbolag.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  

Det stormar runt svensk djursjukvård. Från djurägares håll hörs protester om att smärtgränsen 

för vad ägarna klarar av att betala för djurens veterinärvård snart är passerad. Skarp kritik mot 

veterinärvårdsbranschen har bland annat lett till att TV-programmet SVT Dold så sent som i 

november 2016 granskade förhållandena på marknaden.1 I programmet bemöts protesterna 

mot ständigt stigande veterinärvårdspriser av veterinärvårdsbranschen med argument om att 

det är kunderna som driver på prisutvecklingen. Av naturliga orsaker har inte klinikerna något 

starkt incitament att sänka sina kostnader så länge kundernas efterfrågan på tjänsterna är 

fortsatt hög. Vad är det då som lett till detta händelseförlopp? Och, är en fortsatt utveckling i 

samma riktning ofrånkomlig eller går det att stävja den senaste tidens prisutveckling utan att 

göra avkall på högkvalificerad vård?  

Bakgrunden är Sveriges idag välutvecklade veterinärvård. Hästägare kan snabbt få hjälp vid 

hästens skada eller sjukdom och trots att vården ofta är dyr är efterfrågan fortsatt hög. En 

starkt bidragande orsak är förekomsten av försäkringar, som ofta täcker en stor del av 

veterinärvårdskostnaden. Hög efterfrågan har, i kombination med den svenska närings- 

friheten, öppnat upp för nya aktörer. Idag domineras marknaden för veterinärvård av två 

större, delvis private equity-ägda koncerner.2 Intåget har skapat en oro för att priserna 

fortsätter stiga, inte minst på grund av ekonomiska drivkrafter inom koncernföretagens 

ledningar.3 Utvecklingens konsekvenser har vi ännu inte fått en helhetsbild av, vilket gör 

ämnet än mer intressant att studera.  

En ökad dominans av private equity-bolag påverkar landets hästägare och veterinärer, men 

även försäkringsbolagen, en annan stor bransch med starka band till djursjukvården. I Sverige 

har många hästägare tecknat en försäkring som ersätter en stor del av kostnaden vid veterinär-

vård. I takt med att priserna på veterinärvård stiger, höjer försäkringsbolagen premierna och 

det blir allt dyrare att hålla hästen försäkrad. 

  

                                                
1 Se SVT Dold (2016-11-15).  
2 De private equity-bolag som gjort intåg på marknaden för djursjukvård, kallas i media ofta ”riskkapitalbolag”.  
3 Se Neurath & Almgren (2014) s. 265. Jfr dock Jordbruksverket (2013).  
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1.2 Problem och syfte 

Syftet med denna framställning är att undersöka veterinärvårdsförsäkringens roll i en 

förändrad marknadsstruktur inom svensk veterinärvård för häst. För att uppnå syftet krävs en 

beskrivning av veterinärvårdens utveckling och dess samband med försäkringsbranschen. 

Därutöver fordras en beskrivning marknadens aktörer och möjliga partskonstellationer vid 

veterinärvård samt de effekter av veterinärvårdsförsäkringens särdrag som har ett samband 

med veterinärvården. Fokus ligger på att ur ett rättsligt perspektiv analysera veterinärvårds-

försäkringens roll för veterinärvårdens förändrade branschstruktur samt föreslå lämpliga 

åtgärder i syfte att stävja en osund utveckling.  

1.3 Metod och material  

Framställningen baseras på en traditionell rättsanalytisk metod och slutsatserna vilar på 

konsekvensanalyser utifrån denna metod. Arbetet har en vidare syftning än enbart den 

dogmatiska där lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin beaktas för att fastställa 

gällande rätt.4  

Den rättsdogmatiska metoden används dock som ett led i den rättsanalytiska metoden då flera 

av de traditionella rättskällorna ligger till grund för undersökningen. 5  De traditionella 

rättskällor som studeras är främst lagstiftning samt dess motiv på avtalsrättens och 

försäkringsrättens område, men även rättspraxis. I arbetet studeras dels lagar som är direkt 

tillämpliga, dels lagar som kan tillämpas analogt i den mån förarbeten och doktrin ger 

utrymme för det.  

Ett stort antal källor utgörs av juridisk doktrin, som både är en form av information om övriga 

rättskällor, men som även är en rättskälla i egen rätt.6 Doktrinen är viktig som rättskälla då 

den är mer sammanhängande än lagtext, uttalanden i förarbeten och domskäl, och således mer 

lättillgänglig för praktiker än övriga traditionella rättskällor.7 På avtalsrättens område studeras 

främst litteratur inom civil-, och kontraktsrätt. Inom försäkringsrätten utgörs stor del av 

                                                
4 Se Sandgren (2015) s. 43 ff. och Kleineman (2013) s. 21. Jfr även Bengtsson (2011) s. 777.   
5 Se Sandgren (2015) s. 46.  
6 Se Sandgren (2015) s. 44. Om argumentationen i doktrin brister avseende kvalitet och förmåga att övertyga 
förlorar rättsvetenskapen däremot sin auktoritet, detta gäller emellertid även övriga rättskällor, se Sandgren 
(2008) s. 654.   
7 Se Kleineman (2013) s. 31.  
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underlaget av professor Bertil Bengtssons verk Försäkringsavtalsrätt. Även professor Jan 

Hellners verk Försäkringsrätt är relevant som rättsvetenskaplig källa på flera håll i 

framställningen trots att den behandlar lagstiftning som nu ersatts av nyare lag.8 I övrigt har 

annan rättsvetenskaplig litteratur varit till hjälp vid författandet, men också ett par 

avhandlingar och flertalet rättsvetenskapliga artiklar har tjänat som vägledning för arbetet.  

Den rättsanalytiska metoden består också av en analys som bygger på sådant material som 

inte nödvändigtvis skapar gällande rätt.9 Störst utrymme får de undersökta försäkrings-

bolagens villkor för veterinärvårdsförsäkringar. Standardavtal i form av försäkringsbolagens 

villkor är viktiga då de i praktiken till stor del ersätter lagstiftningen.10 Försäkringsvillkoren 

ger först och främst en inblick i relationerna mellan försäkringsbolagen och försäkrings-

tagarna, men de kan även utgöra stöd för vad som är handelsbruk eller annan sedvänja i 

branschen eftersom de ofta är standardiserade. Däremot kan ett standardavtal i sig inte 

konstituera någon sedvanerätt.11 Syftet med undersökningen av försäkringsvillkoren är att 

söka bilda en uppfattning om försäkringsbranschens informella praxis, det vill säga den rätts-

bildning som sker inom branschen och vid sidan av lagstiftning och rättspraxis.12   

För att få en helhetsbild av marknaden har en del upplysningar inhämtats från tidningsartiklar 

och elektroniska artiklar. Här måste beaktas att det ekonomiska intresset från media att sälja 

sin vara kan påverka innehållet i dessa källor. Därutöver har personliga intervjuer fått ett visst 

utrymme. Även här kan olika subjektiva uppfattningar påverka svaren. Jag kommer att göra 

mitt bästa för att framställa en så objektiv bild som möjligt av veterinärvårdsmarknaden och 

dess utveckling.13   

Slutet av arbetet innehåller en diskussion om försäkringsbolagens möjligheter att omarbeta 

försäkringsvillkoren i dess form av standardavtal. Genom sådana åtgärder kan bolagen åstad-

komma en självreglering av branschen utan lagstiftarens inblandning. Det saknas någon 
                                                
8 I flera nyare framställningar på försäkringsrättens område, men även i senare rättspraxis, hänvisas till Hellners 
verk, se exempelvis Bengtsson (2015) s. 7 och NJA 2006 s. 53.  
9 Sandgren (2015) s. 46.  
10 Se Hellner (1994) s. 108 f. och s. 111, jfr Schmidt (1943) s. 24.  
11 Lehrberg (2014) s 219 ff. 
12 Se Sandgren (2015) s. 46 f.  
13 Även dessa källor ligger inom ramen för den rättsanalytiska metoden, se Sandgren s. 46.  
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egentlig definition av självregleringen men den kan i viss mån sägas vara synonym med så 

kallad ”soft law”.14  

Framställningen utgår ifrån en default-modell som innebär att hästägaren likställs med både 

försäkringstagaren och den försäkrade avseende försäkringsavtalet, om inte annat uttryckligen 

anges. Både försäkringstagaren och den försäkrade kan vara flera andra personer då en häst 

hålls försäkrad, men redogörelsen skulle bli alltför omfattande och svåröverskådlig om alla de 

fysiska och juridiska personer som teoretiskt sett kan vara försäkringstagare eller försäkrade, 

ska beskrivas i varje enskild situation.  

1.4 Avgränsning  

Uppsatsens område är brett, och kan också analyseras ur olika perspektiv. Kärnan i denna 

framställning utgörs av avtalsförhållanden mellan hästägare, klinik och försäkringsbolag vid 

veterinärvård avseende en försäkrad häst. Djurskyddsaspekter utelämnas, vilket inte innebär 

att djurskyddet inte har någon betydelse inom området. På grund av uppsatsens begränsade 

omfattning saknas dock utrymme att i detalj analysera även detta rättsområde.  

Svensk rätt står i fokus för framställningen. Djurförsäkringarnas långa tradition i Sverige har 

öppnat upp för en kostnadsutveckling på veterinärvård som, jämfört med andra europeiska 

länder, verkar vara ensam i sitt slag. Av denna anledning avgränsas framställningen till att 

omfatta svensk rätt.15 I huvudsak granskas Evidensias kliniker, som blivit föremål för om-

struktureringen, och andra större privata inrättningar i landet. Främst studeras den veterinär-

vård bedrivs inom ramen för anställningen på dessa inrättningar, fokus ligger inte på enskilda 

veterinärer utan klinik. 

Hästförsäkringsbranschen innefattar flera försäkringsbolag och en mängd olika försäkrings-

skydd. De bolag som behandlas i denna framställning är Agria Djurförsäkringar, Folksam, If 

Skadeförsäkring och Sveland Djurförsäkring.16 Granskningen är främst inriktad på det mest 

                                                
14 Se van der Sluijs (2011), s. 148.  
15 Författarens egna erfarenheter av hästsjukvård ibland annat Tyskland, Danmark, Nederländerna och Holland 
ligger till grund för uppfattningen om att svensk veterinärvård i flera avseenden är dyrare än liknande vård i 
dessa länder. Samtidigt erbjuds inte samma försäkringsskydd mot kostnaderna för vården. Dock kan man se en 
liknande, om än inte lika utvecklad, trend i Finland avseende omfattande försäkringar och stigande priser, se Yle 
(2016-03-17) och Lokaltapiola (2016-12-15).  
16 Nämnda fyra försäkringsbolag dominerar tillsammans djurförsäkringsmarknaden, se SOU 2014:87 s. 83 och 
Olsson (2013).  
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omfattande skyddet mot veterinärvårdskostnader, obeaktat det flertal tilläggsförsäkringar som 

också erbjuds på marknaden. 17  I uppsatsen har de olika varianterna samlingsnamnet 

”veterinärvårdsförsäkring”. När det i arbetet hänvisas till försäkringsbolag och försäkrings-

villkor är det således dessa specifika villkor som åsyftas. 

1.5 Disposition  

Uppsatsen innehåller inledningsvis i avsnitt två en presentation av den svenska 

veterinärvårdsbranschen, vad som föranlett branschens omfattande strukturomvandling och 

några av de effekter denna förändring medfört. I avsnitt tre följer en beskrivning av mark-

nadens olika aktörer och deras inbördes rättsliga relationer. Främst analyseras hur aktörerna, 

och deras relationer till varandra, kan påverka veterinärvårdsavtalets uppkomst och innehåll. 

Uppsatsens tyngdpunkt följer av avsnitt fyra, som består av en redogörelse av några av 

veterinärvårdsförsäkringens särdrag. Särskilt tre av försäkringstypens utmärkande egenskaper, 

samt effekterna av dessa, lyfts fram. I avsnitt fem följer en utvärdering och en analys av 

sambandet mellan det avtalsrättsliga system som råder inom veterinärvårds- och försäkrings-

branschen och branschens strukturomvandling. Slutligen, i avsnitt sex, presenteras ett förslag 

på en lämplig åtgärd för att stävja en osund prisutveckling inom veterinärvårds- och 

försäkringsbranschen.  

  

                                                
17 Hos Agria är namnet på försäkringen A1 safe veterinärvård, hos Folksam A1 veterinärvård, hos If 
veterinärvårdsförsäkring och hos Sveland häst maximal med hänvisningar till villkoren i allmänt djur. Se härom 
Agria (2016) s. 3; Folksam (2016) s. 5; If (2016) s. 6 och Sveland maximal (2016) s. 5. 
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2. Veterinärvårdslandskapet 
En hästskötare uppsöker efter den egna veterinärens inrådan en av Evidensias större kliniker 

med ett sjukt föl. Undersökning genomförs och prover tas, men fölets liv går inte att rädda. 

Hästens ägare, som vid tidpunkten för händelsen varit bortrest, begär att få ta hem fölet för att 

begrava det men får då reda på att kroppen är jourdestruerad. Kliniken har genomfört en 

obduktion utan samtycke, och hävdar att det skett utan avgift. Fakturan innehåller emellertid 

en kostnad för tre timmars arbetstid efter tidpunkten för dödsfallet, i form av ”behandling” av 

det döda fölet. Dessutom är hela kostnaden direktreglerad mot hästägarens försäkringsbolag. 

Hästägaren hävdar att det finns ett systemfel inom svensk djursjukvård då kliniker kan höja 

priserna på veterinärvård, samtidigt som veterinärer på eget initiativ kan besluta om behand-

lingar utan någon uttrycklig överenskommelse med hästägaren. En avgörande orsak är många 

gånger förekomsten av ett försäkringsskydd som täcker en stor del av kostnaden. Ägaren 

menar också att avsaknaden av marknadskrafter som styr klinikernas handlande, i kombi-

nation med private equity-bolagens tydliga vinstsyfte, riskerar att fortsätta leda till en allt 

dyrare veterinärvård.18 Historien är ett av många exempel på missnöjda hästägares egna 

berättelser återgivna i debatten angående den svenska veterinärbranschen som under senare år 

blossat upp.19 I detta avsnitt följer en beskrivning av den förändring branschen genomgått 

samt några viktiga konsekvenser av ombildningen.   

2.1 Ett förändrat veterinärvårdslandskap  

Verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård har under de senaste årtiondena utvecklats 

snabbt och idag erbjuds i allt högre grad vård som håller samma standard som den inom 

humanmedicin.20 Marknadens tillväxt anses främst ha drivits av en ökad försäkringsgrad, fler 

avancerade behandlingar, ökad betalningsvilja för mer avancerad vård samt teknisk utveck-

ling genom till exempel förbättrad diagnostik.21  

                                                
18 Angående detta stycke, se Henrik Fitinghoff (2016-04-09). 
19 Jfr exempelvis Tidningen Djurskyddet (2014-11-24); Dagens Industri (2016-06-08) och SVT Opinion (2016-
08-04). 
20 Se Prop. 2008/09:94, s. 52 och Jordbruksverket (2013) s. 16.  
21 Se McKinsey (2012) s. 1.  
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Tidigare var veterinärvårdsmarknaden fragmenterad och bestod fram till 2011 i huvudsak av 

många små och medelstora ägarledda företag.22 Idag ser den helt annorlunda ut, då private 

equity-bolagens förvärv av kliniker lett till en omfattande strukturförändring. Marknaden 

domineras numera av två större, delvis private equity-ägda koncerner. En av dem är 

Evidensia, som verkar bland annat inom veterinärvård för häst.23  

2.2 Effekter av en ny branschstruktur utifrån ett hästnäringsperspektiv 
Djursjukvård har historiskt sett drivits efter principer som inte främst fokuserat på ekonomisk 

vinning. Veterinärerna måste försörja sig på sitt företagande men generellt sett har det i första 

hand varit omsorgen till djuren som drivit verksamheten. Private equity-bolagen har genom 

sitt inträde implementerat en ny, förändrad struktur i denna marknad, som främst bygger på 

en i näringslivet mer utpräglad affärsmässig drivkraft. Detta har skapat en oro bland 

veterinärer och hästägare för att de nya företagsledningarna tenderar att sätta ekonomiska mål 

i högre utsträckning än ledningarna för enskilda kliniker, som ofta utgörs av veterinärerna 

själva.24 Konsolideringen syftar till att skapa ekonomiska fördelar och från flera andra håll 

lyfts fram att de nya ägarna möjliggör satsningar för att utveckla branschen och att företagens 

lägre driftskostnader på längre sikt också kan minska kundernas kostnader.25  

Det är emellertid omöjligt att ignorera argument om att denna nya, affärsmässiga logik 

riskerar att komma i konflikt med den omsorgslogik som tidigare kännetecknat marknaden. 

Konsolideringen medför konsekvenser för enskilda veterinärer, men även för försäkrings-

bolag och givetvis för landets alla hästägare. I detta avsnitt ska tre av den förändrade 

branschstrukturens effekter för hästnäringen särskilt lyftas fram.  

2.2.1 Små kliniker slås ut  

Då flera kliniker, med hjälp av private equity-bolagens investeringar, gick samman i gruppe-

ringar förändrades förutsättningarna på veterinärvårdsmarknaden. Konsolideringen har hittills 

lett till att Evidensia, med sina 15 hästkliniker i Sverige, totalt innehar en marknadsandel på 

                                                
22 Svensk Djursjukvård (2014), s. 4.  
23 Se Jordbruksverket (2013) s. 16 f. och Evidensia (2016-11-04). 
24 Angående detta stycke, hör Marjaana Alaviuhkola (2016-08-15).   
25 Se Olsson (2013) och Svensk Djursjukvård, Branschrapport 2014, s. 4.  
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cirka 35 procent av djursjukvårdsmarknaden sett till omsättning.26 Paralleller kan dras till en 

statlig utredning gällande effekterna av riskpitalbolagens intåg på välfärdsmarknaden, SOU 

2015:7. I utredningen framfördes att företag med koppling till riskkapital strävar efter ökad 

effektivitet, varför verksamheten expanderas genom exempelvis ytterligare förvärv. En sådan 

konsolidering begränsar de mindre företagens möjligheter att konkurrera och etablera sig på 

marknaden. En effekt av detta är sannolikt att mångfalden i ägandet minskar och de enskilda 

kundernas valfrihet begränsas.  

Branschens omvandling lär leda till ett tuffare klimat för mindre aktörer även inom 

veterinärvårdsmarknaden, och således begränsas hästägarnas utbud och valmöjligheter. Ägare 

kan tvingas söka sig till någon av de större inrättningarna trots att man hellre valt en mindre 

klinik där ledningen består av en eller flera veterinärer.27 

2.2.2 Dyr djursjukvård  

Den svenska principen om avtalsfrihet och fri prissättning gäller även inom veterinärvårds-

branschen, vilket innebär att aktörerna på marknaden i princip kan sätta de priser de själva 

anser korrelerar med vårdinsatsen på en häst.28 En starkt bidragande faktor till prisökningen 

bedöms vara att forskning och teknisk utveckling lett till att gränsen för vad som är en 

behandlingsbar sjukdom eller skada skjutits framåt samtidigt som djurägare är beredda att 

betala för ny, avancerad vård.29  

Evidensia, som kritiseras för sina höga priser, försvarar prissättningen med att man vid pris-

jämförelser inte tagit hänsyn till att koncernen har flera inrättningar med hög koncentration av 

specialistvård. Man framhåller att kvalificerad vård på nätter och helger är dyrare än basvård 

på dagtid, vilket medför högre priser.30 Uppfattningen hos företrädare för branschen är att 

djurägare insisterar på att fler och mer omfattande behandlingar ska genomföras. Företrädarna 

menar att förstklassig veterinärvård på så sätt svarar upp mot marknadens efterfrågan, trots att 

den är dyr. Ett annat argument är att det finns en oro bland veterinärer att bli anmäld och 

                                                
26 SVT Opinion (2016-08-04).  
27 Jfr SOU 2015:7 s. 48.   
28 Se Ramberg & Ramberg (2016) s. 29. 
29 Se Dagens Industri (2016-06-08), jfr även McKinsey (2012) s. 1. 
30 Se exempelvis SVT Opinion (2016-08-04) och Tidningen Djurskyddet (2014-11-27). 
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offentligt ifrågasatt, som kan inverka på de rekommendationer, behandlingar och 

eftervårdskontroller som företas. Istället för att besluta om veterinärvård som sannolikt är 

tillräcklig gör veterinärerna vad de själva kallar ”det lilla extra”, för att vara på den säkra 

sidan.31  

Oron för en förändrad ägarstruktur med ekonomer i koncernbolagens ledningar, handlar 

främst om att bestämmanderätten tas ifrån veterinärerna och att fokus på beräkningar för att 

öka vinsten i praktiken väger tyngre än den omsorgsdrivna inställningen inom branschen.32 

Eftersom djursjukvård till skillnad från humansjukvård inte finansieras av skattemedel 

drabbar prisökningen djurens ägare.33 

2.2.3 Höga försäkringspremier  

Eftersom djursjukvården inte bekostas av det allmänna på samma sätt som humansjukvården, 

väljer många djurägare att försäkra sina djur. En stor del av den svenska veterinärvården 

finansieras av försäkringar och på så sätt är veterinärvården av naturliga skäl nära knuten till 

försäkringsbranschen.34 Veterinärvårdsförsäkringen har ofta ett högt försäkringsbelopp, vilket 

medför att omfattande och kostsam vård kan sättas in utan att det drabbar hästägaren alltför 

hårt ekonomiskt. Hos exempelvis Agria har kunden att välja mellan ett försäkringsbelopp på 

40 000, 60 000 respektive 120 000 kr per år.35 Försäkringsbolagen bekostar sin verksamhet 

med hjälp av mottagna premier. Vid stigande priser på veterinärvård, som medför högre 

ersättningsutbetalningar, höjer bolagen försäkringspremierna för att inte gå med förlust.36 

Denna mekanism medför marknaden för djurförsäkringar fortsätter att utvecklas i takt med en 

ökad efterfrågan på veterinärvård, något som i sin tur lett till en fortsatt ökning av 

veterinärvårdsförsäkringar. Detta öppnar upp för ytterligare prishöjningar på veterinärvård.37  

                                                
31 Se exempelvis Svensk veterinärtidning (2016-11-22) och SVT Dold (2016-11-15). 
32 Hör Marjaana Alaviuhkola (2016-08-15), jfr Neurath & Almgren, (2014) s. 264 och Jordbruksverket (2013) s. 
17.  
33 SOU 2014:87 s. 18.  
34 SOU 2007:24 s. 245 f., jfr även SOU 2014:87 s. 83.  
35 Agria (2016) s. 3.  
36 Jfr Falkman (2011) s. 11. 
37 Jfr SOU 2007:24 s. 413 och Jordbruksverket (2013) s. 23. 
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2.3 Sammanfattning - förändringens betydelse för den fortsatta framställningen 

Den svenska veterinärvårdsmarknadens strukturomvandling har skapat ett tuffare klimat för 

branschens småföretagare och idag har flera kliniker, som tidigare drivits av enskilda 

veterinärer, ägare i form av private equity-bolag. I avsaknad av det utbud av kliniker som 

tidigare funnits, inskränks hästägarnas valmöjligheter. Private equity-bolagen bidrar till 

forskning och utveckling av branschen som skapar möjligheter till mer avancerad veterinär-

vård men som även medför stigande priser på undersökningar och behandlingar. Det finns en 

oro att formen på de nya klinikernas ledningar medför att ekonomiska drivkrafter får högre 

prioritet än tidigare. Högre priser leder i sin tur till högre ersättningsutbetalningar, en starkt 

bidragande orsak till försäkringsbolagens premiehöjningar. Enskilda hästägare, i egenskap av 

kunder till både kliniker och försäkringsbolag, drabbas både av högre veterinärvårdskostnader 

och höjda försäkringspremier. Förändringarna leder också till att försäkringsersättningen får 

en allt mer betydande roll för många av landets hästägare, i händelse av skada.  

Framställningen, vars tyngdpunkt ligger i försäkringens betydelse i detta sammanhang, visar 

att resultatet för olika aktörers rättigheter och förpliktelser, både enligt veterinärvårdsavtalet 

och försäkringsavtalet, är i vid mån beroende av parternas relationer. Detta har en koppling 

till denna nya, förändrade marknad på flera sätt. En bidragande orsak till branschens 

gynnsamma företagsklimat lär vara att det faktum att hästägaren kan bli bunden vid ett avtal 

om veterinärvård genom en företrädare, som på samma sätt kan utlösa en rätt till försäkrings-

ersättning. På liknande sätt bidrar flera av veterinärvårdsförsäkringens särdrag till struktur-

omvandlingen. Den många gånger vida ersättningsberättigade kretsen medför att försäkringen 

triggas lättare än vid många andra typer av försäkringar. Därtill leder det försäkringsrättsliga 

skadebegreppets otydlighet vid hästens skada eller sjukdom naturligt till att veterinären har ett 

stort utrymme att påverka skaderegleringen. Den för hästägaren flexibla lösningen direkt-

reglering, då kliniken söker försäkringsersättning i kundens ställe, lär även den ha en koppling 

till utvecklingen då den riskerar att öppna upp för dels högre veterinärvårdspriser men även 

att försäkringarna utnyttjas genom obefogade undersökningar och behandlingar.  
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3. Aktörerna och deras inbördes relationer  

3.1 Aktörerna 

3.1.1 Inledning 

Runt en sjuk eller skadad häst är ofta flera parter inblandade. Givetvis är hästens ägare en av 

dem, men även den klinik som har i uppdrag att undersöka och behandla hästen och många 

gånger det försäkringsbolag vars ansvar är att ersätta en del av ägarens kostnad för 

veterinärvården. Ofta finns även andra personer som på olika sätt kan ha en anknytning till 

hästen eller dess ägare. 

I ett försäkringsavtal har den försäkrade rätt till ersättning i händelse av försäkringsfall.38 De 

ersättningsberättigade ringas in i försäkringsvillkoren och kan förutom hästägaren vara en 

person med ett intresse i den försäkrade hästen. Även försäkringstagaren kan vara någon 

annan än hästens ägare.39 Att i varje avsnitt i detalj analysera rättsverkan av handlingar av 

olika personer som teoretiskt sett kan vara försäkringstagare, försäkrade eller både och skulle 

göra denna framställning svåröverskådlig. Som nämnts i inledningskapitlet presumeras häst-

ägaren i denna uppsats vara samma person som både försäkringstagaren och den försäkrade, 

förutsatt att inget annat anges. På detta sätt tydliggörs olika relationer, rättshandlingar och 

följderna av dessa utifrån den i praktiken mest förekommande situationen, det vill säga att 

försäkringstagaren och den försäkrade också är hästens ägare. 

3.1.1. Hästägaren i egenskap av den försäkrade  

Hästens ägare har av naturliga skäl en viktig roll bland alla tänkbara aktörer runt en försäkrad 

häst. Det är i de allra flesta fall hästägaren, i egenskap av fysisk eller juridisk person, som ska 

stå för veterinärvårdskostnaderna och som är försäkringsbolagets medkontrahent.40 Häst-

ägarna som kollektiv är således de som typiskt sett drabbas hårdast av ett begränsat utbud 

vårdinrättningar, dyrare djursjukvård och högre försäkringspremier.   

                                                
38 Se 1 kap. 4 § 3 st. FAL; 6 kap. 1 § FAL och Bengtsson (2015) s. 13.  
39 En person med hästen i sin vård är enligt vissa villkor ersättningsberättigad, och en sådan person kan ofta även 
teckna hästens försäkring, se exempelvis Agria (2016) s. 3 och Folksam (2016) s. 6.  
40 Jfr Bengtsson (2010) s. 192.  
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3.1.2 Annan med anknytning till den försäkrade hästen  

Att fler personer än hästägaren har en relation till hästen är regel snarare än undantag. En 

tävlingshäst på hög nivå har ofta en ägare, ibland utan vidare hästkunskaper, en ryttare med 

hästen i träning som har det yttersta ansvaret över vård och utbildning och en anställd hos 

denna ryttare som i egenskap av hästskötare står för hästens dagliga skötsel. Handlar det 

istället om en hobbyhäst kan en fodervärd ha ett ansvar närmast identiskt med hästägarens, en 

medryttare som typiskt sett motionerar hästen kan stå för tillsynen flera dagar i veckan och en 

stallchef i det stall där hästen är inhyrd ansvarar vanligen under viss tid på dygnet. Det är inte 

ovanligt att en transportör är ansvarig viss tidsbegränsad period och även anhöriga till ryttare, 

tränare eller ägare har många gånger en anknytning till hästen, för att nämna några exempel. 

Av detta faller naturligt att kretsen av personer med en relation till hästen inte är konstant och 

kan förändras när som helst, beroende på en mängd olika omständigheter.41  

3.1.3 Kliniken och veterinärerna  

Sveriges kliniker spelar en viktig roll för många av landets hästägare men även för 

hästsjukvårdens utveckling. Veterinärvård bedrivs till stor del på landets inrättningar, som kan 

delas in i djursjukhus, djurkliniker, veterinärstationer och mindre mottagningar.42 De olika 

typerna av inrättningar går under samlingsnamnet ”klinik” i denna framställning. Klinikernas 

anställda veterinärer är i sig en aktör värd att lyfta fram. Veterinären, vars yttersta syfte ska 

vara att bedriva vård med omsorg om djurets bästa utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet,43 har i regel stort inflytande på beslut om undersökning och behandling då hans 

eller hennes kunskap och erfarenhet i detta avseende i regel är långt större än hästägarens.  

3.1.4 Försäkringsbolaget  

En annan betydelsefull aktör för både hästägare och veterinärer är försäkringsbolaget. Främst 

kan bolaget hjälpa hästägaren med oförutsedda utgifter även säkerställa veterinärens 

intäkter.44 Sverige har sedan länge en väl utvecklad marknad för djurförsäkringar som är nära 

                                                
41 Angående detta stycke, jfr Heidbrink (2008) s. 57 ff. Se även exempelvis Ridsport iFokus (2016-12-26) och 
LRF avtalsmallar häst (2016-12-16).  
42 SOU 2007:24, s. 72.  
43 Se SOU 2007:24, s. 95. 
44 SOU 2007:24 s. 413 f.  
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kopplad till veterinärvårdbranschen.45 Det faktum att en veterinärvårdsförsäkring tecknats 

eller inte kan vid allvarlig skada eller sjukdom vara av stor vikt för ägarens beslut att bekosta 

avancerad veterinärvård eller att avliva hästen.46 Hästägaren har flera olika försäkringsbolag 

att välja mellan. De fyra bolag som undersöks i denna framställning; Agria, Folksam, If och 

Sveland, erbjuder veterinärvårdsförsäkringar med ett snarlikt skydd.47 

3.2 Aktörernas inbördes relationer   

3.2.1 Inledning  

När en person uppsöker en klinik med en veterinärvårdsförsäkrad häst uppstår flera skilda 

relationer mellan olika fysiska eller juridiska personer som kan vara avgörande för parternas 

avtalsförpliktelser. Ett praktiskt problem är att det sällan finns några uttryckliga överens-

kommelser, varken mellan hästägaren och den med hästen i sin vård och som tar hästen till 

kliniken, eller mellan den som tar hästen till kliniken och kliniken. Parterna kan på olika sätt 

mer påverka både avtalsbundenhet och avtalsinnehåll, något som kan få konsekvenser i det 

enskilda fallet. Systemet för veterinärvård och dess koppling till en försäkring är därför svår-

överskådligt. Detta avsnitt syftar till att bringa klarhet i de rättsliga relationerna.  

3.2.2 Relationen mellan klinik och hästägare  

En vanlig situation är att veterinärvårdsavtalet sluts muntligen mellan klinik och hästägare, 

som kan vara en fysisk eller juridisk person. I praktiken är det ofta ägaren som begär en 

veterinärundersökning av hästen och förslag på behandling eller sådan ytterligare utredning 

som krävs för att ställa en diagnos. Det faktum att det inte finns några formkrav för 

veterinärvårdsavtalet innebär de facto att då hästägare och veterinär kommit överens om 

veterinärens uppdrag, det vill säga vilken undersökning eller behandling som ska företas, 

uppkommer en förpliktelse för ägaren att betala för veterinärvården.48 Behöver hästen stanna 

                                                
45 Se SOU 2014:87 s. 83.  
46 SOU 2007:24 s. 247. 
47 Se respektive bolags villkor; Agria (2016); Folksam (2016); If (2016) och Sveland (2016).  
48 Avtalet är ett konsensualavtal och omfattas således av AvtL enligt 1 kap. 1 § AvtL, jfr Adlercreutz, Gorton & 
Lindell Frantz (2016) s. 86 f.   
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på kliniken för vård över en eller flera nätter, finns i regel skriftliga standardvillkor som 

tillhandahålls kunden, i vissa fall ska de undertecknas.49  

Är hästägaren en konsument finns, liksom inom många andra tjänsteområden, typiskt sett en 

avtalsrättslig obalans mellan ägaren och kliniken såsom juridisk person. Regler vid en 

näringsidkares tjänster åt en konsument finns i konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). 

Trots att djur i rättslig mening klassas som lös sak, undantas veterinärmedicinsk behandling 

av levande djur från lagens tillämpningsområde enligt 1 § 1 p. KTjL. Motiveringen till denna 

avgränsning är att djursjukvård i flera avseenden har större likheter med tjänster som avser 

behandling av människor.50  

Trots bestämmelsens formulering öppnade lagstiftaren upp för en analog tillämpning av KTjL 

för veterinärvård. I motiven angavs nämligen att veterinärvård är en tjänst som ligger på 

gränsen till KTjL, varför analog tillämpning av lagen är möjlig. Det slutliga 

ställningstagandet lämnades till rättstillämpning och doktrin.51 I en senare utredning angående 

en eventuell utvidgning av lagens tillämpningsområde, Ds 2008:55, uttalade professor Bertil 

Bengtsson att bland annat regler om konsumentens avbeställningsrätt och kontraktsbrott vid 

veterinärvård kan vara tjänliga för analogislut.52 Hur långt denna analoga tillämpning vid 

veterinära tjänster kan sträckas ut, utöver de bestämmelser som uttryckligen anges i 

förarbetena, har inte behandlats i vidare mån varken i praxis eller doktrin.53  Nämnda 

motivuttalanden om att flera av bestämmelserna är tjänliga för analogislut pekar dock på att 

analogislut kan tillämpas relativt extensivt. Värt att nämna är att lagen vid analogislut inte 

längre är tvingande utan i princip endast dispositiv.54  

                                                
49 Villkoren reglerar exempelvis betalning av vården vid hämtning av hästen, eventuella förseningsavgifter och 
rättsföljden av kundens underlåtenhet att betala. Hör härom Marjaana Alaviuhkola (2016-11-26) och Karolina 
Dahlkvist (2016-12-01).  
50 Se prop. 1984/85:110 s. 34. 
51 Se SOU 1979:36 s. 109 och 121. 
52 Enligt Bengtsson passade däremot lagens skadeståndsregler mindre väl, eftersom veterinären omöjligen kan 
åta sig att prestera ett visst resultat, se Ds 2008:55 s. 85 f., jfr även Hellner, Hager & Persson (2015) s. 130.  
53 Jfr dock Bengtsson, Ullman & Unger (2013) s. 50 som diskuterar den analoga tillämpningen med 
utgångspunkt i Ds 2009:13 s. 126 f.  
54 Jfr Bernitz (2013) s. 118.  
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KTjL kan däremot inte anses analogt tillämplig vid ett kommersiellt avtal om veterinärvård, 

det vill säga när klinikens avtalspart är en juridisk person.55 Detta trots att det många gånger 

vid veterinärvård de facto råder samma kompetensmässiga obalans mellan avtalsparterna som 

i konsumentförhållanden. Generellt sett är hästägaren ett mindre fåmansbolag och kliniken 

kan vara en stor koncern verksam i hela Europa. Enligt företrädare för kliniker behandlas 

kunderna i praktiken på samma sätt oavsett om de avtalar i egenskap av konsumenter eller 

näringsidkare.56 Vid en tvist med anledning av veterinärvårdsavtalet kan dock näringsidkaren 

ha sämre möjligheter till prövning av tvisten än konsumenten, som kan vända sig till 

Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Nämnden fungerar som ett alternativt tvistlösnings-

organ till de allmänna domstolarna men prövar endast yrkanden som en konsument fram-

ställer mot en näringsidkare.57 Trots att ARN:s beslut inte är juridiskt bindande är det ytterst 

ovanligt att näringsidkaren driver ett rättsligt förfarande efter ett av nämnden gynnande beslut 

för konsumenten.58 Möjligheten till denna alternativa tvistlösning kan således vara till stor 

fördel för en enskild hästägare.  

Ett inte ovanligt scenario är att någon annan än ägaren tar hästen till en klinik för vård, och att 

hästägaren inte personligen uppsöker kliniken tillsammans med hästen. Detta har inte någon 

praktisk betydelse så länge någon avtalstvist inte uppstår. Vid exempelvis kundens avtalsbrott 

däremot, är frågan om vem som i själva verket är klinikens motpart avgörande för vem 

kliniken kan rikta sitt betalningsanspråk emot. Huvudregeln är att kostnaden för uppdraget vid 

veterinärvård ska betalas av motparten, den som anlitar kliniken. 59 Det är dock möjligt för 

hästägaren att med hjälp av fullmaktsreglerna, i egenskap av avtalspart och såsom huvudman, 

företrädas av någon annan. Parterna kan i ett sådant avtal vara både fysiska och juridiska 

personer.60  

                                                
55 I detta förhållande handlar det varken om ett konsumentavtal eller om en sådan tjänst som omfattas av lagens 
tillämpningsområde, se avgränsningen i 1 § KTjL och jfr SOU 1979:36 s. 109 och 121, där man berör 
möjligheten till analogislut vid konsumentförhållanden. Jfr även Bengtsson, Ullman & Unger (2013) s. 51.  
56 Hör Henrik Ericsson (2016-06-30); Marjaana Alaviuhkola (2016-11-26) och Karolina Dahlkvist (2016-12-01).  
57 ARN (2016-11-05). 
58 ARN (2016-11-20). 
59 Principen om avtalets subjektiva begränsning medför att en avtalspart enligt huvudregeln endast kan rikta 
anspråk gentemot sin egen avtalspart, jfr Munukka (2015/16) s. 411.  
60 Se Ramberg & Ramberg, (2016) s. 51 ff. 
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En hästägare med anställd personal kan bli bunden vid avtal om veterinärvård som en anställd 

ingått enligt reglerna i 10 § 2 st. avtalslagen (1915:208) (AvtL). Denna ställningsfullmakt 

bygger på anställningsavtalet och berättigar den anställde att för huvudmannens räkning sluta 

vissa typer av avtal med tredje man. Utrymmet för ställningsfullmakten är enligt praxis 

begränsat och utgångspunkten är att endast sådana rutinåtgärder som typiskt sett ingår i 

tjänsten kan binda arbetsgivaren.61 Har hästägaren riktat ett specifikt uppdrag till exempelvis 

en person med ansvar för en häst men inte för dess kostnader, om att uppsöka klinik kan en så 

kallad uppdragsfullmakt föreligga.62 I regel lär det vid veterinärvård handla om muntliga 

uppdrag från hästägaren.  

Toleransfullmakten, som utvecklats genom praxis, kan binda en hästägare som under 

avsevärd tid eller vid upprepade tillfällen låtit en annan person handla för hans eller hennes 

räkning vid liknande avtal. Personen kan då anses ha samma behörighet även vid senare 

tillfällen. Utrymmet för denna fullmaktstyp får dock betraktas som begränsat.63 Den så 

kallade tillitsfullmakten, som även den följer av praxis, tar istället sikte på hur kliniken haft 

anledning att uppfatta personens behörighet. HD har uttalat att den som skapat en befogad 

tillit av att han eller hon företräds av en behörig person i en viss situation kan bli bunden av 

personens handlande.64 Kravet på befogad tillit lär i veterinärvårdssammanhang avgöras efter 

vilket intryck hästägaren förmedlat, men även efter förhållanden på klinikens sida. Sedvana 

och partsbruk är relevant för att bestämmas klinikens befogade tillit. Partsbruket torde spela 

in exempelvis då någon som rutinmässigt besöker kliniken på hästägarens vägnar eller då 

veterinärerna på kliniken känner hästägaren, den person som uppsöker kliniken, eller den 

behandlade hästen sedan tidigare.65   

I situationer då avtal mellan hästägare och klinik ingås genom en mellanman finns typiskt sett 

inte någon uttalad fullmakt. Vem som tar hästen till kliniken styrs i stället av den uppkomna 

situationen. Kommer någon annan än hästens ägare in med hästen till kliniken framgår det 

sällan explicit om han eller hon handlar för hästägarens räkning och, om så är fallet, vilka 
                                                
61 Jfr NJA 1992 s. 782 och NJA 2013 s. 659.  
62 Se 18 § AvtL och Ramberg (2015) 94 f.  
63 Se NJA 1990 s. 591.  
64 Se NJA 2013 s. 659. 
65 Jfr Ramberg & Ramberg (2016) s. 59 f. 
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rättshandlingar som resulterar i ett bindande avtal. Evidensia ser den som uppsöker kliniken 

som sin uppdragsgivare. Är detta någon annan än hästens ägare inhämtar de uppgifter om 

både uppdragsgivaren och hästens ägare.66 Vid SLU Uppsala däremot, faktureras avgiften till 

hästägaren efter avslutad behandling även i fall då det inte varit ägaren som kommit dit med 

hästen.67 Fullmaktens många gånger snäva räckvidd medför att en klinik som kräver en ägare 

som inte personligen uppsökt kliniken på betalning, i flera fall gör det utan egentlig rättslig 

grund. Frågan om vem som är klinikens egentliga avtalspart, och parternas bundenhet till 

avtalet, ställs dock i praktiken sällan på sin spets eftersom ägarens intresse av att hästen får 

vård i de allra flesta fall medför att avtalet godkänns i efterhand och avgiften betalas.  

Ser man istället till avtalets innehåll är huvudregeln att avtalet förutsätter aktivitet från båda 

parter.68 Utgångspunkten är att hästägare och veterinär samråder om vilka åtgärder som ska 

företas innan behandling sätts in. Det är dock i praktiken inte ovanligt att vården av olika 

anledningar inte uttryckligen avtalas i förväg.69 Bestrider hästägaren genomförd undersökning 

eller behandling kan fråga uppkomma om veterinärvården utgjort tjänst utan uppdrag, det vill 

säga om det är fråga om negotiorum gestio.  

En person som utfört en tjänst utan att det funnits något bakomliggande avtal, har enligt 

huvudregeln inte har rätt att kräva ersättning av den som haft nytta av tjänsten. I ett läge då 

det varken funnits tid eller möjlighet att samråda med den som tjänsten utförts till förmån för, 

och åtgärden skyddat från utgifter eller förluster, kan ersättningsanspråk emellertid medges.70 

Med stöd av detta kan en veterinär som handlat utan uppdrag endast ha rätt att få betalt för 

vården om situationen varit så akut att det inte funnits utrymme att samråda med hästägaren 

som tjänsten utförts till förmån för, under förutsättning att detta skyddat ägaren från utgift 

eller förlust.  

                                                
66 Karolina Dahlkvist (2016-12-01).  
67 Hör Henrik Ericsson (2016-06-30).  
68 Se Adlercreutz, Gorton & Lindell Frantz (2016) s. 110 f.  
69 Jfr SOU 1979:36 s.109.  
70 Institutet regleras endast ofullständigt i lag genom 18 kap. 10 § handelsbalken (1736:1232) (HB), och följer i 
övrigt av allmänna principer. Se Ramberg (2015) s. 156, jfr även Ramberg (2005) s. 70.   
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Vilka tjänster ska då anses ligga utanför uppdraget? För att ta reda på det krävs ett faststäl-

lande av vilken behandling som ligger inom ramen för uppdraget i varje enskilt fall. 

Veterinärvård som tjänst har vissa likheter med andra former av reparation, däribland 

bilverkstädernas tjänster. Även vid tilläggsreparationer på bilar finns en känslig balansgång 

för vilka kostnader verkstaden har rätt att ta betalt för. Liksom i veterinärvårdssammanhang 

har kunden ofta svårt att uppskatta allvaret hos ett påstått fel och vilken besparing i 

reparationskostnader åtgärden medför. De principer som gäller vid bilreparationer kan enligt 

Torgny Håstads mening i en avhandling inom ämnet, appliceras på samma problem inom 

andra rättsområden. Enligt Håstad blir en befogenhet att utöka tjänsten främst aktuell när 

vissa arbetsmoment är gemensamma med den tjänst som ursprungligen beställts, ”allmänna 

förbättringsåtgärder” medför däremot inte betalningsskyldighet.71  

Ett veterinärvårdsfall lär typiskt sett vara än mer svårbedömt än en bilreparation eftersom det 

handlar om en levande individ. Sannolikt är det i praktiken ganska vanligt att veterinären 

handlar utanför sitt uppdrag. Ofta medför emellertid hästägarens stora förtroende för 

veterinärens kompetens att varken behandlingsmetod eller kostnad ifrågasätts. På samma sätt 

som Håstad argumenterar avseende bilreparationer, kan klinikens eventuella retentionsrätt 

påverka ägarens betalningsvilja. Det faktum att hela avgiften ska erläggas innan dess att 

hästen kan lämna kliniken kan bidra till att hästägaren betalar avgiften utan vidare 

motsättningar.72 Finns en försäkring som täcker kostnaden, lär detta också vara en starkt 

bidragande orsak till att klinikernas prissättning eller val av behandling sällan ifrågasätts.73  

Denna avsaknad av tydliga gränser leder till att parternas rättsliga förpliktelser är beroende av 

dels karaktären på hästens skada men även av subjektiva faktorer hos både kund och 

veterinär. Som beskrivits i inledningen reagerar nu många hästägare allt kraftigare mot 

stigande veterinärvårdspriser. Ett tänkbart scenario är att både klinikens prissättning och 

veterinärens val av behandling i framtiden ifrågasätts i allt högre grad. Ett sådant förlopp kan 

avspeglas i att frågan om hästägarens bundenhet av veterinärvårdsavtalet, men även i att vilka 

behandlingar som ligger inom ramen för veterinärens uppdrag, på sikt får ökad betydelse.  

                                                
71 Angående detta stycke, se Håstad (1973) s. 100 f.  
72 Jfr Håstad (1973) s. 89.   
73 Se avsnitt 2.1, se även McKinsey (2012) s. 1 och SOU 2007:24 s. 245 f. 
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3.2.3 Relationen mellan klinik och annan än hästägaren  

De situationer som ligger till grund för det rättsförhållande som beskrivits ovan innebär att 

kliniken och hästägaren, i egen person eller med hjälp av en mellanman, träffar avtal om 

veterinärvård. Det finns dock inte några hinder för någon annan än hästägaren att själv träffa 

avtal med kliniken. Avtalet om vård av ett djur är inte beroende av äganderätten till djuret och 

kan slutas i eget namn för egen räkning.74  

Typiskt sett handlar det om att en fodervärd eller liknande har en överenskommelse med 

hästägaren att stå för alla hästens kostnader, inklusive nödvändig veterinärvård. Klinikens 

anspråk kan enligt huvudregeln inte riktas mot ägaren, eftersom utgångspunkten i 

kontraktsrättsliga förhållanden är att det inte finns någon möjlighet att rikta krav grundade på 

avtalet mot någon annan än sin egen avtalspart. Istället är personen som ingått avtalet med 

kliniken förpliktad att stå för kostnaden, enligt principen om avtalets subjektiva 

begränsning.75  

En person kan också rättshandla i eget namn för hästägarens räkning. Fullmaktsreglerna 

passar då inte in eftersom personen i fråga i en sådan situation själv blir bunden vid avtalet 

med kliniken.76 Till skillnad från föregående exempel finns en bakomliggande överens-

kommelse med hästägaren, som ger personen en rättslig möjlighet att rikta anspråk gentemot 

hästägaren.77 Något avtal mellan hästägare och klinik uppkommer aldrig. Dessa parter har 

normalt inte någon möjlighet att rikta anspråk gentemot varandra. Istället är det upp till 

kliniken att rikta betalningsanspråk mot den person som avtalat med kliniken i eget namn. 

Denne kan i sin tur kräva hästägaren på betalning till det belopp veterinärvården kostat, 

förutsatt att det finns en sådan överenskommelse parterna emellan.78  

                                                
74 Detta följer av svensk avtalsrätt och allmänna avtalsrättsliga principer, jfr Ramberg (2005) s. 65 f.  
75 Principen är lagstadgad i vissa specialregleringar, exempelvis 24 § KommL. Jfr Munukka (2015/16) s. 411. 
Angående partskonstellationer, jfr Heidbrink (2008) s. 72.  
76 Jfr avsnitt 3.2.2.  
77 Situationen kan liknas vid ett kommissionsförhållande, som uppstår då en fysisk eller juridisk person, handlar 
med lös egendom i eget namn för annans räkning, och regleras genom kommissionslagen (2009:865) (KommL). 
Lagen är inte direkt tillämplig vid tjänster som veterinärvård men kan, liksom KTjL, enligt motivuttalanden vara 
en utgångspunkt för analogier eftersom lagen i flera avseenden ger uttryck för vad som betraktas som allmänna 
rättsgrundsatser i uppdragsförhållanden, se prop. 2008/09:88, s. 22 och 89. 
78 Jfr 14 § KommL.  
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En person som avtalar i eget namn, och således är förpliktad gentemot kliniken, men som har 

en rättslig fordran att rikta mot hästägaren, är sannolikt i praktiken svår för kliniken att skilja 

från det förhållande då en person handlar inom ramen för exempelvis en ställningsfullmakt. 

Följden av detta är att det inte framgår tydligt för kliniken vem som är dess faktiska avtals-

part. Ett ökat ifrågasättande av klinikernas prissättning och val av behandlingsmetoder 

riskerar att leda till fler tvister angående betalning av veterinärvårdstjänsterna. Vid kundens 

betalningsdröjsmål är kliniken beroende av att veta vem som rättsligt sett är dennes motpart, 

för att kunna rikta ett betalningsanspråk gentemot denne. Kliniken kan ju aldrig rikta ett 

anspråk mot någon som inte är part i avtalet.  

3.2.4 Relationen mellan hästägaren och annan  

Som nämnts i tidigare avsnitt kan en person med en relation till hästägaren handla på någon 

form av uppdrag av denne, och skapa ett bindande avtal med hjälp av en fullmakt. I andra fall 

kan en inbördes överenskommelse med hästägaren medföra en rätt för den som blivit bunden 

gentemot kliniken, att rikta anspråk gentemot hästägaren, likt ett kommissionsförhållande. 

Om en person däremot söker veterinärvård för en häst trots att det inte finns något bakom-

liggande uppdrag eller avtal med hästens ägare, och sedan kräver ersättning av hästägaren för 

utlägget, kan detta ge upphov till frågan om ägarens betalningsskyldighet för den behandling 

hästen fått. Det kan exempelvis handla om en häst som drabbas av akut skada eller sjukdom 

så att en stallansvarig bedömer att veterinärvård på klinik är befogad, samtidigt som ägaren 

inte är anträffbar. Om hästen i ett sådant läge tas till klinik och får vård som inte gjorts upp 

med hästägaren, kan fråga uppkomma om den stallansvarige eller hästägaren ska stå för 

veterinärvårdskostnaden. Finns inte något avtal mellan parterna som reglerar en sådan 

situation, utgör rättshandlingen en tjänst utanför kontraktsförhållanden. Även här kan 

rättsinstitutet om tjänst utan uppdrag tjäna som vägledning.79  

Huvudregeln om att tjänster utförda utan uppdrag inte medför någon förpliktelse för huvud-

mannen gäller, men även här finns undantag. Håstads uppfattning är att huvudmannen kan bli 

betalningsskyldig för en tjänst utanför kontraktsförhållanden, under förutsättning att denne 

varit förhindrad och att åtgärden inte tålt uppskov. Vid reparation, som har vissa likheter med 

veterinärvård, tillägnas tjänsten huvudmannen och kan inte utan värdeförstöring tas tillbaka. 
                                                
79 Se Håstad (1973) s. 101.  
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Huvudmannen gör en vinst genom att undgå betalningsskyldighet, samtidigt som den som 

utför tjänsten gör en förlust, eftersom tjänsten inte kan tas tillbaka. I sådana fall är det enligt 

Håstad motiverat att huvudmannen blir ersättningsskyldig.80 Inställningen pekar på att en 

person som tar en häst till veterinär eller klinik utan ett bakomliggande uppdrag från hästens 

ägare, i princip har rätt att kräva ägaren på betalning för klinikbesöket bara om hästägaren 

själv varit förhindrad och åtgärden inte kunnat vänta. Om läget är akut måste avgöras från fall 

till fall och det finns inte någon skarp gräns för hur pass sjuk eller allvarligt skadad en häst 

måste vara för att klinikbesöket ska anses inte tåla uppskov. 

Att inte fler tvister om tjänst utan uppdrag i praktiken uppstår vid veterinärvård har att göra 

med att hästägaren ofta har ett intresse av att hästen får behandling och därför i efterhand 

godkänner avtalet genom att betala avgiften utan vidare frågor. Prisökningar på veterinärvård 

leder till att hästägaren får en större utgift till följd av tjänsten. Följden av detta kan bli att 

hästägaren i högre utsträckning ifrågasätter tjänstens nödvändighet, åtminstone då klinik 

uppsökts trots att skadan enligt hästägarens bedömning inte kräver klinikvård. Även i denna 

relation kan i framtiden gränserna för vilka handlingar som utgör tjänst utan uppdrag, och 

vilka handlingar som ändå ska ersättas, vara viktiga för hästägare och den som utfört, eller 

står i färd att utföra, tjänsten.  

3.2.5 Relationen mellan den försäkrade och försäkringsbolaget  

I svensk försäkringsrätt har försäkringsbolagen bland annat vid konsumentförsäkring, en 

kontraheringsplikt. Plikten innebär en skyldighet för bolagen att ingå avtal och en rätt för 

konsumenter att teckna försäkring. En näringsidkare har däremot inte samma möjlighet att på 

rättslig väg tvinga fram ett försäkringsavtal.81  

Då försäkringen tecknats, regleras relationen mellan hästägaren, eventuella andra försäkrade 

och försäkringsbolaget både genom villkor i försäkringsavtalet och genom lag. Allmän avtals-

rätt kan aktualiseras, men förhållandet är i hög grad är specialreglerat i försäkringsavtalslagen 

(2005:104) (FAL).82 Försäkringsavtalet medför ett ansvar för försäkringsbolaget att ersätta 

                                                
80 Se Håstad (1973) s. 105 f.  
81 Se 3 kap. 1 § FAL. Kontraheringsplikten gäller i princip vid djurförsäkringar. Försäkringsbolaget kan dock ha 
särskilda skäl att vägra den begärda försäkringen om djuret inte lever upp till bolagets villkor eller om 
försäkringen vållar tekniska problem, se prop. 2003/04:150, s. 158. 
82 Se 1 kap. 6 § FAL och Bengtsson (2015) s. 31 f.  
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eventuella kostnader för vård som orsakats av en viss skada eller sjukdom. Bolaget har 

således inte något åtagande i och med avtalets åtagande, förutom att vara berett att betala i 

händelse av försäkringsfall. Å andra sidan leder inte försäkringstagarens eller den försäkrades 

eftersättande av en biförpliktelse till vanliga påföljder såsom exempelvis hävning och skade-

stånd, istället sätts försäkringsersättningen helt eller delvis ned.83  

Försäkringsbolagets viktigaste skyldighet enligt försäkringsavtalet, vid sidan av att betala ut 

ersättning vid försäkringsfall, är att lämna information till försäkringstagaren. 84  Vid 

konsumentförsäkring har försäkringsbolaget ett civilrättsligt ansvar för bristande information 

som innebär att bolaget inte får åberopa ett villkor med en oväntad eller väsentlig begränsning 

varken före eller efter avtalsslutet, om det inte särskilt framhållits i försäkringsavtalet.85  

Ser man istället till försäkringstagarens skyldigheter enligt försäkringsavtalet följer, utöver 

huvudförpliktelsen att betala premien, ett antal biförpliktelser.86 Upplysningsplikten innebär 

att försäkringstagaren ska informera om de förhållanden försäkringen tar sikte på, både vid 

avtalets ingående och vid ändringar i risken under avtalstiden.87 De undersökta bolagens 

villkor ställer krav på att de uppgifter som lämnas vid tecknande av försäkring eller då om-

fattningen ändras måste vara fullständiga och sanningsenliga. Försäkringstagaren riskerar att 

helt eller delvis förlora försäkringsskyddet om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats 

uppsåtligen eller av oaktsamhet.88  

                                                
83 Bengtsson (2010) s. 15 ff., se även Schmidt (1943) s. 15 f.  
84 Se reglerna i 2 kap. FAL avseende konsumentförsäkring. Information om försäkringen ska lämnas både på 
bolagets eget initiativ och på försäkringstagarens begäran. Undantag kan göras om kunden avstår från 
informationen eller om förhållandena vid avtalets ingående inte tillåter att informationen lämnas. Angående 
företagsförsäkring, se 8 kap. 1 § FAL som stipulerar att informationsplikten inte gäller om det kan antas att 
kunden saknar behov av informationen. En näringsidkare som tidigare tecknat en liknande försäkring anses ha en 
uppfattning om försäkringens omfattning och innebörd, se prop. 2003/04:150, s. 207 f.  
85 Se 2 kap. 8 § FAL.  
86 Bengtsson (2010) s. 244. 
87  Vid konsumentförsäkring ska försäkringstagaren enligt 4 kap. 1 § FAL informera om de förhållanden 
försäkringen tar sikte på vid avtalets ingående och vid ändringar i risken. Vid företagsförsäkring ska enligt 8 kap. 
8 § FAL uppgifter lämnas på försäkringstagarens initiativ vid avtalets ingående och vid försäkringsbolagets 
begäran under försäkringstiden, exempelvis om försäkringsbolaget begär upplysningar om förhållanden av 
betydelse för riskbedömningen, se Bengtsson (2010) s. 354 f.  
88 Avseende konsumentförsäkring, se 4 kap. 2 § FAL, gällande företagsförsäkring se 8 kap. 9 § FAL. Se även 
bolagens villkor; Agria (2016) s. 29; If (2016) s. 8; Folksam (2016) s. 4 och Sveland allmän (2016) s. 5.   
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Vid konsumentförsäkring är försäkringstagaren skyldig att enligt anmäla en riskökning, om 

detta föreskrivs i försäkringsvillkoren.89 Näringsidkaren har istället en skyldighet att inte öka 

risken eller samtycka till en riskökning.90 Alla undersökta bolag förutom Sveland anger i 

villkoren att ersättningen kan sättas ned om försäkringstagaren försummat att ändra felaktiga 

uppgifter som ligger till grund för försäkringen. Villkoren är följaktligen anpassade efter de 

konsumenträttsliga reglerna.91 Dock stipuleras även generella krav på att hästen ska skötas på 

ett sätt som främjar dess välmående. Exempelvis får hästen inte överansträngas på ett sådant 

sätt att den riskerar att skadas och vid transport ska åtgärder vidtas för att eliminera skade-

risken.92 

Försäkringstagaren har också en skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter. Ersättningen kan 

sättas ned helt eller delvis vid försummelse att följa en sådan föreskrift som tydligt framgår av 

försäkringsvillkoren.93 Hästförsäkringsvillkorens krav handlar i huvudsak om att Jordbruks-

verkets föreskrifter och tillämpliga bestämmelser i djurskyddslagstiftning ska följas. Vid ett 

brott mot en säkerhetsföreskrift sätts ersättningen ned efter en skälighetsbedömning med 

hänsyn till sambandet mellan försummelsen och skadan.94  

Skyldigheten att följa säkerhetsföreskrifter avser tiden före ett försäkringsfall inträffat. 

Exempelvis ett åsidosättande av villkorskrav om att veterinärvård ska uppsökas vid hästens 

skada lär inte omfattas av denna regel, utan istället av bestämmelsen om den försäkrades 

räddningsplikt. 95  Räddningsplikten, som gäller även om den inte föreskrivs i 

försäkringsvillkoren, innebär att den försäkrade, då ett försäkringsfall inträffar eller kan 
                                                
89 Se 4 kap. 3 § FAL.  
90 Se 8 kap. 10 § FAL. Regeln har större betydelse vid företagsförsäkring eftersom näringsidkarens verksamhet 
ofta är mer riskfylld än konsumentens. Förutom nedsättning av ersättningen har försäkringsbolaget vid 
företagsförsäkring ofta även en uppsägningsrätt enligt 8 kap. 6 § FAL. Se även Bengtsson (2015) s. 57 ff.  
91 Agria (2016) s. 29; Folksam (2016) s. 20 och If (2016) s. 8.  
92 Agria (2016) s. 29; Folksam (2016) s. 18; If (2016) s. 3 och Sveland allmän (2016) s. 5. 
93 Se 4 kap. 6 § FAL avseende konsumentförsäkring och 8 kap. 12 § FAL avseende företagsförsäkring. 
Skyldigheten är vid företagsförsäkring mer ingripande eftersom näringsidkarens verksamhet typiskt sett medför 
en högre risk. Försäkringsbolaget ansvarar vid näringsidkarens försummelse endast i den utsträckning skadan får 
antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna följts och försäkringstagaren har bevisbördan för detta. Jfr 
Bengtsson (2015) s. 59 ff.  
94 Vanligtvis sätts ersättningen ned med 50 procent men i allvarliga fall kan den helt sättas ned och i lindriga fall 
görs inget avdrag. Se Agria (2016) s. 29; Folksam (2016) s. 18; If (2016) s. 3 och Sveland allmän (2016) s. 5.   
95 Jfr Hult (1954) s. 640 f. samt prop. 2003/04:150 s. 214, jfr dock NJA 1951 s. 68.  
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befaras vara omedelbart förestående, är skyldig att efter förmåga vidta åtgärder för att hindra 

eller minska skadans storlek.96 Trots att räddningsplikten gäller enligt FAL oberoende av 

försäkringsvillkoren, föreskrivs i de undersökta villkoren en skyldighet att omedelbart 

kontakta veterinär för det fall hästen visar symptom på skada eller sjukdom.97 

Även framkallande av försäkringsfall behandlas i FAL. Kan försäkringsbolaget bevisa ett 

orsakssamband mellan försäkringstagarens handlande och försäkringsfallet är utgångspunkten 

att ersättningen kan sättas ned helt. Vid konsumentförsäkring krävs att försäkringstagaren 

med uppsåt alternativt grov vårdslöshet framkallat, eller uppsåtligen förvärrat följderna av ett 

försäkringsfall. Bestämmelsen är tvingande såtillvida att endast grov vårdslöshet enligt 

huvudregeln kan medföra nedsättning. Djurförsäkringar är dock av sådan art att bolagen har 

möjlighet att föreskriva om att även annan vårdslöshet än grov leder till nedsättning.98 

Reglerna i FAL är vid företagsförsäkring strängare gentemot försäkringstagaren än vid 

konsumentförsäkring.99 De undersökta villkoren följer linjen för den konsumenträttsliga 

regeln. Bolagen tar dock vara på möjligheten att föreskriva om att avdrag kan göras på 

ersättningen om skadan uppkommit eller följderna av den förvärrats genom mer än ringa 

vårdslöshet. Agria hänvisar i sina villkor till FAL:s regler om framkallande av försäkringsfall 

men tillägger att man ser särskilt allvarligt på exempelvis vanvård, djurplågeri samt annan 

bristande omvårdnad.100  

                                                
96 För att regeln ska kunna tillämpas krävs att den försäkrade åsidosatt räddningsplikten genom uppsåt, grov 
vårdslöshet eller medvetet risktagande. Se 4 kap. 7 § FAL där plikten är tvingande till konsumentens förmån 
enligt 1 kap. 6 § FAL samt den dispositiva bestämmelsen i 8 kap. 13 § FAL vid företagsförsäkring. 
97 Enligt villkoren ska hästen hållas under veterinärvård under hela sjukdomstiden och veterinärens samt 
försäkringsbolagets anvisningar måste följas. Se Agria (2016) s. 29; Folksam (2016) s. 22; If (2016) s. 3 och 
Sveland allmän (2016) s. 5.  
98 Se 4 kap. 5 § FAL; Bengtsson (2010) s. 264 och prop. 2003/04:150 s. 416. 
99 Se 8 kap. 11 § FAL. Dels kan försäkringsbolaget genom villkoren föreskriva att även ringa oaktsamhet hos 
den försäkrade kan medföra ansvarsfrihet för bolaget, dels görs inte någon skälighetsbedömning utan 
bestämmelsens rättsverkan medför att ersättning inte alls utgår. Har den försäkrade däremot förvärrat en skada 
som ändå inträffat, sätts ersättningen endast ned i den utsträckning handlandet påverkat skadeförloppet. Jfr 
Bengtsson (2010) s. 364 ff.  
100 Avdrag på ersättningen kan göras vid framkallande eller förvärrande av skada vid grov vårdslöshet eller 
uppsåt. Samma sak gäller om den försäkrade måste antas ha handlat eller underlåtit att handla trots vetskap om 
att det inneburit en betydande risk att skadan skulle inträffa. Avdrag kan även enligt villkoren göras vid ringa 
oaktsamhet, jfr 4 kap. 5 § 3 st. FAL. Se Agria (2016) s. 29; Folksam (2016) s. 22; If (2016) s. 3 och Sveland 
allmän (2016) s. 5.  
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Reglerna i FAL om företagsförsäkring är generellt i vidare mån dispositiva jämfört med 

reglerna om konsumentförsäkring, vilket innebär att försäkringsvillkoren i allmänhet har 

större betydelse vid företagsförsäkring. 101  Försäkringsbolagen har möjlighet att genom 

försäkringsvillkoren ställa högre krav på kunden, erbjuda ett snävare skydd och således 

minska risken för försäkringsfall vid företagsförsäkring.102 Trots detta är de undersökta 

villkoren närmast identiska för konsumenter respektive näringsidkare. Agrias villkor är de 

enda som innehåller ett par skillnader.103  

Detta är ett särdrag hos veterinärvårdsförsäkringen jämfört med andra försäkringstyper där 

konsumenten i generellt har ett starkare skydd.104 I hästförsäkringsfall är näringsidkaren ofta 

ett litet företag som i praktiken inte avviker från en försäkringstagare i egenskap av kon-

sument på samma sätt som vid andra försäkringstyper, varför det enligt min mening är rimligt 

att villkoren för konsument- respektive företagsförsäkring är snarlika. Konsekvenserna av 

detta blir ett starkare skydd för den enskilde näringsidkaren, men också för hästnäringen i 

stort. Värt att tänka på är dock att försäkringsbolagen tar en större risk med dessa 

försäkringstagarvänliga villkor. Premien, som ska spegla denna risk, kan således bli något 

högre jämfört med om villkoren i högre utsträckning anpassats till företagsförsäkringen.105  

Trots att försäkringstagarna enligt bolagen själva behandlas på samma sätt vid konsument- 

respektive företagsförsäkring vid skaderegleringen och att försäkringsvillkoren är i det 

närmaste identiska vid de olika försäkringsformerna, kan en rättslig prövning skilja sig något 

beroende på om försäkringstagaren är en konsument eller näringsidkare, vid tvist huruvida 

försäkringsfall inträffat.  

                                                
101 Jfr 8 kap. 14 § FAL och 8 kap. 18 § 2-3 st. FAL. Jfr även Lagerström (2007) s. 27.  
102 Jfr Bengtsson (2015) s. 48 f.  
103 Agria förbehåller sig rätten att säga upp försäkringen under försäkringstiden om det finns stöd för det enligt 
bestämmelser i FAL. Näringsidkaren åläggs FAL:s strängare aktsamhetskrav, och hänvisningen till FAL:s regler 
vid framkallande av försäkringsfall innebär att näringsidkaren har att rätta sig efter reglerna för 
företagsförsäkring även i det avseendet. Villkor om identifikation medför att den försäkrades handlande 
jämställs med handlande av den som har tillsyn över den försäkrade hästen. Aktsamhetskravet gäller, förutom 
dessa, vid företagsförsäkring även för samtliga personer som är anställda eller som har uppdrag att sköta den 
försäkrade hästen. Se Agria (2016) s. 28 f.  
104 Detta kan illustreras med att Folksam på sin hemsida anger företagsförsäkring som en egen kategori av 
försäkringar. If har olika sidor för privat- respektive företagsförsäkringar. Se exempelvis Folksams hemsida 
(2016-12-15) och If:s hemsida (2016-12-15).   
105 Se prop. 2003/04:150 s. 123 f.  
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Beviskravet för att försäkringsfall inträffat, som åligger försäkringstagaren, skiljer sig 

nämligen lite beroende på om försäkringstagaren är konsument eller näringsidkare. Enligt 

praxis ska det vid konsumentförsäkring, efter en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet, framstå som mera antagligt att försäkringsfall inträffat än 

att så inte skett. Vid företagsförsäkring är beviskravet något högre, eftersom 

försäkringstagaren anses ha större möjligheter att ta tillvara på sina intressen, 

försäkringstagaren har att visa att det är klart mera sannolikt att försäkringsfall föreligger.106  

Vid en tvist kan även tolkningen av villkoren i vidare mån ske till en konsuments fördel. 

Försäkringsbolagens möjligheter att med framgång åberopa exempelvis den fackliga 

innebörden av ett omtvistat uttryck eller det bakomliggande syftet med formuleringen av ett 

villkor eller branschpraxis, är mer begränsade vid konsumentförsäkring. Handlar tvisten om 

utbetalning av ersättning anses en konsument vara mer skyddsvärd än en näringsidkare, 

eftersom han eller hon generellt sett är mer utsatt ekonomiskt. Konsumenten har större 

möjligheter att åberopa skälighet eller oklarhetsregeln om övriga tolkningsfaktorer är 

otydliga.107 Har en biförpliktelse åsidosatts, finns stöd för att culpabedömningen är strängare 

vid företagsförsäkring än vid konsumentförsäkring. 108  Vid en rättslig prövning av 

ersättningsutbetalning ur en veterinärvårdsförsäkring kan hästägaren till följd av detta, trots 

de närmast identiska villkoren, ha en fördel av att ha ingått försäkringsavtalet i egenskap av 

konsument.  

3.2.6 Relationen mellan försäkringsbolaget och kliniken  

Utgångspunkten är att det inte finns någon avtalsrättslig relation mellan den klinik som 

behandlat en häst och det försäkringsbolag där hästen är försäkrad. Klinikens avtalspart är 

hästägaren eller annan som ska stå för kostnaden för den veterinärmedicinska behandlingen 

och försäkringsbolagets avtalspart är försäkringstagaren. En avtalsrelation mellan försäkrings-

bolag och klinik kan emellertid uppkomma, nämligen om hästägaren väljer att direktreglera 

veterinärvårdskostnaden.109  

                                                
106 Se NJA 1984 s. 501 och NJA 1992 s. 113. Se även Radetzki (2016) s. 776 ff. och Ramberg (2005) s 227 f.  
107 Se Radetzki (2014) s. 118 ff. och 126., jfr Bengtsson (1984) s. 105 ff.  
108 Se Bengtsson (2006) s. 182.  
109 Transaktionen av försäkringsersättningen ska vid direktreglering överföras direkt från försäkringsbolaget till 
kliniken, se vidare om detta i avsnitt 4.5.3.  
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Förhållandet mellan klinik och försäkringsbolag kan också påverkas av klinikens retentions-

rätt i hästen, som kan uppstå i händelse av ägarens betalningsdröjsmål och som kan få till 

följd att kliniken blir medförsäkrad enligt reglerna i FAL. Klinikens eventuella retentionsrätt i 

hästen enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) (FRL), inbegriper en mot hästägaren skyddad 

säkerhetsrätt till hästen. Rätten kan följa av hästägarens underlåtenhet att betala kliniken eller 

att hämta hästen.110  

En bestämmelse om retentionsrätt finns i 49 § KTjL. Regeln innebär att näringsidkaren, i 

förevarande fall kliniken, vid en konsuments betalningsdröjsmål har möjlighet att hålla kvar 

föremålet för tjänsten, det vill säga hästen, till dess att betalning sker eller säkerhet ställs.111 

Trots att KTjL inte är direkt tillämplig vid veterinärvård torde dessa bestämmelser kunna 

tillämpas analogt vid veterinärmedicinsk behandling då hästägaren är en konsument.112 

Kliniken har rätt att innehålla egendom som tillhör den person som lämnat egendom för 

reparation. Den egendom retentionsrätten avser, det vill säga hästen, måste således ägas av 

den som har en betalningsförpliktelse i förhållande till kliniken, för att retentionsrätten ska 

kunna åberopas. Eventuellt finns det några särpräglade fall då egendomen kan innehållas även 

om fordran inte avser egendomens ägare, exempelvis om kliniken är i god tro om att fordran 

inte avser hästägaren. I andra fall lär retentionsrätten uppkomma endast om klinikens 

avtalspart också är hästens ägare, eller om parterna avtalat om annat.113 Detta innebär att en 

betalningsförsummelse av en fodervärd eller annan som avtalat om veterinärvård i eget namn 

för egen räkning inte kan grunda en retentionsrätt för kliniken enligt KTjL.  

Är kunden näringsidkare finns stöd i doktrin för att regeln om retentionsrätt i 49 § KTjL kan 

tillämpas analogt även på det kommersiella tjänsteområdet.114 Eftersom lagen inte är direkt 

tillämplig på veterinära tjänster ens i konsumentförhållanden torde emellertid inte regeln 

kunna tillämpas analogt vid avtal om veterinärvård då ägaren är en näringsidkare. Däremot 

finns inga hinder mot att parterna avtalar om retentionsrätt, något som är vanligt 

förekommande.  
                                                
110 Jfr van der Sluijs (2009) s. 196. 
111 Jfr Ramberg (2005) s. 71.  
112 SOU 1979:36 s. 109 och 121.  
113 Se Rodhe (1984) s. 458 ff. 
114 Se Hellner, Hager & Persson (2015) s. 133 f., jfr även Bengtsson, Ullman & Unger (2013) s. 41.   
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De av Evidensias två inrättningar som bedriver dygnet runt-vård stadgar uttryckligen i sina 

villkor att kliniken har en retentionsrätt i den behandlade hästen vid kundens 

betalningsförsummelse eller om hästen inte hämtas i enlighet med avtalet.115 I mottagnings-

beviset hos Slöinge hästklinik förbehåller sig kliniken rätt att förfara med hästen på det sätt 

som anses bäst för att täcka uppkomna kostnader, om hästen inte avhämtas inom tre veckor 

från anmodan.116 Trots att retentionsrätten inte uttryckligen nämns, framgår av villkorets 

ordalydelse att det som avses är en form av säkerhetsrätt i hästen. Båda klinikerna stadgar att 

rätten gäller gentemot hästägaren eller vårdnadshavare, vilket torde innebära en fodervärd 

eller dylikt. 

Dessa villkor ger klinikerna, vid kundens betalningsdröjsmål, en retentionsrätt på avtals-

rättslig grund oberoende om hästägaren är näringsidkare eller konsument, under förutsättning 

att fordran kan hänföras till hästägaren eller den så kallade vårdnadshavaren. Förutom att 

retentionsrätten medför en möjlighet för kliniken att innehålla föremålet för tjänsten, det vill 

säga hästen, till dess att betalning sker, kan den även innebära en rätt för kliniken att rikta 

anspråk gentemot hästägarens försäkringsbolag, och på så sätt uppkommer en relation mellan 

klinik och försäkringsbolag. Detta behandlas vidare avsnitt fyra.   

3.3 Sammanfattning  
Veterinärmedicinsk behandling av en försäkrad häst kan ge upphov till flera inbördes 

relationer mellan olika fysiska eller juridiska aktörer. Det faktum att flera personer är 

engagerade i ett och samma skadefall på den försäkrade hästen och avsaknaden av uttryckliga 

uppdrag, medför ofta oklarheter när ett bindande avtal ingåtts och vem som egentligen är 

klinikens motpart i avtalet. Sällan framgår det tydligt för kliniken om den person som, utan att 

vara hästens ägare, uppsöker kliniken och avtalar om vård gör det för egen räkning eller för 

hästägarens räkning, och då inom eller utanför en fullmakts behörighet. Detta trots att det är 

helt avgörande för vem som är klinikens motpart i veterinärvårdsavtalet.  

  

                                                
115 Se Evidensia Helsingborg, (2016-11-30) och hör Karolina Dahlqvist (2016-12-01). 
116 Hör Marjaana Alaviuhkola (2016-11-26). 
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Inte bara partskonstellationen och avtalets existens påverkas av dessa inbördes relationer, 

även innehållet i ett veterinärvårdsavtal är mer eller mindre beroende av parternas 

förhållanden till varandra. Det faktum att avtalsobjektet är ett levande djur och att veterinären 

har ett kunskapsmässigt övertag, ibland i kombination med känslomässiga aspekter, bidrar 

inte sällan till att en mellanman i praktiken kan binda hästägaren vid veterinärvårdsavtalet 

utan rättslig grund. Dessutom medför förtroendet för veterinärens kompentens att han eller 

hon många gånger i princip själv kan bestämma omfattningen av sitt uppdrag, och på så sätt 

även avtalets innehåll. Detta påverkar indirekt även försäkringsavtalet mellan hästägare och 

försäkringsbolag, då veterinärens bedömning och val av undersöknings- och behandlings-

metod ligger till grund för utbetalning av försäkringsersättning.  

Outtalade relationer och avtalsinnehåll har fram till idag inte vållat några större praktiska 

bekymmer på marknaden. Den förändringsprocess som sker inom svensk veterinärvård, med 

högre priser och ett ökat ifrågasättande av vården, innebär dock att detta på sikt kan få större 

betydelse i tvister om veterinärvårdsavtal eller om ersättningsutbetalning ur en försäkring. 

Således lär det inom en snar framtid, om inte redan nu, finnas ett större behov av att tydligare 

reglera dels vilka som är parter i veterinärvårdsavtalet, men även att specificera avtals-

innehållet, vid veterinärmedicinsk behandling av en sjuk eller skadad häst.   
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4. Veterinärvårdsförsäkringens särdrag  

4.1 Inledning 

För de flesta av landets hästägare ses det som en självklarhet att hålla hästen försäkrad, och 

försäkringen spelar en allt viktigare roll i takt med att priserna på veterinärvård stiger. Ägaren 

till en sporthäst på högsta nivå kan välja ett starkt försäkringsskydd för att ha möjlighet att 

välja den bästa vården vid hästens skada. I andra fall kan starka känslomässiga band bidra till 

att ägaren vill eliminera risken att behöva ta ett tungt beslut att avliva en häst på grund av 

kostnaden för nödvändig veterinärvård.117  

Veterinärvårdsförsäkringen har flera särdrag jämfört med andra försäkringstyper. Tre av dessa 

ska här särskilt lyftas fram. För det första handlar det om att flera personer kan ha rätt till 

ersättning ur en och samma försäkring, men även trigga den egna rätten eller andras rätt. För 

det andra avser det den avgörande betydelsen av skadebegreppets innebörd vid skada eller 

sjukdom på häst. För det rör det den så kallade direktregleringen, dess funktion och effekter. 

För att förstå dessa särdrag, följer inledningsvis en översiktlig beskrivning av veterinärvårds-

försäkringen.  

4.2 Allmänt om försäkringens omfattning 
Veterinärvårdsförsäkringen klassas som en sakförsäkring, eftersom ett djur juridiskt sett 

betraktas som en sak.118 Försäkringsskyddet är omfattande på så sätt att försäkringsvillkoren i 

regel anger att ersättning lämnas för nödvändig undersökning, behandling och vård hos 

veterinär på grund av sjukdom eller olycksfall.119 Även om skadan täcks av försäkringen, är 

veterinärbesöket i princip aldrig helt kostnadsfritt för hästägaren. Förutom att ett 

försäkringsbelopp utgör den maximala ersättningssumman för varje försäkringsår, innehåller 

försäkringen i regel både en fast grundsjälvrisk och en rörlig självrisk på mellan 15 och 25 

procent av de ersättningskostnader som överstiger den fasta självrisken.120  

                                                
117 Angående detta stycke, se Konsumentverket (2012) s. 8.  
118 Se prop. 1984/85:110, s. 34 och NJA 1991 s. 567. Jfr även Falkman, s. 17 f.   
119 Jfr respektive bolags försäkringsvillkor; Agria (2016); Folksam (2016), If (2016) och Sveland maximal 
(2016). 
120 Självriskperioder på mellan 100 och 150 dagar medför att en ny grundsjälvrisk måste betalas för varje ny 
period, om ett nytt försäkringsfall inträffar eller om samma skada kräver behandling under en längre period, se 
exempelvis Agria (2016) s. 5 och Sveland maximal (2016) s. 5. 
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Villkoren innehåller flera begränsningar. För att hindra att försäkringen utnyttjas genom att 

hästägare med en redan sjuk häst tecknar en försäkring, finns villkor om en så kallad 

karenstid som innebär att ersättning inte utbetalas om hästen insjuknar inom efterföljande 20 

eller 30 dagar från försäkringens tecknande. Andra typiska begräsningar i villkoren är att 

läkemedel inte ersätts. Då försäkringen nytecknas eller beloppet på en redan befintlig 

försäkring ska höjas, kräver försäkringsbolagen ofta ett färskt veterinärintyg. Genom ett 

skriftligt förtydligande i villkoren, en så kallad reservation, kan bolagen ange att ersättning 

inte utgår för behandling av skador relaterade till de eventuella fel som antecknats i 

veterinärintyget eftersom de har upptäckts innan försäkringen tecknades eller försäkrings- 

beloppet höjdes.121 Försäkringsvillkoren stipulerar också att försäkringen upphör att gälla 

bland annat då hästen byter ägare. Detta villkor är i praktiken viktigt vid överlåtelse av en 

sjuk eller skadad häst. Övertar köparen försäkringen genom att direkt i samband med köpet 

teckna en identisk försäkring för hästen, åtar sig försäkringsbolaget i regel samma ansvar som 

tidigare, oberoende av om skadan uppstod före eller efter äganderättsövergången. Detta trots 

att ett nytt avtal ingås med den nya ägaren som avtalspart.122  

Vid skadevärderingen kan paralleller dras till skadeståndsrättsliga sammanhang. Trots att djur 

rättsligt sett klassas lösa saker har man i praxis vid djurskador inte tagit hänsyn till marknads-

värdet på samma sätt som vid andra egendomsskador. Mycket på grund av att den skadade 

egendomen är en levande varelse, kan skadeståndsersättning till följd av veterinärvård utgå 

till ett högre belopp än djurets värde. Detta under förutsättning att veterinärens insats är 

medicinskt motiverad och kostnaderna inte överstiger vad en djurägare normalt sett är beredd 

att betala under liknande omständigheter. 123  Inställningen ligger i linje med rådande 

uppfattning inom försäkringsbranschen där det anses vara försvarbart att ersätta kostnader för 

veterinärvård som överstiger hästens marknadsvärde. Eftersom försäkringen avser 

veterinärvårdskostnad, har försäkringsbeloppet inte något direkt samband med hästens 

marknadsvärde och ersättning kan utgå till ett högre belopp än hästens värde, om sådan 

                                                
121 Se Konsumentverket (2012) s. 11 f., jfr exempelvis Agria (2016) s. 27.  
122 Någon karenstid aktualiseras inte på det befintliga skyddet. Försäkringen gäller på samma sätt för den nya 
ägaren som den hade gjort för den gamla ägaren om någon försäljning aldrig ägt rum. Förbättras skyddet på 
något sätt följer däremot en karenstid på själva förbättringen. Finns en reservation i den tidigare försäkringen, 
följer även denna med den nya försäkringen, se Agria (2016) s. 27; Folksam (2016) s. 12; If (2016) s. 3 och 
Sveland allmän (2016) s. 6.    
123 Se NJA 2001 s. 65 I och II.  
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veterinärvård krävs.124 I praktiken händer det att en ägare till en värdefull häst helt väljer bort 

veterinärvårdsförsäkringen medan en ägare till en mindre värdefull häst väljer det starkaste 

skyddet. Försäkringens utformning och omfattning handlar om vilken risk hästägaren är 

beredd att ta och vilken möjlighet denne har att försäkra sig mot denna risk.    

4.3 Den ersättningsberättigade personkretsen 

4.3.1 Inledning  

Ett utmärkande drag hos veterinärvårdsförsäkringen är att den ersättningsberättigade person-

kretsen många gånger kan vara större än vid andra försäkringstyper. Hästägaren ingår typiskt 

sett i denna krets, men även annan med ett visst intresse i hästen kan enligt försäkrings-

villkoren eller FAL vara ersättningsberättigad. Till och med kliniken kan, om än i sällsynta 

fall, ha en rätt till försäkringsersättning. Denna rätt avser dock inte veterinärvårds-

försäkringen, utan istället livförsäkringen. Försäkringen kan triggas genom den försäkrades 

ingående av avtal, men också genom andra personers rättshandlingar. Av betydelse vid 

försäkringsbolagens prövning huruvida ersättning ska beviljas är den försäkrades faktiska 

kostnad för vård som omfattas av försäkringen, inte vem som är part i veterinärvårdsavtalet.   

4.3.2 Hästägarens rätt i egenskap av den försäkrade  

Som nämnts ovan är utgångspunkten enligt FAL och försäkringsvillkoren att försäkringen 

gäller till förmån för den försäkrade, som i denna framställning presumeras vara hästägaren, 

trots att det i vissa situationer kan vara annan än hästägaren.125 Försäkringen kan triggas 

antingen genom att hästägaren själv eller med hjälp av en mellanman ingår avtal om sådan 

veterinärvård som enligt försäkringsvillkoren ska ersättas. Även en person med ansvar över 

en häst kan trigga försäkringen till förmån för hästägaren genom att avtala om veterinärvård 

som senare betalas av hästägaren. Avgörande för ersättningsutbetalning är i samtliga fall om 

hästägaren haft en faktisk kostnad för sådan behandling som omfattas av försäkrings-

skyddet.126 

                                                
124 Agria (2016) s. 3; If (2016) s. 7, se även Konsumentverket (2012) s. 11. I försäkringsrättsliga sammanhang i 
övrigt anses försäkringstagaren däremot inte ha rätt att reparera egendom på försäkringskollektivets bekostnad 
om det inte är ekonomiskt försvarbart, se prop. 2003/04:150 s. 193 f.  
125 Jfr Agria (2016) s. 3 och Folksam (2016) s. 6.  
126 Hör Marie Louise Waldau (2016-08-29); jfr även Agria (2016) s. 3 f., Folksam (2016) s. 12; If (2016) s. 6, 
och Sveland maximal (2016) s. 5 f. 
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Ovan i avsnitt tre beskrivs även den situation då någon i eget namn för annans räkning avtalar 

om veterinärvård utan någon form av bakomliggande uppdrag. Frågan är hur det påverkar 

rätten till försäkringsersättning. Kan en person som på grund av negotiorum gestio ådrar 

ägaren en kostnad samtidigt utlösa rätten till ersättning? Svaret på den frågan är ja. Även här 

lägger försäkringsbolaget vikt vid ägarens faktiska kostnad vid prövning om försäkrings-

ersättning ska utgå, inte vid hur avtalet mellan ägare och klinik ser ut.127 

4.3.3 Rätten för annan i egenskap av medförsäkrad  

Hästägaren i egenskap av den försäkrade är inte den enda som kan ha rätt till försäkrings-

ersättning. Huvudregeln är enligt 6 kap. 1 § FAL att ersättning kan utgå till den med ett 

intresse i den försäkrade egendomen i egenskap av medförsäkrad.128 Professor Jan Hellner 

menade att det vid försäkringsfallet krävs en sådan relation till egendomen som innebär att en 

person lider ekonomisk förlust om den försäkrade egendomen skadas, för att personen ska 

anses ha intresse i egendomen.129 Kan någon annan än hästens ägare lida förlust i händelse av 

den försäkrade hästens skada eller sjukdom, kan han eller hon erhålla ersättning antingen 

genom försäkringsvillkoren eller på grund av lagens regler om automatiskt medförsäkrade.130  

Agrias villkor är mest generösa på denna punkt. Villkoren stipulerar att den som har hästen i 

sin vård utan att vara försäkringstagare kan ha rätt till ersättning i händelse av 

försäkringsfall. 131  Rätten omfattar företrädesvis en fodervärd eller liknande som haft 

kostnader för veterinärvård.132 Hos övriga bolag är kretsen ersättningsberättigade snävare. 

Folksam anger att försäkringen gäller ägaren i egenskap av försäkringstagare, men även den 

som utan att vara ägare är försäkringstagare. If kräver fullmakt eller bolagets medgivande för 

att skyddet ska gälla till förmån för annan än ägaren i egenskap av försäkringstagare, och 

enligt Svelands villkor gäller försäkringen endast ägaren i egenskap av försäkringstagare.133 

                                                
127 Hör Marie Louise Waldau (2016-08-29). 
128 Jfr Larsson & van der Sluijs (2006) s. 68.  
129 Hellner (1965) s. 219.  
130 Jfr Hellner (1965) s. 302.  
131 Agria villkor häst s. 3.  
132 Hör Marie Louise Waldau (2016-08-29). 
133 Se Folksam (2016) s. 6; If (2016) s. 3 och Sveland allmän (2016) s. 4.  
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För att en person med intresse i egendomen ska räknas som en medförsäkrad enligt FAL 

krävs inga uttryckliga försäkringsvillkor. Ett sådant intresse i hästen som innebär att en 

person är automatiskt medförsäkrad enligt 9 kap. FAL medför en rätt till ersättning vid 

försäkringsfall.134 Den medförsäkrade undgår även betalningsansvar gentemot försäkrings-

tagaren eftersom försäkringsbolaget inte kan framställa ett regressanspråk mot någon som är 

medförsäkrad, ett slags indirekt skydd.135  

Vid krav på ersättning med stöd av villkor eller 9 kap. FAL sätter försäkringsavtalet ramen 

för ersättning och den medförsäkrade måste godta de begränsningar som framkommer av 

försäkringsvillkoren.136 Ändringar och uppsägning av avtalet som sker före ett försäkringsfall 

är, om inget annat avtalats, bindande även för den medförsäkrade så länge försäkringsbolaget 

är i god tro om den medförsäkrades existens.137 En automatiskt medförsäkrad enligt 9 kap. 1 § 

FAL har företrädesrätt framför ägaren till ett belopp motsvarande den fordran säkerhetsrätten 

avser, förutsatt att säkerheten minskar väsentligt genom försäkringsfallet.138 Detta gäller även 

om den medförsäkrade är helt ovetandes om sin rätt eller att försäkringen ens existerar.139 Den 

medförsäkrade kan vända sig direkt till försäkringsbolaget med sitt anspråk utan att behöva 

kräva ersättning från försäkringstagaren eller någon annan försäkrad.140 Bolaget har dock 

möjlighet att betala ut ersättning till försäkringstagaren med befriande verkan, trots att det 

finns en medförsäkrad som kan vara ersättningsberättigad.141  

4.3.4 Klinikens rätt i egenskap av medförsäkrad  

Även kliniken där hästen vårdas kan, vid kundens betalningsdröjsmål, teoretiskt sett betraktas 

som ersättningsberättigad. En konsekvens av bland annat en säkerhetsrätt, exempelvis en 

retentionsrätt som följer av lag eller avtal vid kundens betalningsdröjsmål, är nämligen en 

                                                
134 Enligt 9 kap. 1 § FAL är exempelvis en försäkringstagare alltid medförsäkrad, liksom en konsument som 
förvärvar försäkrad egendom enligt 9 kap. 2 § FAL alltid är skyddad av överlåtarens försäkring i sju dagar. 
135 van der Sluijs (2009) s. 216.  
136 Bengtsson (2015) s. 82. 
137 Se 9 kap. 4 § FAL. 
138 Se 9 kap. 5 § FAL och Bengtsson (2010) s. 393.   
139 Se prop. 2003/04:150 s. 474; Bengtsson (2015) s. 81 och Ramberg (2005) s. 213 f. 
140 Se van der Sluijs, (2009) s. 216.  
141 Se 9 kap. 6 § FAL och van der Sluijs (2009) s. 202 f. 
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lagstadgad rätt till försäkringsersättning i egenskap av medförsäkrad enligt 9 kap. 1 § 2 p. 

FAL.142 Bestämmelsen är dispositiv när det handlar om veterinärvård på häst, men ett 

försäkringsbolag som inte medger rätt till ersättning för den med retentionsrätt i en häst måste 

tydligt ange detta i försäkringsvillkoren.143 I de undersökta villkoren finns inga uttryckliga 

undantagsbestämmelser om automatiskt medförsäkrade. En klinik med en retentionsrätt i en 

behandlad häst kan således ha rätt till försäkringsersättning, förutsatt att försäkringsfall 

inträffar efter tidpunkten för retentionsrättens inträde.  

Bestämmelsen omfattar emellertid en försäkring som avser egendomens värde.144 Inträffar ett 

försäkringsfall då kliniken är ersättningsberättigad enligt FAL kan kliniken inte göra anspråk 

på ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen. Bestämmelsens syfte var att bara de kategorier av 

tredje män som typiskt sett har en del i den försäkrade egendomens värde skulle få ett 

automatiskt skydd. 145  Veterinärvårdsförsäkringen avser kostnad för veterinärvård och 

omfattas således inte av regeln.  

Har kliniken en lagstadgad eller avtalad retentionsrätt i hästen, kan det däremot finnas en 

teoretisk till ersättning ur en eventuell livförsäkring. Veterinärvården kan liknas vid en slags 

reparation på egendomen innan det försäkringsfall som berättigar till ersättning inträffat. 

Försäkringsfallet ska därför berättiga kliniken till ersättning till det belopp som lagts ned på 

hästen genom veterinärvården. Någon normal värdebedömning görs inte utan värderingen 

utgår istället från i avtalet mellan kliniken och hästägaren.146 Har kliniken en rätt till 

försäkringsersättning såsom automatiskt medförsäkrad har den även företrädesrätt i 

förhållande till ägaren avseende ett belopp motsvarande fordran. 147  För att trigga liv-

försäkringen krävs dock ett försäkringsfall, som i dessa sammanhang måste innebära hästens 

död eller förlorade användbarhet.148  

                                                
142 Se ovan i avsnitt 3.2.6 om förutsättningar för klinikens retentionsrätt.  
143 Jfr prop. 2003/04:150, s. 220 ff.  
144 Se Hellner (1965) s. 303 f.  
145 Se Bengtsson (2010) s. 386.  
146 Jfr Hellner (1965) s. 246.  
147 Se Bengtsson (2010) s. 393.   
148 Jfr Agria (2016) s. 12.  
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Situationen lär vara högst ovanlig i praktiken. Regeln om automatiskt medförsäkrade i FAL 

verkar inte uppmärksammats av försäkringsbolagen eller fångat klinikernas intresse. 

Villkoren undantar inte uttryckligen den automatiskt medförsäkrade denna rätt och 

exempelvis Evidensia anger att klinikerna sällan tillämpar sin retentionsrätt trots att den följer 

av klinikens villkor. Istället tillåts hästägaren hämta hästen mot att Evidensia fakturerar 

avgiften.149 Om situationen däremot skulle uppstå, då en klinik riktar anspråk gentemot en 

avtalsbrytande hästägares försäkringsbolag, uppkommer flera frågeställningar. Relevant blir 

exempelvis vad som utgjort avtalsinnehåll och huruvida ett försäkringsfall som triggar liv-

försäkringen inträffat. Klinikens eventuella rätt till ersättning i egenskap av tredje man, ur en 

helt annan försäkring men på grund av veterinärvårdsavtalet, riskerar att i praktiken få svår-

tolkade konsekvenser. 

4.3.5 Sammanfattning  

I många fall kan ett flertal personer med anknytning till den försäkrade hästen ha ett sådant 

intresse som medför en rätt till ersättning ur en och samma försäkring. Därutöver kan olika 

personers handlingar, till följd av en relation dels till den försäkrade hästen, dels till varandra, 

framkalla den egna men även andras rätt till försäkringsersättning. I vissa speciella fall kan till 

och med kliniken i vara en av de ersättningsberättigade. Denna vida personkrets bidrar till att 

försäkringsersättningen är mer lättillgänglig än hos många andra försäkringsformer, där 

antalet ersättningsberättigade är färre och personkretsen med möjlighet att trigga försäkringen 

är snävare. Försäkringsersättningens lättillgänglighet har sannolikt bidragit till den struktur-

omvandling av marknaden som beskrivits i avsnitt två och som lett till ett tuffare klimat för 

småföretagarna, samtidigt som priser på djursjukvård och försäkringspremier stigit ytterligare. 

En väsentlig orsak till utvecklingen av djursjukvårdsbranschen är ju ägarnas efterfrågan på 

kostsam vård, som i många fall har ett samband med försäkringsskyddet.  

  

                                                
149 Karolina Dahlqvist (2016-12-01). 
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4.4 Skadebegreppet   

4.4.1. Inledning  

För att ersättning ska beviljas fordras förutom ett intresse i den försäkrade hästen, precis som 

vid andra typer av skadeförsäkringar, att en sådan skada som omfattas av försäkringen 

inträffat. Annorlunda uttryckt, att ett försäkringsfall föreligger. Ett försäkringsfall kan enkelt 

uttryckt sägas vara de händelser med åtföljande skador som försäkringen skyddar mot.150 

Försäkringsfallet varierar, av naturliga skäl, vid olika typer av försäkringar. Vad som 

konstituerar ett försäkringsfall stadgas i försäkringsvillkoren och avgörs ytterst med hjälp av 

gällande tolkningsprinciper.151  

4.4.2. Det försäkringsrättsliga skadebegreppet 

Det försäkringsrättsliga skadebegreppet kan jämföras med samma begrepp inom skadestånds-

rätten. Sakskada definieras i motiven till skadeståndslagen (1972:207) (SkL) i första hand 

som skada tillfogad fysiska föremål genom fysiska medel, där antingen egendomens fysiska 

form eller funktion har skadats.152 Vid sakskada på ett levande djur som inte bestått i en direkt 

skada utan istället att djurets funktion gått förlorad, följer av praxis att en sådan fysisk 

förändring som medfört en inkomstförlust för ägaren, kan klassas som en följdskada till 

sakskadan eftersom ägaren inte haft möjlighet att nyttja sin egendom.153  

Den försäkringsrättsliga skadan har av professor Marcus Radetzki i en avhandling beskrivits 

som ”följderna av en händelse vilken täcks av försäkring”,154 och tidigare av Hellner som ”en 

fysisk försämring av den försäkrade egendomen”. 155  Hästförsäkringsvillkoren anger att 

försäkringarna täcker den veterinärvårdskostnad som uppkommit på grund av skada eller 

sjukdom hos hästen.156 Det handlar alltså om en skada eller sjukdom alternativt symptom på 

skada eller sjukdom som gett upphov till en veterinärvårdskostnad. Skadan måste anses vara 

                                                
150 Se Hellner (1965) s. 92 f. och s. 180, jfr även Schmidt (1943) s. 14 f.   
151 Radetzki (2009) s. 148.  
152 Hellner & Radetzki (2010) s. 105.  
153 Se NJA 1990 s. 80 och Schultz (2009/10) s. 854 f. 
154 Radetzki, (1998) s. 93. 
155 Hellner (1965) s. 99.   
156 Se respektive bolags villkor; Agria (2016) s. 3 f., Folksam (2016) s. 12, If (2016) s. 6 och Sveland maximal 
(2016) s. 5 f.  
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den händelse som täcks av försäkringen och följden av händelsen den veterinärvårdskostnad 

som följer av en sådan skada. Försäkringsfallet är således beroende av dels en sådan skada 

eller sjukdom som omfattas av försäkringen, dels en veterinärvårdskostnad som enligt 

villkoren ska ersättas.157  

I praktiken är det hästägarens subjektiva uppfattning huruvida veterinärvård är nödvändig 

som i ett första skede avgör om veterinär tillkallas eller klinik uppsöks. Veterinären tar 

ställning, ibland i samråd med hästägaren, till vilken behandling som ska sättas in. Detta 

beslut bestämmer också kostnaden för vården. Veterinärens stora utrymme för egen 

bedömning av hästens diagnos och beslut om behandling är en naturlig följd av hästägarens 

många gånger stora förtroende för veterinärens kompetens. Veterinärens diagnos ligger sedan 

till grund för skaderegleraren, som har till uppgift att inom ramen för sin ställningsfullmakt 

avgöra om försäkringsersättning ska medges i det enskilda fallet.158 Beroende på skadans 

karaktär, är veterinärens bedömning mer eller mindre avgörande vid skaderegleringen. 

4.4.3 Sammanfattning  

En skada som omfattas av veterinärvårdsförsäkringen kan komma till uttryck genom olika, 

mer eller mindre tydliga, symptom. Eftersom den försäkrade egendomen är en levande individ 

har hästägaren, jämfört med andra typer av sakskadeförsäkringar, allmänt sett inte samma 

informationsövertag gentemot försäkringsbolaget avseende skadan. Diffusa symptom kan 

leda till att ägaren inte har möjlighet bedöma när en försäkringsrättslig skada ska anses ha 

inträffat. Istället är det många gånger klinikens veterinär som på grund av sin kompetens, 

sedan dess att hästen undersökts, har den mesta informationen att kunna bedöma skadan. Det 

går inte att bortse från det faktum att veterinärens bedömning utgår ifrån objektiva kriterier 

men ändå präglas av ett visst mått av subjektivitet. Det försäkringsrättsliga skadebegreppet är 

till följd av detta i flera fall oklart. En förändrad bransch och aktörer med ett mer utpräglat 

vinstsyfte har skapat en oro för att veterinärer får direktiv om, eller är benägna att, i allt större 

utsträckning behandla hästarna. En sådan utveckling, i kombination med att veterinären 

många gånger genom sin diagnos avgör om en skada föreligger, lär bredda det 

försäkringsrättsliga skadebegreppet, vilket leder till en allt högre premie.  

                                                
157 Se avsnitt 4.5.2 angående problematiken huruvida en skada är ersättningsbar eller inte. 
158 Se NJA 1992 s. 782, jfr Radetzki (2010) s. 434.  
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4.5 Reglering av försäkringsfall och direktreglering 

4.5.1 Inledning   

Om alla försäkringstagarens uppgifter vid skaderegleringen skulle behöva kontrolleras av 

försäkringsbolaget skulle troligen också försäkringarna bli orimligt dyra. Istället måste 

bolagen i hög grad lita på sina kunder.159 Vid skadereglering är bolagen beroende av vissa 

uppgifter från försäkringstagaren, och kan därför ställa krav i villkoren på att den ersättnings-

berättigade anmäler ett inträffat försäkringsfall och medverkar till utredningen. 160 

Hästförsäkringsvillkoren innehåller generella krav på att den ersättningsberättigade ska lämna 

information av betydelse för att bolagets ansvar ska kunna bedömas.161 Samtliga bolag 

erbjuder kunden en så kallad direktreglering av försäkringsersättningen, en möjlighet för 

kunden att låta försäkringsersättningen utbetalas direkt till kliniken. På så sätt slipper kunden 

betala hela veterinärvårdskostnaden för att först senare kunna ansöka om försäkrings-

ersättning.  

4.5.2 Veterinärvården och dess samband med skaderegleringen  

Att en person med ett intresse i en häst, vars skada enligt den diagnos som ställts omfattas av 

försäkringen, ansöker om ersättning medför inte automatiskt att ersättning utgår för den vård 

hästen fått. Försäkringsbolagen ställer även vissa krav på själva diagnosticeringen och 

behandlingen av skadan för att ersättning ska utgå.  

Agrias villkor stipulerar att en undersökning för att vara ersättningsbar måste grunda sig i att 

hästen uppvisar kliniska symptom på sjukdom eller skada. Undersökningen måste vara 

medicinskt motiverad enligt svensk veterinärmedicinsk expertis samt överensstämma med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.162 I villkoren för Folksams hästförsäkring anges att kost-

nader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olycksfall eller 

sjukdom ersätts, dock förbehåller sig bolaget rätten att anvisa veterinär.163 Folksam ställer inte 

                                                
159 Strömbäck (1984) s. 629.  
160 Se 7 kap. 2 §; 9 kap. 19 § FAL och Bengtsson (2015) s. 66.  
161 Även specifika krav, exempelvis att kostnaderna är utförligt specificerade samt att intyg inte är upprättade av 
jäviga personer, förekommer, se Agria (2016) s. 28 f., Folksam (2016) s. 24, If (2016) s. 8, och Sveland allmän 
(2016) s. 5.  
162 Agria (2016) s. 3.  
163 Folksam (2016) s. 12.  
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krav på kliniska symptom för att undersökningen ska vara ersättningsbar. Det gör däremot If, 

som dessutom förbehåller sig rätten att utföra besiktning av hästen och ta in uppgifter från 

veterinär men även att anvisa veterinär. För det fall försäkringstagaren anlitar annan än 

anvisad veterinär ersätts inte mer än den kostnad som uppstått om försäkringstagaren anlitat 

den av bolaget anvisade veterinären.164 Svelands villkor innehåller krav på att undersökning, 

behandling och vård till följd av en olycka ska vara nödvändig. Hästen ska uppvisa kliniska 

symptom på skada. Vården ska vara etiskt och medicinskt motiverad samt överensstämma med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Även Sveland förbehåller sig rätten att inhämta uppgifter 

från veterinär.165  

Vid flera tillfällen har hästägare vägrats ersättningsutbetalning till följd av att behandling inte 

enligt försäkringsbolagen överensstämt med vetenskap och beprövad erfarenhet, efter en 

hänvisning till Sveriges veterinärförbunds normer. Dessa normer är rekommendationer och 

således inte juridiskt bindande.166 Bolagen framhåller hästägarens skyldighet att skaffa sig 

information om vilken behandling hästen genomgår samt vilka läkemedel som ges, samt 

ägarens rättighet att tacka nej till föreslagen behandling. I tveksamma fall bör hästägaren 

kontakta bolaget innan behandling sätts in för att få ett besked om kostnaden ersätts.167  

Kravet på att behandlingen ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 

innefattar även ett krav på att diagnostiseringen av en sådan skada som gett upphov till 

behandling, följer Sveriges Veterinärförbunds norm. Flera hästägare har vägrats ersättning för 

veterinärvården efter det att veterinären, som en alternativ utredningsmetod, använt sig av 

ultraljudsundersökning för att fastställa diagnos och utföra behandling. Metoden är nämligen 

inte den utredningsmetod som föreskrivs i normen, som går ut på att veterinären bedövar bort 

den led eller det ligament där en skada misstänks, för att se om hästens rörelsemönster 

förändras. Ultraljudet kan lokalisera en inflammation men inte säkert fastställa om hästen 

känner smärta på samma sätt som en bedövning kan.168  

                                                
164 If (2016) s. 3 och 8.  
165 Sveland allmän (2016) s. 5 och Sveland maximal (2016) s. 5.  
166 Se Sveriges Veterinärförbund (2016-09-16). 
167 Se Tidningen Ridsport (2016-06-02). 
168 Se Hippson (2016-07-17). 
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Försäkringsbolagens egen uppfattning pekar till följd av detta på att skadan, för att vara 

ersättningsbar, ska fastställas med hjälp av en metod som kan påvisa att hästen känner smärta. 

I många fall är det inga problem att objektivt fastställa förekomsten av smärta hos hästen men 

det förekommer situationer då detta kan vålla problem, eftersom hästar precis som vi männi-

skor reagerar olika på både smärta och sjukdom. Hur försäkringsvillkor som kliniska 

symptom, nödvändig vård, medicinskt motiverad och inte minst vetenskap och beprövad 

erfarenhet tolkas lär skilja sig åt bland hästägare, veterinärer och skadereglerare. Beslut 

huruvida försäkringsersättning ska utgå tas av skaderegleraren, vars prövning om kraven är 

uppfyllda sker med hjälp av hästens journaler, som veterinären skrivit. Det är svårt för en 

hästägare utan vidare kunskaper i varken veterinärmedicinsk behandling eller försäkrings-

branschpraxis, att i gränsfall avgöra huruvida symptom, skada, diagnosticering och 

behandling stämmer överens med försäkringsvillkorens krav.  

Försäkringsbolagen anger inte uttryckligen i villkoren vilka skador eller sjukdomar som 

omfattas av veterinärvårdsförsäkringen, troligtvis eftersom det är tekniskt svårt att uppställa 

alla de åkommor som kan berättiga till ersättning. Uppenbarligen begränsas antalet 

ersättningsutbetalningar med hjälp av de begränsningar som nämnts här, vilket kan balansera 

upp den lättåtkomlighet som beskrivits i föregående avsnitt. Det går emellertid inte att bortse 

från det faktum att försäkringsvillkorens generella utformning medför en osäkerhet för 

enskilda hästägare huruvida veterinärvårdskostnaden ersätts eller inte.  

Skaderegleringen den där inbegripna bedömningen av om ersättning ska utgå i det enskilda 

fallet är av naturliga skäl i hög utsträckning beroende av veterinärens bedömning av vilken 

skada hästen drabbats av och även vilken behandling hästen fått. Försäkringsbolagen har här 

en utmaning i att hitta en balans mellan att lägga förtroende till veterinärernas bedömningar, 

och samtidigt behålla viss restriktivitet avseende skador och behandlingar som ligger på 

gränsen till om de är ersättningsbara eller inte. Denna gräns är i omöjlig att dra genom en 

strikt objektiv bedömning i varje enskilt fall. Istället måste skadereglerarens bedömning, av 

naturliga skäl, mer eller mindre grundas på den veterinärmedicinska bedömningen. Denna 

bedömning kan variera veterinärer emellan, både när det gäller diagnosticering av skadan och 

beslut om behandling, vilket komplicerar frågan än mer.  
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4.5.3 Direktregleringen och dess konsekvenser   

För att hästägaren ska slippa betala hela veterinärvårdsavgiften och först senare kunna göra 

anspråk på försäkringsersättning, har försäkringsbolagen gjort det möjligt för kunden att 

direktreglera veterinärvårdsavgiften innan han eller hon lämnar kliniken. Försäkrings-

ersättning utgår då från bolaget direkt till kliniken. Försäkringsbolagen ställer krav på att 

försäkringstagaren medverkar till att kliniken får lämna all information om hästens sjukdoms- 

och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen till bolagen. 

Bolagen förbehåller sig även rätten att avgöra om direktreglering ska ske i det enskilda 

ärendet och åtar sig aldrig något betalningsansvar gentemot kliniken.169  

Evidensia uppger på sin hemsida att en ägare som önskar utnyttja denna tjänst ska informera 

om det på ett så tidigt stadium som möjligt och uppge hästens försäkringsnummer i samband 

med registreringen i receptionen.170 För att direktreglering ska kunna ske fordras hos alla 

bolag förutom Folksam att det finns ett direktregleringsavtal mellan klinik och försäkrings-

bolag som behandlar relationen mellan parterna. Bolagen har sådana avtal med de flesta 

kliniker då direktreglering ofta utnyttjas av kunderna. Vad avtalen mellan försäkringsbolag 

och klinik reglerar är svårt att som utomstående skaffa sig information om, då de inte är 

officiella.  

Direktregleringen innebär en rätt för försäkringstagaren att låta kliniken ansöka om betalning i 

dennes ställe. 171 Hur förhåller det sig då annan avtalar om veterinärvård för den försäkrade 

hästen? Ordalydelsen i Agrias villkor tyder på att direktreglering kan begäras endast av 

försäkringstagaren.172 Då frågan ställs till bolaget framkommer dock att även någon annan än 

hästens som ägare åker med hästen till veterinär och har hästens försäkringsnummer kan 

denne antingen göra en direktreglering eller anmäla skadan i efterhand.173 Veterinärvården 

kan således trigga försäkringen och avgiften kan direktregleras även om denna begäran 

framställs av någon annan än försäkringstagaren.  

                                                
169 Jfr Agria (2016) s. 29 och Sveland maximal (2016) s. 9.  
170 Evidensia (2016-08-08). 
171 Jfr Agria (2016) s. 29 och Sveland maximal (2016) s. 9.  
172 Agria (2016) s. 29.  
173 Susanna Davstam (2016-11-29).  
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4.6 Sammanfattning 

Veterinärvårdsförsäkringens särdrag ger många gånger upphov till utmaningar vid bedömning 

av vem som kan ha rätt till ersättning, vilka som kan påverka denna rätt och när en ersätt-

ningsbar skada egentligen ska anses ha uppstått. Den försäkrades rätt till ersättning kan 

framkallas genom rättshandlingar av andra personer. Så länge veterinärvårdsavtalet medför en 

faktisk kostnad för hästägaren som omfattas av försäkringen, har det inte någon betydelse hur 

avtalsförhållandet mellan hästägare och klinik ser ut, eller att ett sådant avtal ens existerar. 

Följden av detta är de facto att vem som helst kan trigga försäkringen till förmån för häst-

ägaren genom att ta hästen till en klinik. Försäkringen kan, utöver hästägaren, enligt vissa 

villkor gälla även för annan med intresse i den försäkrade hästen, exempelvis en fodervärd. 

Därutöver kan även annan än den försäkrade vara automatiskt medförsäkrad enligt 9 kap. 

FAL. Kliniken kan vara en sådan aktör, men klinikens eventuella rätt i egenskap av 

medförsäkrad är svår att anpassa till veterinärvårdsfallen.  

Den många gånger vida personkretsen av ersättningsberättigade gör ersättningen lättåtkomlig. 

Det finns dock faktorer som begränsar antalet fall av utbetalningar, biförpliktelserna är en av 

dem. Försäkringarna avgränsas också på grund av kravet på att ett försäkringsfall måste 

föreligga, det vill säga att en skada inträffat. I veterinärvårdsfallen är det dock oklart för vem 

och i vilken utsträckning skada måste manifesteras för att ersättning ska beviljas. Skade-

begreppets oklara gränser medför en risk att veterinärers och skadereglerares subjektiva 

bedömningar leder till osäkerhet om vilka kostnader som ersätts. Ser man till det skadestånds-

rättsliga skadebegreppet har skada ansetts uppkommit som en följd av ett funktionsfel hos 

egendomen. Skulle detta appliceras på veterinärvårdsförsäkringen måste en bedömning göras 

av vad som utgör ett funktionsfel på häst. Funktionen kan skilja sig mycket beroende på 

användningsområde och på vilken nivå hästen måste prestera för att anses ”funktionsduglig” 

för sin ägare. Ett funktionsfel kan på så sätt vara vitt skilda saker varför även betydelsen av 

detta begrepp blir vag. Diffusa skador och fel på hästen som trots detta ger upphov till 

ersättning ur försäkringen framstår som avvikande i förhållande till andra försäkringstyper. 

Troligen beror komplexiteten på den stora gråzon som följer av att levande djur kan drabbas 

av en mängd olika skador eller sjukdomar med diffusa symptom, som dessutom omfattas av 

veterinärvårdsförsäkringen.  
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Skaderegleringen kan påverkas av att partsförhållanden ofta är oklara och flera personer kan 

ha ett intresse i den försäkrade hästen. Det finns exempel på fall då försäkringsbolagen betalat 

ut ersättning utan närmare efterforskning om vården avtalats mellan den försäkrade och 

kliniken, eller ens om vården varit nödvändig på ett sådant sätt att rätt till ersättning förelegat, 

till och med veterinärens tjänst utan uppdrag kan trigga försäkringen. Att bolagen betalar ut 

ersättning trots en oklar diagnos gynnar den enskilde skadedrabbade hästägaren, som slipper 

stå för hela kostnaden. Det finns dock en risk att detta, sett i ett större perspektiv, leder till en 

negativ spiral som gör vården allt mer kostsam. Tanken på att risken för detta ökar i och med 

möjligheten till direktreglering är inte helt främmande, eftersom det ligger nära till hands att 

man som hästägare inte lägger vikt vid att granska veterinärvårdsfakturan eller ifrågasätta 

prissättningen, då försäkringsbolaget bekostar den största delen.  
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5. Utvärdering  

5.1 Veterinärvårdsavtal och försäkringsersättning  

Kärnan i ett avtal om veterinärvårdmedicinsk behandling är den häst som råkat ut för sjukdom 

eller skada. En förutsättning för veterinärvårdsavtalets uppkomst är ägarens eller annans 

beslut om att tillkalla veterinär eller att ta hästen till klinik. Veterinärens undersökning och 

behandling med anledning av skadefallet är avgörande för veterinärvårdsavtalets innehåll, 

som i sin tur ligger till grund för rätten till försäkringsersättning.   

Rör veterinärbesöket ett rent rutinärende, såsom vaccination eller hälsokontroll vid för-

säljning, finns i regel ett konkret avtalsinnehåll mellan parterna och det faktum att avtals-

objektet är ett levande djur lär inte vålla några problem. Det är enkelt för kunden att ge 

veterinären ett tydligt uppdrag samtidigt som kliniken har goda möjligheter att informera om 

ett slutgiltigt pris. Långt ifrån alla veterinärbesök avser emellertid sådana rutinkontroller. I 

praktiken, särskilt vid en svårdiagnosticerad eller svårbehandlad skada eller sjukdom, finns 

ofta en osäkerhet runt avtalsinnehållet, som rentav kan vara outtalat och helt beroende av den 

veterinärmedicinska bedömningen i varje enskilt fall. Det finns mängder av exempel där 

veterinärens kompetens, erfarenhet och förtroendeställning mer eller mindre påverkar avtals-

innehållet mellan parterna, i det avtal som ligger till grund för hästägarens rätt till försäkrings-

ersättning. 

Det försäkringsrättsliga avtalet är i viss mån tydligare. Priset är bestämt i förväg och möjlig-

heten till ersättning framgår, mer eller mindre explicit, av försäkringsvillkoren. En aspekt som 

trots detta gör frågan om rätt till försäkringsersättning komplicerad är dels kretsen ersättnings-

berättigade, dels olika personers möjlighet att trigga försäkringen till förmån för hästägaren 

eller någon annan, genom att ingå avtal om veterinärvård. En annan aspekt som på grund av 

försäkringstypens särdrag många gånger gör rättsläget svårtolkat och oförutsebart, är att 

skadebegreppet är diffust. Definitionen av en försäkringsrättslig skada i veterinärvårds-

sammanhang är sällan tydliga, inte heller i vilken mån skadan måste manifesteras för att 

ersättning ska utgå. Föreligger en skada, måste också en tolkning av försäkringsvillkoren 

avgöra vilken diagnosticering och behandling av skadan som krävs för att kostnaden ska vara 

ersättningsbar.   
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5.1 Aktörernas relationer och betydelsen för problemen  

Personer med anknytning till en sjuk eller skadad häst kan genom olika handlingar påverka 

den egna avtalsförpliktelsen gentemot kliniken, och ibland även andras åtaganden. Trots att 

lag och allmänna avtalsrättsliga principer om avtalsbundenhet och avtalsinnehåll ger viss 

ledning vid en undersökning och parternas olika rättigheter och åtaganden, kan parts-

konstellationen och avtalets innehåll i praktiken lämna flera frågetecken. Handlingarna ger 

ofta upphov till veterinärvårdsavtal med ett outtalat innehåll som är mer eller mindre och 

beroende av den veterinära bedömningen i varje enskilt fall. Avtalsinnehållet blir sällan 

tydligare i situationer då en avtalspart företrätts av någon annan, särskilt inte vid diffusa 

åkommor då stor tillit måste sättas till veterinärens bedömning. Risken för oförutsebara 

konsekvenser för hästägaren med anledning av veterinärvårdsavtalet ökar ytterligare om 

veterinären underlåter att noggrant informera om behandlingar och priser under vårdens 

genomförande.  

För kliniken är det teoretiskt sett högst relevant vem som rättsligt sett är dess avtalspart 

eftersom det är den enda som betalningsanspråk kan riktas emot. På grund av fullmaktens 

många gånger snäva räckvidd förekommer i praktiken att kliniken kräver ägaren på betalning 

utan rättslig grund. Ägarens intresse av att hästen får vård leder dock vanligen till att avtalet 

godkänns i efterhand, och frågan om vem som är klinikens avtalspart har därför historiskt sett 

sällan ställts på sin spets. Stiger priserna på veterinärvård i fortsatt hög takt lär hästägare i allt 

större utsträckning ifrågasätta utförda behandlingar och kostnaderna som följer av dessa. Vid 

kundens betalningsförsummelse blir det högst relevant för kliniken vem som är dess avtals-

part, eftersom det är den ende ett betalningsanspråk kan riktas emot.  

Avtalet om veterinärvård påverkar också rätten till ersättning ur försäkringen. Försäkrings-

bolagens prövning av om ersättning ska utgå påverkas dock inte av partskonstellationen på 

samma sätt som veterinärvårdsavtalet. Istället avgörs ersättningsfrågan av huruvida den som 

har ett anspråk på ersättning har ett intresse i hästen och dessutom har haft en faktisk kostnad 

med anledning av vården. En prövning som inte tar sikte på vad som explicit avtalats mellan 

parterna i veterinärvårdsavtalet öppnar upp för att avgifter kan höjas och behandlingar som 

inte uttryckligen avtalats kan företas, eftersom de anses underförstådda i avtalet. Detta leder 

till en högre kostnad för vården, och i många fall även en högre ersättningsutbetalning.  
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5.2 Försäkringens särdrag och betydelse för problemen  

5.2.1 Den ersättningsberättigade kretsen  

Inte bara veterinärvårdsavtalet kan påverkas av ett större eller mindre antal personers 

handlingar. Vid eventuell utbetalning av ersättning ur försäkringen kan den ersättnings-

berättigade kretsen bestå av ett antal olika fysiska eller juridiska personer. För den 

ersättningsberättigade i det enskilda fallet är det en fördel att ett veterinärvårdsavtal i detta 

avseende enkelt triggar försäkringen till förmån för en själv eller annan. För hästnäringen i 

stort däremot, leder en lättillgänglig försäkringsersättning istället till en högre premie, 

eftersom risken för försäkringsfall ökar vid en lättåtkomlig ersättning.  

Som nämnts i avsnitt fyra kan försäkringen, teoretiskt sett, även triggas till förmån för 

kliniken. Inträffar ett försäkringsfall när kliniken har en retentionsrätt i hästen, har den såsom 

automatiskt medförsäkrad enligt FAL rätt till ersättning före ägaren. Eventuell ersättning 

utgår dock inte ur hästens veterinärvårdsförsäkring utan istället ur en eventuell livförsäkring.  

Ett försäkringsfall enligt livförsäkringsvillkoren innebär dock i regel att hästen avlider eller 

blir varaktigt obrukbar. Att detta inte tidigare uppmärksammats beror troligen på att 

veterinärvårdsavgiften i regel betalas i enlighet med avtalet, ofta på grund av ett försäkrings-

skydd som täcker en stor del av kostnaden. Högre premier kan dock leda till att fler hästägare 

avstår från att teckna en veterinärvårdsförsäkring. I avsaknad av försäkringsskydd lär risken 

för kundens betalningsdröjsmål öka, något som kan framkalla klinikens retentionsrätt och 

även rätt till ersättning ur en eventuell livförsäkring. Avlider hästen, eller anses den obrukbar, 

kan livförsäkringen triggas och kliniken ha rätt till ersättning för nedlagt arbete. Detta anspråk 

gentemot kundens försäkringsbolag är sannolikt lättare för kliniken att åberopa än att nå 

framgång med ett betalningsanspråk gentemot en kund som inte kan eller vill betala.  

Bestämmelsen i 9 kap. 1 § FAL kan teoretiskt sätt i veterinärvårdssammanhang leda till 

märkliga effekter. Kliniken har enligt bestämmelsen inte någon rätt till ersättning ur en 

eventuell veterinärvårdsförsäkring. Så länge hästen är föremål för klinikens retentionsrätt, har 

kliniken däremot rätt till ett belopp motsvarande fordran gentemot kunden ur en eventuell 

livförsäkring, oavsett om hästen är veterinärvårdsförsäkrad eller inte. Under den tid hästen är i 

klinikens besittning växer denna fordran gentemot kunden. För att livförsäkringen ska triggas 

till förmån för kliniken i ett sådant läge krävs emellertid att hästen är i sådant skick att ett 
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försäkringsfall enligt villkoren föreligger, det vill säga att den måste avlivas eller anses 

obrukbar. Även om det är försäkringsbolagets veterinär som ytterst ska avgöra om ett 

försäkringsfall inträffat, har den behandlande veterinären en helt annan insyn i skadefallet 

varför försäkringsbolagets veterinär måste sätta stor tilltro till klinikveterinärens bedömning. 

Utrymmet för kliniken att besluta om vilken behandling som är befogad och därmed storleken 

på fordran och ersättning för nedlagt arbete lär i dessa fall vara stort. På grund av försäkrings-

typens särdrag, riskerar denna regel i FAL att få en snedvriden tillämplighet, som i sin tur kan 

innebära en risk att försäkringarna utnyttjas. Kliniken har ju de facto inte något intresse i den 

skadade hästens värde, varför det i en sådan situation inte går att likna klinikens förlust vid 

någon annans. Frågan är om det finns någon sådan förlust för kliniken som omfattas av syftet 

med bestämmelsen. Det kan inte vara rimligt att klinikens största möjlighet att få betalt för sin 

fordran är att bedöma att en häst som man lagt ned tid och arbete på att ”reparera”, måste 

avlivas eller anses obrukbar.  

5.2.2 Skadebegreppets innebörd  

Att fastställa när en försäkringsrättslig skada ska anses ha inträffat kan vålla problem, inte 

minst eftersom den försäkrade egendomen är en levande varelse. Jämfört med andra 

försäkringstyper har försäkringstagaren, av naturliga skäl, inte samma mått av information om 

skadan, det vill säga hästens hälsotillstånd. Istället är det den behandlande veterinären som 

efter undersökning av hästen har störst möjlighet att skapa sig en bild av hästens skada eller 

sjukdom. En utmaning är att fastställa i vilken mån skada måste manifesteras för att ett 

försäkringsfall ska anses ha inträffat, särskilt vid diffusa symptom som kan yttra sig på olika 

sätt beroende på individens egenskaper, men som även kan uppfattas olika hos hästägare och 

veterinärer.  

Det är ytterst skadereglerarens uppgift att avgöra om ett försäkringsfall inträffat vid prövning 

om ersättning ska medges i det enskilda fallet. Stort förtroende måste vid veterinärvård 

emellertid läggas på veterinärens kompetens och förmåga att ställa en diagnos samt avgöra 

vilken undersökning och behandling som är befogad. Det hela kompliceras av att initiativet 

att uppsöka en klinik med hästen tas av hästägaren själv, eller annan med tillsyn över hästen.  

Hästar med olika användningsområde, som presterar på olika nivåer, omfattas ändå ofta av 

samma form av försäkringsskydd. Detta trots att en skada eller defekt hos en häst med ett 
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specifikt användningsområde kan vara förödande för denna hästs ägare samtidigt som samma 

åkomma inte har någon som helst betydelse för ägaren till en häst med ett annat 

användningsområde. 

Vid studier av det skadeståndsrättsliga skadebegreppet, som delvis syftar på egendomens 

funktion, skiljer sig den faktiska innebörden av ett ”funktionsfel” på en häst avsevärt 

beroende på hästens användningsområde, prestationsnivå och den påfrestning den utsätts för. 

I praktiken kan till och med ryttarens eller ägarens personliga uppfattning om vad som utgör 

ett funktionsfel på hästen, och således en skada eller sjukdom som kräver behandling, avgöra 

om klinik uppsöks. En skada som, trots att den omfattas av försäkringen, aldrig blir föremål 

för veterinärvård kan aldrig trigga försäkringen, eftersom någon ersättningsbar kostnad inte 

uppstår till följd av skadan. Att hästen hypotetiskt sett minskat i värde har ingen betydelse för 

veterinärvårdsförsäkringen. Uppstår motsatt situation, att en häst uppvisar symptom på skada 

eller sjukdom till den grad att det enligt ägaren är motiverat att ta den till klinik, men 

veterinären efter ingående utredning inte hittar någon behandlingsbar skada, måste beslutet 

om huruvida försäkringsersättning ska utgå tas utifrån de symptom hästen uppvisat mot 

bakgrund av tillämpliga försäkringsvillkor, som inte alltid är tillräckligt tydliga. 

På samma sätt som diffusa symptom och svårdiagnosticerade skador påverkar innehållet i 

veterinärvårdsavtalet, är samma faktorer starkt bidragande till skadebegreppets otydlighet vid 

veterinärvårdsförsäkring. Vissa oklarheter lär, på grund av den försäkrade egendomens natur, 

vara är i princip ofrånkomliga. De kan likväl i det enskilda fallet leda till att ägaren inte på ett 

enkelt sätt kan förutse vilka kostnader som ersätts ur försäkringen. Innebär detta att 

försäkringsbolagen medger fler och större ersättningsutbetalningar än om skadebegreppet 

varit tydligt avgränsat, gynnas enskilda skadedrabbade försäkringstagare. Större utbetalningar 

leder dock till högre premier och kan även bidra till fortsatt stigande priser på veterinärvård. 

Den onda cirkeln med högre kostnader för hästägarna fortsätter på detta sätt.  
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5.2.4 Skade- och direktregleringens konsekvenser  

Det faktum att hästägare många gånger får en stor del av veterinärvårdskostnaden ersatt ur en 

försäkring har vissa betydande fördelar för skadedrabbade hästars ägare. Därtill underlättar 

direktregleringen för hästägare som kan låta kliniken och försäkringsbolaget inbördes reglera 

kostnaden så långt det går, för att sedan själv betala självrisk och eventuell behandling som 

inte omfattas av försäkringsskyddet.  

Samma faktum medför dock en fara för att kostnaden, mer eller mindre medvetet, faller 

utanför hästägarens kontroll. En hästägare som får en stor del av kostnaden ersatt, granskar 

typiskt sett inte fakturan lika noggrant som då hela avgiften ska betalas ur egen ficka. 

Eftersom efterfrågan på försäkringar är fortsatt hög, har inte heller försäkringbolagen något 

starkt incitament att kritiskt granska klinikernas fakturor innan ersättning beviljas. Bolagen 

kompenserar ju högre ersättningsutbetalningar med höjda premier.  

Har den behandlade hästen en försäkring som täcker en stor del av veterinärvårdskostnaden 

och ersättning utbetalas utan vidare frågor från varken ägare eller försäkringsbolag, finns en 

fara att kliniken höjer avgiften för vården. Särskilt vid direktreglering lär hästägare i 

allmänhet inte lägga någon större vikt vid att granska fakturan, eftersom transaktionen sker 

direkt från försäkringsbolag till klinik. I situationer då någon annan än hästägaren väljer att 

direktreglera kostnaden, finns en risk att specifikationen aldrig når hästägaren. 

Inte bara prissättningen på vården kan påverkas av veterinärernas stora handlingsutrymme 

och av möjligheten till direktreglering. Ett bakomliggande försäkringsskydd skapar också ett 

utrymme för veterinärer att genomföra behandlingar som inte är befogade. Mer omfattande 

behandlingar ger större intäkter vilket medför en risk att en enkel skada bedöms som 

komplicerad för att en större undersökning ska generera mer intäkter. Var gränsen för vad 

som är befogad vård ska dras är inte skarp och avgörs av en mängd faktorer i varje enskilt 

fall. En alltför omfattande undersökning och behandling, utgör rättsligt sett en tjänst utan 

uppdrag. Vården kan trots det vara ersättningsgrundande ur försäkringen, även vid direkt-

reglering, eftersom försäkringsbolagen inte ställer krav på att vården ska vara explicit avtalad 

mellan hästägare och klinik för att ersättning ska utgå.   
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Skadereglerarens beslut är starkt beroende av veterinärens bedömning och i slutändan är det i 

allmänhet veterinären som med sin kompetens och erfarenhet mer eller mindre avgör, inte 

bara om en skada föreligger, utan även viken behandling som är nödvändig. Detta påverkar i 

sin tur försäkringsersättningens storlek. Vid direktreglering landar resultatet i att den som 

administrerar försäkringen, det vill säga kliniken, är densamma som ska tjäna pengar på den. 

Detta skapar en risk att klinikernas prissättning och veterinärens val av behandling påverkas 

av en ekonomisk drivkraft. Tanken på att veterinärer lockas till att förespråka eller besluta om 

behandling som ger en större vinst än den som i själva verket är den lämpligaste är långsökt, 

men ska inte ignoreras givet veterinärvårdens nya branschstruktur. Till följd av detta 

föreligger en risk att dagens skadereglering, inte minst den för hästägaren smidiga 

direktregleringen, övergår i ett system där försäkringsbolag beviljar ersättning i vidare mån än 

vad som är sunt för hästnäringen i ett långsiktigt perspektiv 

5.3 Sunt eller osunt system? 
Idag är avancerad veterinärvård lättillgänglig och ofta ligger det närmare till hands för häst-

ägaren att få tillgång till veterinärvård för hästen än för ägaren själv att få tillgång till 

humansjukvård om ett sådant behov skulle uppstå. En häst som enligt ägarens uppfattning har 

symptom på skada eller sjukdom får i allmänhet tid på klinik inom ett par dagar. Är läget 

brådskande finns akutmottagningar med jourhavande veterinär på plats för att ta emot och 

behandla hästen. Utvecklingen har dock ett pris då både veterinärvård och försäkringar blir 

allt dyrare.  

Hästnäringen består av olika aktörer med en sådan koppling till varandra att en viss påverkan 

på en aktör ofta får effekter även för andra. Kostnaden för veterinärvård för de hästar som står 

i träning hos en ryttare faktureras typiskt sett vidare till hästarnas ägare som, kanske efter flera 

dyra veterinärbesök, kan förlora förtroendet för ryttaren som tappar sina kunder. Måhända 

väljer allt fler ägare också att säga upp försäkringen till följd av premiehöjningar och på så 

sätt torde efterfrågan på veterinärvård sakta men säkert minska.  

Utvecklingen av systemet riskerar att i ett längre perspektiv leda till att hästägare inte bara 

självmant väljer bort försäkringsskyddet, utan rentav att många inte längre har råd att hålla 

hästarna försäkrade, något som kan bli mycket kostsamt om klinikvård skulle krävas. Leder 

den dyra vården på sikt till att fler avstår från att skaffa häst eller fortsätta med sin verksamhet 
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just på grund av risken att veterinärvård måste sättas in, hämmas utvecklingen av 

hästnäringen, som är viktig för landet i flera avseenden.  

Gör detta det svenska systemet osunt? Enligt min mening är svaret ja. Fördelarna med tillgång 

till snabb och effektiv vård ska inte underskattas, särskilt inte i akuta situationer. På sikt 

innebär systemet icke desto mindre en fara för att hästägare på grund av prisbilden avstår från 

att teckna försäkring. Avsaknaden av försäkringsskydd bidrar till att även dyr veterinärvård 

väljs bort trots att hästen är i behov av vård, just på grund av de höga kostnaderna. Leder 

prisutvecklingen senare till att man avstår att äga häst eller att bedriva hästverksamhet hotas 

utvecklingen av svensk hästnäring. Detta skulle slå hårt även mot veterinärvårds- och 

försäkringsbranschen. Hästar och hästverksamhet riskerar att bli en sysselsättning endast för 

överklassen.   

5.4 Försäkringens roll i ett justerat system  

Konstateras kan, att utformningen av det svenska systemet har vissa brister. En fråga som då 

uppstår, är om det är möjligt för marknadens aktörer att vidta några åtgärder för att hejda 

denna osunda prisutveckling. En utveckling som annars riskerar att leda till tråkiga 

konsekvenser för veterinärvården och försäkringsbranschen, men framförallt för 

hästägarkollektivet och andra som har daglig kontakt med hästar. En annan fråga är huruvida 

parterna idag har något intresse av att den hejda utveckling som på sikt riskerar att få stora 

effekter.  

Inställningen hos företrädare för veterinärbranschen är att utvecklingen, med dyrare och fler 

undersökningar, är ett resultat av att djurägarna insisterar på att fler och mer omfattande 

behandlingar ska företas. Min uppfattning är att det är veterinärerna som med sin erfarenhet 

och kunskap har ett ansvar att avgöra var gränsen ska gå. Veterinärerna, som har möjlighet att 

besluta vilken åtgärd som ska sättas in, måste också hållas ansvariga för att inte utnyttja häst-

ägarnas beroendeställning genom att bedöma en enkel skada som komplicerad och således 

öka ägarens kostnad. Det betyder dock inte att veterinären ska behöva straffas för en under-

sökning eller behandling som företagits för att vara på den säkra sidan, och eftersom varje fall 

av veterinärvård är unikt, är det många gånger omöjligt att sätta en objektiv gräns för vilken 

behandling som är nödvändig i det enskilda fallet.  
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Att klinikerna begränsar omfattningen på vården för att skona hästägarnas ekonomi är dock 

inget vi sett några tecken på än så länge, av naturliga skäl, klinikerna tjänar ju pengar på 

vården. Således är utsikterna att komma åt problemet genom att på ett objektivt sätt staka ut 

vilken form av behandling som är befogad i varje enskilt fall av skada eller sjukdom, ytterst 

begränsade. Istället kan det vara en uppgift för försäkringsbolagen att stävja den utveckling 

som riskerar att leda till en ohållbar situation då hästägare inte längre har råd att försäkra sina 

hästar, eller ens att ge dem adekvat vård.  

En tänkbar åtgärd är att försäkringsbolagen begränsar kretsen ersättningsberättigade. Fördelen 

för den enskilde som är försäkrad enligt försäkringsvillkoren får då stå tillbaka på grund av 

inskränkningen. I praktiken leder detta till att exempelvis en person som betalat hästens 

veterinärvård måste kräva ersättning av hästägaren, som i sin tur får reglera kostnaden med 

försäkringsbolaget.  

Främst lär åtgärden att i villkoren uttryckligen undanta kliniken från kretsen ersättnings-

berättigade vara befogad. Klinikens veterinär har ett ansvar då han eller hon i realiteten ofta 

själv bestämmer sitt uppdrag, och på så sätt också storleken på den avgift som kunden ska 

betala. Jag är övertygad om att enskilda veterinärer i sin yrkesroll prioriterar den vård som är 

bäst för varje enskild individ i varje enskilt fall men samtidigt kan de ekonomiska drivkrafter 

som präglar ledningarna på många av landets kliniker inte förnekas. Värsta tänkbara scenario 

är att en högt livförsäkrad häst med en allvarlig skada som blir föremål för klinikens 

retentionsrätt först ges vård upp till det maximala försäkringsbeloppet, för att sedan anses 

obrukbar eller behöva avlivas, eftersom klinikens rätt till ersättning för nedlagt arbete ur 

livförsäkringen gäller framför ägarens. Eftersom bestämmelsen om automatiskt med-

försäkrade är dispositiv, kan försäkringsbolagen enkelt undgå denna problematik genom att 

tydligt i försäkringsvillkoren föreskriva att kliniken inte har rätt till ersättning ur liv-

försäkringen i egenskap av medförsäkrad.   

Det vid veterinärvårdsförsäkring vaga begreppet skada skulle kunna klargöras. Som nämnts 

ovan är det omöjligt att göra begreppet helt utan frågetecken men försäkringsvillkoren kan 

göras något tydligare. Villkor som anger när skadan anses inträffat, vilken diagnosticering 

och behandling som omfattas av skyddet och i vilken mån skada måste manifesteras för att 

försäkringsfall ska anses föreligga, skapar bättre förutsebarhet för enskilda hästägare. 
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Förmodligen leder det också till att färre skador ersätts ur försäkringen, något som långsiktigt 

kan stävja den prisutveckling marknaden har idag. 

Direktregleringen underlättar skaderegleringen för den enskilde, som varken behöver anmäla 

skadan eller ligga ute med kostnaden. Den risk som följer av att kliniken, som ska få betalt ut 

ägarens försäkring, i praktiken administrerar försäkringen och har full insyn i dess 

omfattning, kan elimineras om försäkringsbolagen tar bort denna möjlighet. Ett avskaffande 

av direktregleringen medför också att ägaren inte behöver ange försäkringsnumret på 

kliniken, vilket kan förhindra missbruk från klinikens, och ibland hästägarens, sida. Även 

detta gör skaderegleringen något besvärligare för en skadedrabbad hästägare men kan i det 

långa loppet leda till att prishöjningarna begränsas.  

Sannolikt är åtgärden att i försäkringsvillkoren undanta klinikens rätt på grund av en eventuell 

retentionsrätt befogad, främst ur försäkringsbolagens perspektiv. Reglerna i 9 kap. FAL kan 

annars få svårtolkade konsekvenser för alla inblandade parter. I övrigt lär inte någon av 

aktörernas intresse till dessa åtgärder vara särskilt starkt. Måhända att prisutvecklingen i ett 

långsiktigt perspektiv kan stävjas, men detta torde inte väga tillräcklig tungt för att en enskild 

hästägare till en skadad häst ska tycka det är värt att bli nekad ersättning på grund av begräns-

ningarna, eller tvingas betala kostnaden i väntan på skadereglering.  

Den hästägare som väl drabbats av skada, har sannolikt ett intresse av att få kompensation för 

den dyra premie som betalats in före försäkringsfallet, varför det inte lär vara ovanligt att 

ägaren är positiv till all den behandling som ryms inom försäkringen. I ett sådant läge finns en 

risk för att behandlingar upp till försäkringsbeloppet företas, befogade eller inte. Klinikernas 

möjligheter att ha höga priser på vården är ju ett resultat av förekomsten av försäkringsskydd, 

varför åtgärderna endast är till nackdel för dessa företag. Försäkringsbolagen själva lär inte 

heller ha intresse av åtstramningar då det gör försäkringen mindre attraktiv. Kanske är 

systemet osunt, men att begränsa rätten till ersättning med hjälp av dessa åtgärder ligger 

sannolikt inte i aktörernas intresse och trots systemets nackdelar bygger det på frivillighet från 

alla parter.  
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6. Avslutning: Vägen framåt  
Detta, måhända osunda system, bygger på frivillighet men innebär en risk för att i det långa 

loppet leda till förödande konsekvenser för alla parter i hästbranschen. Med en marknad som 

reglerar sig själv, och en veterinärvård där smärtgränsen för vad hästägare är beredda att 

betala förr eller senare är passerad, följer en fara för både försäkrings-, och 

veterinärvårdsbranscherna, men även för hästnäringen i stort. Private equity-bolag, däribland 

ägare till Evidensia, har typiskt sett en tradition av att göra exit efter ett antal år, och kanske 

därför inte intresserar sig för branschens utveckling på lång sikt. Övriga aktörer lär däremot 

ha ett intresse av att hästnäringen fortsätter att utvecklas, då ridsporten är Sveriges näst största 

ungdomsidrott och dessutom skapar arbetstillfällen och företagande i landet. Klinikerna 

strävar efter en fortsatt hög omsättning, försäkringsbolagen likaså men ägarna vill kunna ha 

råd att både äga hästar, söka vård vid behov och hålla dem försäkrade. Skyddet ger ägaren en 

trygghet i att en stor del av veterinärvårdskostnaden ersätts ur den försäkring som tecknats.  

Förutom ovanstående förslag, kan flera andra alternativ till självreglering bidra till att hejda 

prisutvecklingen. De enskilda klinikerna kan på eget initiativ omorganisera sin verksamhet, 

inte bara genom att anpassa vården efter hästens behov. Genom att ge hästägaren större 

utrymme att bestämma avtalsinnehållet, kan vården nyanseras efter hästägarens möjligheter 

och önskemål. Den oerfarne hästägaren får chans att välja en mer omfattande vård till högre 

kostnad, medan den erfarne ägaren kan få en lägre kostnad mot ett större ansvar att själv se till 

sin häst. Ett exempel kan vara den relativt vanliga situation då en häst kommer till kliniken 

med koliksymptom. Hästägaren kan då få en tydligare valmöjlighet, självklart med hjälp av 

veterinärens råd och rekommendationer. Väljer ägaren att hästens skrivs in för dygnet runt-

vård följer en högre kostnad, än om hästen tas om hand på plats för att sedan, om tillståndet 

tillåter, åka hem. Ägaren, som får ett större eget ansvar att själv hålla hästen under uppsikt, får 

även en avsevärt lägre kostnad.  

Ett annat alternativ är att se bredare och dela upp landets alla kliniker i enklare mottagningar 

med lägre avgifter, och högspecialiserade kliniker där prissättning tydligare motiveras. Det är 

dock ytterst osäkert om klinikerna är motiverade till någon av dessa omstruktureringar så 

länge de har en fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster.  
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Ett annat sätt att bryta trenden kan vara att hästägarna avstår från att försäkra sina hästar mot 

veterinärvårdskostnader, något som sannolikt skulle begränsa prishöjningarna. Detta lär 

emellertid inte heller hända. Vi har i Sverige en lång tradition av försäkringar och 

försäkringen ses ofta som en nödvändig trygghet hos hästägare. Just på grund av de höga 

vårdpriserna, torde hästägare snarare vara mer motiverade att hålla hästarna försäkrade mot 

kostnader för veterinärvård.   

Ett alternativ till ovanstående åtgärder, och det kanske lämpligaste förslaget till självreglering, 

är att försäkringsbolagen istället vidtar åtgärder för att hejda prisökningarna. Bolagen är fria 

att begränsa veterinärvårdsförsäkringen till att endast omfatta de mest akuta skadorna. Så har 

redan skett avseende trav- och galopphästar som inte har möjlighet att få ersättning för skador 

i samma utsträckning som ridhästar. Begränsningen skulle medföra att ägare i princip inte får 

ersättning för annat än akuta allvarliga skador eller sjukdomar. Den enskilde hästägaren som 

behöver behandla sin häst på grund av en förslitningsskada eller dylikt måste själv stå för 

vårdkostnaden, som inte omfattas av försäkringsskyddet. Idén kan vid första anblick uppfattas 

som motsägelsefull, hur skulle hästägare gynnas av att inte kunna försäkra sig mot risken för 

stora veterinärvårdskostnader? Försäkringen är ju en viktig trygghet för många hästägare, i 

synnerhet då priserna nu stigit kraftigt.  

Ser man i ett vidare perspektiv, har förslaget trots allt substans. Försäkringens begränsade 

omfattning medför färre och mindre ersättningsutbetalningar och därmed lägre premier för 

försäkringstagarna. Skadebegreppet vid veterinärvårdsförsäkring konkretiseras då diffusa 

symptom, skador och funktionsfel avgränsas från försäkringarnas omfattning. När vården ska 

finansieras med pengar ur hästägarens egen ficka lär efterfrågan på icke-akut vård till följd av 

skada eller sjukdom minska, åtminstone i den omfattning och till det pris vården erbjuds idag. 

Hästägarna tänker helt enkelt efter en extra gång innan de avtalar om sådan vård där det är 

osäkert om hästen ens drabbats av skada. Effekten av en minskad efterfrågan på den allra 

dyraste och icke-akuta vården från hästägarnas sida, lär stävja prishöjningarna, åtminstone för 

de kostnader på vård som inte kan försäkras. Trots att den akuta vården fortfarande kan vara 

kostsam på grund av försäkringarna, är skadan i dessa fall avsevärt mer konkret. Det handlar 

om tarmvred, ett benbrott eller andra trauman där vården ska ersättas ur försäkringen. Dessa 

tillstånd kan visserligen överdebiteras, men är svåra att utföra tilläggsbehandlingar utifrån. 

Här måste även hästägarnas skydd mot dessa skador anses så pass viktigt att denna typ av 
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försäkringsskydd inte ska begränsas i vidare mån. Minskad efterfrågan på vård av det jag 

kallar diffusa symptom lär också göra branschen mindre attraktiv för private equity-bolag, till 

följd av att priserna inte utvecklas på samma sätt som då försäkringar ersätter en stor del av 

kostnaden.  

Enligt min mening är detta ett rimligt ingripande från försäkringsbolagens sida. Avskaffandet 

leder inte till någon kortsiktig förlust för bolagen då skaderegleringen medför lägre 

ersättningsutbetalningar. I ett långsiktigt perspektiv kan ett system med försäkring för akuta 

skador istället gynna hästägarkollektivet och den svenska hästnäringen i stort. Således gynnas 

även försäkringsbolagen, som lär få en fortsatt hög efterfrågan på försäkringar till följd av 

lägre premier. En naturlig följd av detta kan vara att klinikerna anpassar vården, inte bara 

efter hästens skada, utan också efter hästägarnas möjligheter eller önskemål om att antingen 

bekosta dyr vård, eller att själva ta ett större ansvar. Möjligen skulle denna utveckling ske på 

bekostnad av private equity-bolagen, då marknaden inte längre är lika lönsam och 

företagsklimatet, ur deras perspektiv, inte lika gynnsamt. Private equity-bolagens begränsade 

intresse i hästnäringen och dess framtida utveckling medför att jag inte lagt någon större vikt 

vid dessa aktörers intresse. Förslagen ämnar istället vara en långsiktig lösning mot den osunda 

kostnadsutveckling som präglar veterinärvårdsbranschen idag.  
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