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1.1 Bakgrund och syfte

Det finns inom svensk rätt en plikt för den skadelidande att söka begränsa sin 

skada  till  förmån  för  den  ersättningsskyldige,  en  skadebegränsningsplikt. 

Denna  plikt  återfinns  bland  annat  i  köplagen,  konsumentköplagen,  i 

försäkringsavtalslagen som räddningsplikt samt gäller som allmän rättsprincip i 

skadeståndsförhållanden. Uppsatsen avser att utreda skadebegränsningspliktens 

omfattning generellt inom den allmänna förmögenhetsrätten vid sakskador och 

förmögenhetsskador,  för att  på så  sätt  kunna utröna gemensamma drag och 

strukturer  och  svara  på  frågan  om  det  kan  sägas  finnas  en  gemensam 

skadebegränsningsplikt i de utvalda rättsområdena.

1.2 Avgränsningar

Avgränsningarna  har  valts  för  att  få  underlag  för  relevanta  jämförelser, 

samtidigt  som  utrymmesskäl  inte  tillåter  en  uttömmande  redogörelse  för 

skadebegränsningsplikten.  Avgränsningarna  som  gjorts  är  främst  inom  den 

utomobligatoriska  skadeståndsrätten  där  jag  valt  att  enbart  fokusera  på 

skadebegränsningsplikt  vid  sakskador.  Vidare  har  inom  köprätten  de 

internationella reglerna i CISG bortsetts ifrån så länge de inte varit behjälpliga 

för att förklara svensk rätt. Av utrymmesskäl har även avgränsning gjorts mot 

frågan om ersättningar för skadebegränsningskostnader och räddningskostnad.

1.3 Metod och disposition

Arbetet  med  denna  uppsats  har  företagits  enligt  traditionell  rättsdogmatisk 

metod  genom  att  studera  lagar,  förarbeten,  praxis  och  doktrin.  Materialet 

kommer från olika informationskällor som databaser, bibliotek, tidskrifter etc. 

Materialet  har  studerats  och  teoretiserats  innan författandet  ledde  till  denna 

uppsats. Dispositionen som valts är att de utvalda skadebegränsningsplikterna 

presenteras tillsammans med relevant information om dess rättsområde eller 

lagrum. Bakgrund ges även för att bättre förstå regelsystemet bakom och runt 

respektive skadebegränsningsplikt. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion där de primära frågeställningarna besvaras.
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2 Utomobligatorisk skadebegränsningsplikt 

2.1 Inledning

Internationellt sett är utomobligatoriskt skadestånd en av de äldsta rättsinstitut 

vi har. Tack vare detta finns många principer inom området som utvecklats på 

olika håll.  Många är så gamla som tiden för romarriket, som t.ex. den över 

2000 år gamla lex Aquilia vilken införde culparegeln i skadeståndsrätten. En 

regel som än idag är en viktig del av vår moderna skadeståndsrätt. Ett särdrag 

för svensk skadeståndsrätt jämfört med andra länders är att bedömningar ofta 

har stora likheter med motsvarande inom straffrätten. Som t.ex. bedömningen 

av  nöd  och  nödvärn,  uppsåt  och  oaktsamhet  och  orsaksförhållande  och 

adekvans.  Detta  förklaras  delvis  av  att  den  ursprungliga  skadeståndslagen 

(SkL) bygger på 6 kap i 1864 års strafflag där reglerna om skadestånd inom 

svensk rätt fanns innan skadestånd gavs en egen lag.1

En av de mest grundläggande principerna som den svenska skadeståndsrätten 

vilar på är den om full ersättning, eller full kompensation. Principen om full 

ersättning innebär i korthet att den skadelidande har rätt att efter att ha vållats 

en skada få ersättning som sätter honom i samma ekonomiska situation som om 

skadan inte uppkommit. Givetvis uppstår frågor till hur denna grundläggande 

princip  skall  omsättas  i  praktiken  och  därför  finns  SkL  som  tillämpas 

tillsammans med en del andra skadeståndsrättsliga principer.2

2.2 Skadeståndslagen

Som  antyddes  i  föregående  kapitel  är  SkL  den  primära  lagen  på 

skadeståndsrättens  område.  1  §  SkL  stadgar  att  lagens  bestämmelser  om 

skadestånd tillämpas,  om ej  annat  är  särskilt  föreskrivet  eller  föranledes  av 

avtal  eller  i  övrigt  följer  av regler  om skadestånd i  avtalsförhållanden.  SkL 

skall alltså inte tillämpas om annat avtalats eller om lex specialis finns. Notera 

dock att reglerna i SkL kan vara tillämpliga även för avtalsgrundade skadestånd 

enligt ordalydelsen. Dessa tillämpningsundantag till trots får lagen sägas ha ett 

vidsträckt tillämpningsområde. 

1 Hellner, Radetzki 2010, s. 31
2 Det finns fler lagrum som behandlar specifika typer av utomobligatoriskt skadestånd, 
däribland 32 kap. miljöbalken (1998:808)
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Det kan även tänkas att SkL:s vida tillämpningsområde bidragit till att reglerna 

i densamma ofta hålls väldigt generella. Som exempel kan nämnas 2 kap. 1 § 

SkL som kort och gott stadgar att ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 

vållar  personskada  eller  sakskada  skall  ersätta  skadan.”,  det  är  här  väldigt 

tydligt  att  rättspraxis  och  övriga  rättskällor  måste  läggas  till  grund  för 

tillämpningen, något som gäller för stora delar av SkL.3 

I  SkL sorteras skador in i  fyra huvudkategorier:  Personskada,  sakskada,  ren 

förmögenhetsskada  samt  kränkning.  Till  dessa  tillkommer  även  en  del 

underkategorier  av  skador  som  t.ex.  tredjemansskada.4  Vad  som  utgör 

personskada presenteras inte i lagtexten men har definierats relativt utförligt i 

förarbeten.  En  personskada  kan  vara  av  fysiskt  eller  psykiskt  slag.  Fysisk 

personskada utgörs av t.ex. brutna ben, utstucket öga,  eller   blåmärken. Till 

detta kommer också annan smärta. Psykisk skada kan utgöras av en depression 

eller en neuros. Psykiska skador ersätts enligt samma grundläggande principer 

som fysiska skador.5 

Sakskador  definieras  inte  heller  av  lagtexten  men  god  vägledning  finns  i 

propositionen där det stadgas att en sakskada i första hand är en genom fysiska 

medel direkt tillfogad skada på fysiskt föremål.6 Med det förstås att den typiska 

sakskadan t.ex. är en trasig fönsterruta, en bucklig bil, en reva i ett klädesplagg, 

eller en vattenskada i en byggnad när det kommer till fast egendom. I praxis 

har begreppet utvecklats med tiden där högsta domstolen bland annat slagit fast 

att  en egendoms försämrade funktion kan vara att anse som en sakskada.7 

2 kap. 3 § SkL förklarar kränkning som att ”den som allvarligt kränker någon 

annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid 

eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.”. Det kan vara svårt 

att vid en första anblick skilja kränkning från personskada men en del viktiga 

3 Hellner, Radetzki 2010 s. 30
4 se t.ex. NJA 2004 s. 609
5 SOU 1973:51, s. 36 f., prop. 1972:12, s. 20, SOU 1995:33, s. 61 och prop. 2000/01, s. 17 f.
6 Prop. 1972:5 s 579
7 NJA 1996 s. 68

7



skillnader  föreligger.  Det  krävs  för  det  första  för  att  kränkning  skall  anses 

föreligga  att  denna  uppstått  i  samband  med  brott.  Vidare  förutsätter  inte 

kränkningsersättningen en personskada, vilket sveda och värk-ersättningen gör 

för personskador.

Till sist skall skadebegreppet ren förmögenhetsskada beröras. I 1 kap. 2 § SkL 

definieras detta som en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med 

att någon lider person- eller sakskada. En ren förmögenhetsskada orsakas oftast 

genom bedrägeri, otillbörlig marknadsföring, upphovsrättsintrång och liknande 

brottsliga handlingar.8 Det krävs att skadan uppkommit genom ett brott. Viktigt 

att understryka är också att ekonomisk skada som uppkommer i samband med 

att  någon  tillfogats  person-  eller  sakskada  ses  som  en  följdskada  till  den 

primära  skadan,  och  alltså  inte  en  egen  ren  förmögenhetsskada.  

2.2.1 Beräkning av sakskadeståndet

Av 5 kap. 7 § SkL följer att skadestånd med anledning av sakskada omfattar 

ersättning för tre slags förlustar, dessa är sakens värde eller reparationskostnad 

och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt för inkomstförlust 

eller  intrång  i  näringsverksamhet.  För  att  utföra  själva  beräkningen  av 

skadeståndet  används  samma  grundprinciper  som  vid  övrig 

skadeståndsberäkning.

Huvudregeln säger att den skadelidande skall sättas i samma situation som om 

skadan inte uppkommit, skadeståndet motsvarar skillnaden, eller differensen, 

mellan  dessa  händelseförlopp,  där  det  faktiska  scenariot  ställs  mot  det  att 

skadan  inte  inträffat,  alltså  ett  hypotetiskt.  Denna  metod  kallas  för  en 

differensbedömning.9 Inte  bara  regler  om  vad  som  ska  omfattas  av 

skadeståndet  utan  även  de  regler  som  bestämmer  vad  som  faller  utanför 

ersättningsskyldighet  är  viktiga  för  att  bestämma  skadeståndet.

Den grundläggande principen om begränsning av skadeståndsansvar är att det 

ska föreligga adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan, alltför oväntade 

8 Hellner, Radetzki 2010, s 65 f

9 Hellner, Radetzki 2010, s. 356
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och  avlägsna  skadeverkningar  ersätts  således  inte.10 Adekvansbedömningen 

som modell har dock utstått en del kritik då den inte låter sig sammanfattas i en 

allmän  formell,  vilket  leder  till  en  inte  helt  förutsebar  tillämpning  från 

domstolarna.11 I RH 2010:33 hade en skadevållare genom att hälla ut motorolja 

förorsakat fläckar på en husgavel. Husägaren var tvungen att måla om hela 

huset  för  att  alla  fasaderna  skulle  få  samma  färgnyans.  Hovrätten  fann  att 

ommålning  av  hela  fasaden  inte  anses  utgöra  en  oförutsebar  följd  och  att 

adekvat kausalitet alltså förelåg för hela skadan. I NJA 1931 s. 7 ansågs två 

personer  ha  orsakat  skador  förutsebara  med  adekvat  kausalitet.  Den  förste 

tömde vårdslöst ut en bensincistern i en hamn, den andre passerade hamnen 

och tyckte sig se bensinångorna i vattnet och kastade på okynne en tändsticka i 

vattnet varpå brand uppstod och ett fartyg skadades. Båda personerna ansågs 

ansvariga för skadan på fartyget. NJA 1935 s. 148 påvisar att även risker för 

framtida  skador  kan  ses  som  adekvata  och  således  föranleda  ersättning.  

I ovanstående RH 2010:33 behandlar hovrätten även den skadeståndsrättsliga 

principen om compensatio lucri cum damno. Principen innebär att avdrag kan 

göras för den eventuella nytta skadan har medfört för den skadelidande. Den 

skadelidande skall  av  skadeståndet  inte  hamna i  en  bättre  situation  än före 

skadan. I ovan nämnda rättsfall fann hovrätten att ommålning av hela fasaden 

utgjorde  en  inte  oväsentlig  förbättring  av  huset,  vilket  medför  att  den 

skadelidande i det fall denne fick hela kostnaden ersatt av skadevållaren skulle 

hamna i en ekonomiskt bättre situation än innan skadan inträffade. I NJA 1990 

s.  705  rekommenderades  en  villaägare  av  kommunen  att  installera  ett 

värmeåtervinningssystem då huset fanns som en sanitär olägenhet på grund av 

de  höga  halterna  av  radon.  Efter  installation  visade  sig  radonhalterna  vara 

felaktigt  uppmätta  och  någon  sanitär  olägenhet  hade  aldrig  förelegat. 

Villaägaren  sökte  skadestånd  för  installation  av  värmeåtervinningssystemet. 

Kommunen invände att villaägaren inte vållats någon skada då han haft nytta 

av värmeåtervinningssystemet, då radonhalterna, även om de inte utgjorde en 

sanitär olägenhet, var högre än normalt. Högsta domstolen fann att det inte gick 

att  påvisa  någon  bestående  ökning  av  värdet  på  fastigheten  varför  fullt 

10 NJA 1993 s. 41
11 Hellner, Radetzki 2010, s. 206 f
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skadestånd  utdömdes.  Justitierådet  Nilsson  tillade  även  att  även  om 

installationen kan ha medfört  fördelar från hälsosynpunkt så ska de beaktas 

endast i den mån denna nytta återspeglar sig i någon ekonomisk vinning för 

honom.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  endast  uppenbara  fördelar  som 

dessutom står i nära sammanhang med skadan skall beaktas vid tillämpning av 

compensatio lucri cum damno.12

 

2.3 Gränsdragning mot medvållandereglerna

Distinktion mellan medvållande och skadebegränsningsplikt är mycket viktig 

för  den  följande  rättsverkan.  Har  den  skadelidande  varit  medvållande  till 

skadan sker en jämkning efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av 

vållande  på  ömse sidor  och  omständigheterna  i  övrigt.  Finner  man att  den 

skadelidande försummat sin skyldighet att begränsa skadan är rättsverkan att 

den  skadelidande  mister  rätten  till  ersättning  för  de  skador  som kunde  ha 

undvikits om han hade vidtagit skadebegränsande åtgärder. 6 kap 1 § SkL utgör 

således  en  skälighetsregel  medan  skadebegränsningsplikten  bygger  på 

kausalitet. 

Enligt  skadebegränsningsplikten  ska  skadeståndet  endast  omfatta  den  skada 

som mest sannolikt skulle ha uppkommit trots att den skadelidande fullgjort sin 

begränsningsplikt.  Man måste,  som vid differensbedömning,  (se 2.2.1 ovan) 

ställa  upp  ett  hypotetiska  händelseförlopp.  Om  inte  det  hypotetiska 

händelseförloppet  kan  fastställas  tillfredsställande  kan 

skadebegränsningsplikten  istället  bedömas  med  omfattande  inslag  av 

skälighetsresonemang. Likheterna mellan jämkningsregeln i 6 kap 1 § SkL och 

principen  om  skadebegränsningsplikt  kan  således  vara  betydande.13

Man finner sig nu i den olyckliga situationen att distinktion är mycket viktig, 

samtidigt  som  gränsdragningen  vid  en  första  anblick  verkar  svår  att 

övermanna.  Denna  risk  för  sammanblandning  kan  delvis  förklaras  av  att 

skyldigheten att begränsa skadan inom nordisk rätt ofta behandlats såsom en 

del  av  just  medvållandeansvaret,  eller  åtminstone  som  en  mycket  likartad 

12 Hellner, Radetzki 2010, s. 369
13 Radetzki 2012, s. 158

10



princip.14 Man  ska  se  det  som  att  medvållandeansvarets  fokus  ligger  på 

tidpunkten för skadans inträde och vidare de situationer där den skadelidande 

parten delvis orsakat att själva skadan uppkommit. Skadebegränsningsplikten 

tar  istället  sikte  på tidpunkten  efter  avtalsbrottet  och rör  den skadelidande 

partens  åtgärder  att  försöka  begränsa  omfattningen  av  en  skada  som redan 

inträffat.15 

Distinktion  kan  också  göras  med  sikte  på  skadetyp.  Inom  doktrinen  har 

Bengtsson förespråkat att 6 kap. 1 § SkL har företräde när underlåtenhet att 

begränsa en skada i första hand avsett den fysiska ursprungs skadan, medan 

principen om skadebegränsningsplikt  bör  tillämpas  beträffade  följdskada av 

allmän  förmögenhetsnatur  till  en  sakskada  eller  ren 

förmögenhetsskada.16Andersson är av delvis samma uppfattning,  men menar 

att  även följdskador av såväl  ekonomisk som fysisk natur  skall  omfattas av 

skadebegränsningsplikten.17  Rättsläget är således något oklart angående exakt 

vilka typer av följdskador som ska anses falla under skadebegränsningsplikten 

tillämpningsområde, men skäl finns för att hävda med någorlunda säkerhet att 

åtminstone  följdskador  av  ekonomisk  natur  skall  lösas  med  tillämpning  av 

skadebegränsningsplikten enligt denna distinktion. 

Då gränsdragningen är av sådan vikt, samtidigt som jämkningsreglerna i 6 kap. 

1  §  SkL  är  närbesläktade  med  skadebegränsningsplikten  skall 

medvållanderegeln vara föremål för en kortare genomlysning nedan.

2.3.1 Medvållandereglerna

6 kap. 1 § SkL är central för frågan om jämkning av skadestånd på grund av 

medvållande, den lyder:

”Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande 

själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. 

Skadestånd till förare av motordrivet fordon som har gjort sig skyldig till 

rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom 

14 Herre, 1996, s. 550 med hänvisningar
15 Ibid
16 Bengtsson, 1982, s.181

17 Andersson, 1993, s. 481
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vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan 

skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne uppsåtligen 

har medverkat till dödsfallet. 

Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada 

kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. 

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är 

skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna 

i övrigt.”

Förutom det sista stycket som stadgar att skadeståndet kan jämkas med hänsyn 

till graden av vållande hos de olika parterna samt omständigheterna i övrigt gör 

lagrummet skillnad på vilken typ av skada skadeståndet berör. 6 kap. 2 § SkL 

innehåller  även  en  allmän  regel  om  jämkning  av  skadestånd  på  grund  av 

skälighet  med  hänsyn  till  parternas  ekonomiska  förhållanden.  Den 

skadeståndsskyldiges  ekonomi  ställs  på  ena  sidan  i  avvägningen  och  den 

skadelidandes behov av skadeståndet på andra sidan. Denna jämkningsregel är 

dock  inte  relevant  för  jämkning  på  grund  av  medvållande  eller 

skadebegränsningsplikten varför den inte skänks något vidare utrymme än här.

2.3.2 Jämkning vid medvållande till sakskada

Skadestånd vid sakskada jämkas enligt 6 kap. 1 § 2 st. SkL om vållande på den 

skadelidandes  sida  har  medverkat  till  skadan.  Vårdslöshet  av  normalgraden 

krävs för jämkning. Med den skadelidandes sida förstås att identifikation är 

möjlig.  Jämkning  kan  således  ske  även  när  en  när  anställd,  vissa  andra 

medhjälpare eller liknande till den skadelidande medverkat till skadan. 

2.4 Skadebegränsningsplikten

Hänsyn måste i en skadeståndssituation tas till både den skadelidandes och den 

skadevållandes intresse. Således krävs det att skadevållaren försöker undvika 

skada samtidigt som den skadelidande söker undvika att ersättningsplikten går 

utöver vad som är nödvändigt för den uppkomna skadan.18 

18 Andersson, 1993, s. 479
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Till skillnad från övriga skadebegränsningsplikter som ska diskuteras i denna 

uppsats  finns  inte  den  utomobligatoriska  skadebegränsningsplikten  lagfäst, 

förutom i 5 kap 1 § 2 st  SkL,  där  i  fråga om beräkning av skadestånd för 

inkomstförlust till följd av personskada. Enligt denna regel

skall  ersättningen  motsvara  skillnaden  mellan  den  inkomst  som  den 

skadelidande skulle  ha kunnat  uppbära,  om han icke hade skadats,  och den 

inkomst som han trots skadan har eller  borde ha uppnått eller som han kan 

beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter 

och  färdigheter  och  som  rimligen  kan  begäras  av  honom  med  hänsyn  till 

tidigare  utbildning och verksamhet,  omskolning eller  annan liknande åtgärd 

samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. De 

kursiverade meningarna är utmärkande för skadebegränsningsplikten. Kravet 

på  skadebegränsning  vid  sakskador  anses  dock  strängare  än  de  vid 

personskada.19  

2.4.1 Pliktens inträde

Då plikten inte finns lagfäst  kan man för att  få svar på frågan om när den 

inträder utgå ifrån medvållandereglerna och söka ett negativ tolkning utifrån 

dess  regler.  Den  vedertagna  meningen  är  att  de  handlingar  som  den 

skadelidande  företar  före  en  inträffad  skada  och  som  bidrar  till  skadans 

uppkomst räknas som medvållande, medan de som utförs efter hänför sig till 

skadebegränsningsplikten.  Enligt  pliktens  huvudregel  är  således  den 

skadelidande  skyldig  att,  efter  skadans  fysiska  uppkomst,  begränsa 

verkningarna av den uppkomna skadan.20 I doktrinen har meningen att det för 

sakskador krävs att den skadelidande ombesörjer de akuta åtgärderna relativt 

omgående  för  att  undvika  faror  för  den  skadade  egendomen  framförts.21 I 

NJA1945 s. 440 II hade en lustjakt blivit påkörd varefter den sjunkit. Jakten 

bärgades under påföljande dag, men hade ådragit sig ytterligare skador medan 

den var  förlist.  Skadevållaren som orsakade påkörningen dömdes att  ersätta 

också  den  senare  skadan.  Av  domen  framgår  att  fristen  under  vilken  den 

skadelidande måste agera för att begränsa skadan må vara kort, men att den 

inte  får  vara  oskäligt  kort .  

19 Andersson, 1993, s. 484
20 Bengtsson, 1982, s. 181
21 Andersson, 1993, s. 484
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2.4.2 Pliktens omfattning

”Om sålunda vederparten underlåtit  att,  såvidt på honom ankommit, vidtaga 

åtgärder  för  skadans  begränsning,  bör  nämnda  skadeståndsskyldighet  i 

motsvarande  grad  nedsättas.  Huruvida  och  i  hvilken  mån  vederparten  är 

skyldig att ingripa för berörda syfte, kan endast efter omständigheterna i hvarje 

särskildt fall afgöras.”

Ovanstående mening framförde Högsta domstolen i NJA 1911 s 472 och den 

sammanfattar väl det nuvarande rättsläget angående skadebegränsningsplikten. 

Som tidigare nämnt finns inte den utomobligatoriska skadebegränsningsplikten 

lagstadgad,  detta  i  kombination  med  att  sakskador  kan  uppstå  i  många 

varierande  omständigheter  med  olika  partsförhållanden  gör  att  en  generell 

omfattning av plikten är svår att utläsa. 

I  ovan  nämnda  rättsfall  uttalar  Högsta  domstolen  en  slags  grundregel  för 

skadebegränsningspliktens  omfattning  i  att  oskäliga  uppoffringar  i  syfte  att 

begränsa skadan inte fordras.  I doktrinen finns vidare stöd för detta där det 

uttalas  så  att  kravet  på  den  skadelidande  är  att  han  vidtar  en  lämplig 

begränsningsåtgärd.22Vad som är lämpligt varierar dock från person till person 

samt  på  skadetyp,  begränsningsplikten  kan  av  den  anledningen  sägas  vara 

relativ då den skadelidande är skyldig ”att göra vad som rimligen kan begäras” 

av honom.23

Två typfall av frågor om den skadelidande uppfyllt skadebegränsningsplikten 

kan urskiljas. För det första om den skadelidande nått upp till en tillräcklig nivå 

avseende  skadebearbetandet,  eller  motsatsen  om  han  gått  för  långt  i 

skadebearbetandet  genom att  t.ex.  vidta  för  dyra  begränsningsåtgärder,  man 

kan tala om passivitet eller aktivitet från den skadelidandes sida.24 Exempel på 

passivitetsfall finns ovan i  NJA1945 s. 440. Hade lustjakten bärgats, och den 

efterföljande  skadan  inträffat,  betydligt  senare  än  en  dag  efter  förlisningen 

ligger det nära till hands att anta att den skadelidande skulle ansetts ha agerat 

för passivt. För aktivitetsfallens del kan först NJA 1971 s 126 anföras, i målet 

22 Andersson, 1993, s. 479
23 Radetzki, 2005, s. 70
24 Andersson, 1993, s. 478
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hade en skadelidande företagit reparationer av sin bil som vida översteg bilens 

återanskaffningsvärde och han fanns av Högsta domstolen inte vara berättigad 

till mer än det senare beloppet. I NJA 2001 s. 65 II kom domstolen dock till 

motsatt slutsats.  Två skadelidande hade företagit  dyra vårdkostnader av sina 

sällskapsdjur som markant översteg vad återanskaffningskostnaden skulle varit. 

I domen uttalades det att  skadestånd i anledning av skada på ett sällskapsdjur 

kan i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst och det får därför anses 

rimligt att ägaren söker vård för djuret även om kostnaden härför kan beräknas 

komma att överstiga djurets ekonomiska värde. Affektionsvärdet fick till synes 

en betydelse.

I övrigt finns det inte mycket praxis angående vilken typ av åtgärder som ska 

ses som skäliga. I det nyligen avgjorde hovrättsfallet HovR T 2216-13 hade ett 

bolag A via interimistiskt beslut förbjudits vid vite att använda ett visst namn 

vid försäljning av en produkt då sammanblandningsrisk ansågs föreligga med 

ett konkurrerande bolag B:s produkt. Bolag A inledde en tidsödande process för 

att få fortsätta sälja sin produkt med oförändrat namn och fick fyra år senare 

rätt  i  Svea  hovrätt  genom  lagakraftägande  dom  som  avkunnade  att 

varumärkesintrång ej  förelegat,  beslutet  upphävdes således.  Bolag A krävde 

ersättning  av  bolag  B  för  den  skada  i  form  av  utebliven  vinst  som 

försäljningsförbudet  innebar.  Bolag  B  anförde  att  A  brustit  i  sin 

skadebegränsningsplikt  då  de  inte  fortsatt  sälja  sin  produkt  under  ett  annat 

namn. Tingsrätten fann att bolag A inte brustit i sin skadebegränsningsplikt då 

de hade som alternativ att vidtaga relativt kostsamma åtgärder för att sälja sitt 

preparat under annat varumärke vilket, i sig innefattat viss tidsfördröjning, eller 

att invänta att man fått rätt i domstol. Det som möjligen kunde läggas bolag A 

till last är att man inte insåg vilken tidsutdräkt den rättsliga prövningen visade 

sig ta. Hovrätten kom till samma domslut men prövade tyvärr inte frågan om 

skadebegränsningsplikten. Domstolen ansåg, av något oklar anledning, att det 

saknades utrymme att göra någon prövning av skadebegränsningsplikten och 

gick över till att pröva om bolag A varit medvållande enligt 6 kap. 1 § 2 st. SkL 

där svaret blev nekande.
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2.5 Något om den tidigare passivitetsregeln i SkL

Till  1989  så  fanns  det  en  slags  passivitetsregel  i  SkL25 som  gällde 

skadeståndsanspråk  som  riktas  av  det  enskilda  mot  det  allmänna. 

Passivitetsregeln stadgade att skadestånd ej utgick i de fall skadan hade kunnat 

undvikas genom överklagande. Passivitetsregeln tog således sin utgångspunkt i 

att  talan  borde  fullföljas  genom  ordinära  rättsmedel  innan  ett 

skadeståndsanspråk framställdes,26 men borde också kunna ses som ett uttryck 

för en plikt att söka begränsa eller förhindra sin skada genom skäliga åtgärder. I 

NJA  2013  s.  842 hävdade  staten  att  motparten  brustit  i  sin 

skadebegränsningsplikt  när  de  undanlåtit  utnyttja  möjligheten  att  överklaga 

miljödomstolens dom. Något som talar mot att passivitetsregeln var att se som 

en skadebegränsningsplikt är den vedertagna huvudregeln om att underlåtenhet 

att begränsa skador som inte ännu uppkommit ska ses som medverkan medan 

att  inte  söka  begränsa  redan  uppkommen  skada  ska  ses  som  brist  i 

skadebegränsningsplikten.27  Det förefaller naturligt att skada på grund av ett 

myndighetsbeslut  inte  uppkommit  förrän  beslutet  vunnit  laga  kraft,  vilket 

betyder  att  skadebegränsningsplikten  enligt  den  ovan  nämnda  vedertagna 

huvudregeln inte kan vara aktuell på passivitetsfall av den typen som regeln tog 

sikte  på.  Teoretiskt  sett  skulle  således  ett  underlåtet  överklagande  ses  som 

medvållande  medan  att  inte  söka  resning  ger  uttryck  för  bristande 

skadebegränsning.  Enligt  Hellner  och  Radetzki  får  passivitetsfall  sedan 

lagrummet togs bort istället ses falla under den allmänna medverkansregeln i 6 

kap § 1 SkL.28 

25 Tidigare 3  kap. 4 § SkL
26 NJA 2001 s. 31
27 Bengtsson, 1982, s. 57
28 Hellner, Radetzki, 2010, s. 456
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3 Skadebegränsningsplikt i köplagen

3.1 Inledning

Den primära  lagen  inom köprätten  är  1990  års  köplag  (KöpL)  (1990:931), 

tidigare 1905 års lag om köp och byte av lös egendom (1905:38). Vid sidan om 

köplagen finns lagen (1987:822)  om internationella  köp, eller  CISG, vilken 

som namnet antyder gäller vid köp där parterna återfinns i olika länder. Stor 

hänsyn  till  denna  FN-konvention  togs  vid  utformandet  av  den  svenska 

köplagen.29 Skillnader  och  likheter  åsido  ska  i  enlighet  med  förevarande 

uppsats syfte inte internationella köp behandlas i  någon utsträckning, varför 

CISG inte kommer att vara föremål för särskild analys.

3.2 Avtalsbrott samt påföljder

Det finns i köplagen primärt fyra typer av avtalsbrott som kan delas upp i dels 

säljarens och köparens fel. Säljarens fel består av dröjsmål av leverans samt det 

fall att säljaren har levererat en felaktig vara. Köparen kan å sin sida begå fel 

enligt  köplagen  om  han  dröjer  med  betalningen  samt  om  han  bryter  mot 

skyldigheten att hämta eller ta emot varan eller på andra sätt inte medverkar till 

köpet.30 Dessa i köplagen fastslagna avtalsbrott kan medföra olika påföljder, till 

exempel  skadestånd  där  det  föreligger  en  plikt  för  den  skadelidande  att 

begränsa  sin  skada.  För  ökad  förståelse  för  köplagens  regelsystem påkallar 

detta en kortare presentation av de olika avtalsbrotten samt påföljderna som 

kan följa därav.

3.2.1 Säljarens avtalsbrott 

Dröjsmål  anses  föreligga  enligt  22§  KöpL  när  varan  inte  avlämnas  eller 

avlämnas för sent, eller annars i strid med reglerna om avlämnande i 6-11 §§ 

KöpL samtidigt som varans försenade eller uteblivna avlämnande inte beror på 

köparen eller något förhållande på hans sida, t.ex. att köparen underlåter att 

lämna till säljaren de uppgifter som krävs för att leverera varan. En köpare som 

är drabbad av säljarens dröjsmål kan kräva fullgörelse (23-24 §§), häva köpet 

(25-26  §§),  kräva  skadestånd  (27-28  §§  samt  67-70  §§)  eller  hålla  inne 

betalningen (42 § KöpL).

29 Lehrberg, 1996, s. 17
30 Herre, 1996, s. 47
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Fel i varan föreligger enligt 17 § KöpL om varan inte överensstämmer med vad 

som avtalats i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. 

Paragrafen har även fyra punkter som stadgar att  varan även skall,  om inte 

annat  avtalats:

1.  vara  ägnad för  det  ändamål  för  vilket  varor  av  samma slag  i  allmänhet 

används, 

2.  vara  ägnad  för  det  särskilda  ändamål  för  vilket  varan  var  avsedd  att 

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och 

köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och 

bedömning, 

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller 

modell, och 

4.  vara  förpackad  på  vanligt  eller  annars  försvarligt  sätt,  om  förpackning 

behövs för att bevara eller skydda varan. Föreligger det fel i varan kan köparen 

kräva  fullgörelse  i  form av  omleverans  och  avhjälpande  (34-36  §§),  kräva 

ersättning för avhjälpande (34 § 3 st.), kräva prisavdrag (37-38 §§), häva köpet 

(37,39 §§), kräva skadestånd (40 §) eller hålla inne betalningen (42 § KöpL).

3.2.2 Köparens avtalsbrott

Köparens primära skyldighet är betala köpesumman i rätt tid samt på rätt plats 

och sätt i  enlighet med 45-49 §§ KöpL. Köparen har även en skyldighet att 

medverka till  köpet på ett sätt som skäligen kan förväntas av honom för att 

säljaren  skall  kunna fullgöra  köpet  enligt  50  §  1  st.  KöpL t.ex.  genom att 

leverera material  eller  bistå  med teknisk expertis.31 Om köparen bryter  mot 

något  av  ovanstående  kan  säljaren  enligt  51  §  KöpL kräva  fullgörelse  av 

köparens betalnings- och medverkansförpliktelse (52-53 §§), häva köpet (54-

55 §§), kräva skadestånd samt avbeställningsersättning (52, 57-58,67-70 §§), 

hålla  inne  varan  (10  §)  samt  kräva  ränta  (71  §  KöpL) .  

Förutom  skyldigheten  att  betala  och  att  generellt  medverka  till  köpet  har 

köparen en skyldighet att hämta eller ta emot varan enligt 50 § 2 st. KöpL. Om 

köparen inte gör detta kan säljaren  häva köpet (55 §) samt kräva skadestånd 

(57 § 2-4 st. KöpL). Säljaren kan dock inte kräva fullgörelse av köparen vad 

31 Prop. 1988/89:76 s. 158
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gäller hämtning eller mottagande. 

3.3 Skadeståndets omfattning

Stora  likheter  föreligger  mellan skadeståndets  uträkning i  KöpL och i  SkL, 

genom  följande  framställning  skall  de  utmärkande  karaktärsdragen  för 

köplagens skadeståndsregler belysas. 

Av 67§ framgår att skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för 

utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med 

anledning  av  avtalsbrottet.  Principen  för  beräkning  av  skadestånd  i 

avtalsförhållanden i svensk rätt är att skadeståndet skall ge den skadelidande 

parten kompensation för att motparten inte presterar i enlighet med avtalet, det 

s.k.  positiva  kontraktsintresset.32 Detta  framkommer  inte  av  lagtexten  utan 

gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer.33 För att omsätta principen 

om  det  positiva  kontraktsintresset  i  praktiken  kan  differensläran  användas, 

enligt vilken en jämförelse skall ske mellan ett  hypotetiskt förlopp, det som 

skulle ha hänt om motparten inte hade gjort sig skyldig till avtalsbrott, och det 

som i verkligheten har hänt.34 

3.3.1 Skadeståndets begränsning

Utgångspunkten är att den skadelidande skall försättas i samma ställning som 

om  avtalsenlig  uppfyllelse  hade  skett.35  Med  det  följer  också  att  den 

skadelidande inte ska få ut mer än vad denne hade fått om köpet slutförts enligt 

avtalet.  Det  finns  av  den  anledningen  ett  antal  begränsningsregler  för 

skadeståndets  storlek  i  köprätten.  För  det  första  måste  skadan  enligt 

adekvansläran  ha ett  adekvat  kausalsammanhang  med  avtalsbrottet  för  att 

ersättningsskyldighet  ska  föreligga.  Vilket  innebär  att  mycket  avlägsna, 

onormala  och  opåräkneliga  följder  av  avtalsbrottet  faller  utanför  den 

köprättsliga  skadeståndsskyldigheten.36Då  adekvansläran  enbart  utesluter 

onormala  följder  från  ersättningsskyldighet  så  kan  det  inte  sägas  vara  en 

32 Ramberg, 1995, s. 639
33 Prop. 1988/89:76 s. 193
34 Herre, 1996, s. 312
35 Prop. 1988/89:76 s. 193
36 Ibid
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särskilt  långtgående  begränsningsregel,  fler  behövs  därför  för  att  uppnå  ett 

system  med  skäliga  ersättningar.  Skadeståndet  begränsas  också  av  den 

allmänna  rättsprincipen  compensatio  lucri  cum  damno  enligt  vilken  den 

skadelidande endast har rätt till ersättning för sin faktiska förlust. Detta innebär 

att  inte  bara  den  skadelidandes  ekonomiska  förlust,  utan  även  eventuella 

ekonomiska  besparingar  och  andra  fördelar  skall  beaktas  vid 

skadeståndsberäkningen.37 Reglerna  om  medvållande  kan  också  begränsa 

ersättningen  i  köprättsliga  skadeståndsmål.  Även  om  det  är  ovanligt  att 

jämkning sker på denna grund i köpförhållande.38 I 70 § 2 st. KöpL finns även 

en jämkningsregel som kan användas om det är ”oskäligt med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges  möjligheter  att  förutse  och  hindra  skadans  uppkomst 

samt  omständigheterna  i  övrigt”.  Inom  ramen  för  denna  jämkningsregel 

beaktas således, liksom vid tillämpningen av adekvansläran, huruvida skadan 

var en svårförutsebar följd av avtalsbrottet samt andra omständigheter som t.ex. 

köpets karaktär och syfte samt avtalsbrottets orsak.39 Slutligen som regel för att 

begränsa skadeståndet finns den skadelidandes skadebegränsningsplikt vilken i 

det följande skall behandlas.

3.4 Skadebegränsningsplikten

70 § KöpL 

”Den  skadelidande  parten  skall  vidta  skäliga  åtgärder  för  att  begränsa  sin 

skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

Om  skadeståndet  är  oskäligt  med  hänsyn  till  den  skadeståndsskyldiges 

möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i 

övrigt, kan skadeståndet jämkas.”

Av  lagtexten  följer  att  det  att  den  skadelidande  parten  skall  vidta  skäliga 

åtgärder  för  att  begränsa  sin  skada.  Andra  meningen  förklarar  att  om  den 

skadelidande  försummar  detta,  får  han  själv  bära  en  motsvarande  del  av 

förlusten. Det handlar alltså om en skadebegränsningsplikt, av paragrafen ges 

37 Hellner, 1996, s 216
38 Hellner, 1989, s. 116
39 Prop. 1988/89:76, s. 206
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dock ingen vägledning om hur omfattande denna plikt är eller när den inträder.

Av  förarbeten  framgår  att  bestämmelsen  primärt  syftar  till  att  reglera  den 

situation att en skadelidande part borde ha genomfört en täckningstransaktion 

för  att  begränsa  skada  av  en  försenad  leverans  av  ett  köp,40 vilket  skiljer 

regleringen delvis från framför allt försäkringsavtalslagens räddningsplikt som 

tar fokus på att begränsa fysiska sakskador.

Det fanns ingen motsvarighet till  70§ i 1905 års köplag, men principen om 

skadebegränsningsplikt anses ändå ha funnits i svensk rätt innan den lagfästes i 

1990  års  upplaga  av  köplagen.41 

Skadebegränsningsregeln  omfattar  två  förhållningssätt  för  den  skadelidande 

parten. För det första kan han ha skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att 

minska den skada som avtalsbrottet riskerar att ge upphov till. För det andra 

kan det föreligga en skyldighet att avstå från att agera på ett sätt som på ett  

otillbörligt  sätt  ökar  skadans  omfattning.42 Skadebegränsningsplikten  kan 

således anses försummad både i det fallet när inga eller otillräckliga åtgärder 

vidtagits som när för kostsamma eller omfattande åtgärder vidtagits. En köpare 

kan således vara skyldig att kompensera för säljarens dröjsmål eller fel i varan 

genom  att  tillfälligt  skaffa  en  ersättningsvara,  men  han  måste  begränsa 

kostnaden för detta genom att, istället för att köpa en ersättningsvara, hyra en 

till ett mycket lägre pris.43 Har den skadelidande  flera olika åtgärder att välja 

bland  är  han  skyldig  att  välja  det  alternativ  som  kan  bedömas  vara  mest 

förenligt  med  skyldigheten  att  begränsa  skadan.44

3.4.1 Begränsningspliktens inträde

Av  ordalydelsen  i  70§  följer  ingen  information  om  när 

skadebegränsningsplikten inträder. I propositionen finner man att bedömningen 

ska utgå från ”den situation som den skadelidande befann sig i när avtalsbrottet 

40 Ibid
41 SOU 1976:66 s. 166, Ramberg, 1995, s. 694

42 SOU 1976:66 s. 161, Herre, 1996, s. 546
43 SOU 1976:66 s. 161
44 Prop. 1988/89:76, s. 202
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inträffade”.45 Detta  diskuteras vidare i  doktrinen där  Johnny Herre anför att 

skadebegränsningsplikten inträder i och med att en part gjort sig skyldig till ett 

skadeståndsgrundande avtalsbrott och motparten har fått, eller borde ha fått, 

kännedom om detta.46 Man måste se den skadelidandes handlingar i ljuset av 

den situation denne befann sig i när de företogs, och inte bara se till resultatet 

av de skadebegränsande åtgärderna för att avgöra om han handlat i enlighet 

med skadebegränsningsplikten. En part har i regel inte någon

skyldighet att  gardera sig mot skador som eventuellt ett framtida avtalsbrott 

skulle  medföra.  Han  anses  ha  rätt  att  utgå  från  att  motparten  kommer  att 

prestera i enlighet med avtalet.47 Skadebegränsningsplikten i KöpL gäller dock 

också när det finns starka skäl att förvänta att avtalsbrott kommer att inträffa. 

Stoppningsrätten i 61§ medför att en säljare som har starka skäl att anta att en 

köpare  inte  har  möjlighet  att  ta  emot  en  vara  enligt  avtal,  enligt 

skadebegränsningsplikten måste avstå från leverans om han har möjlighet till 

detta.48 Med  detta  måste  förstås  att  skadan  redan  uppkommit  innan  avtalet 

fullbordats, säljaren får t.ex. reda på att köparen är insolvent innan leverans 

skett i ett kontaktköp. 

3.4.2 Skadebegränsande åtgärder

Den vägledning som ges i paragrafen om vilka skadebegränsande åtgärder som 

kan erfordras av en skadelidande utgörs enbart meningen ”Den skadelidande 

parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.”. Av detta följer 

att  oskäliga åtgärder  inte  behöver företas,  men var  gränsen går  mellan dels 

oskäliga  och  skäliga  framkommer  inte  av  lagtexten .  

I propositionen förklaras skälighetsrekvisitet på så sätt att utgångspunkten för 

vilka skadebegränsande åtgärder den skadelidande parten bör vidta är vad som 

skäligen kunde förväntas av honom vid tiden för avtalsbrottet. Utgångspunkten 

är således den situation som den skadelidande befann sig i när avtalsbrottet 

inträffade. Avgörande är dels vilka möjligheter att begränsa förlusten som den 

skadelidande  hade  och  dels  i  vilken  utsträckning  den  han  kände  till  dessa 

45 A a s. 206
46 Herre, 1996, s. 579
47 Ibid
48 Ramberg, 1995, s. 696 f
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möjligheter.49 I  doktrinen  har  detta  vidare  förklarats   på  så  sätt  att  en 

skadelidande inte behöver vidta andra åtgärder än vad en normal person i den 

egna branschen skulle ha gjort  i  samma situation.50 Utgångspunkten för vad 

som utgör en skälig åtgärd kan också beskrivas som att den skadelidande skall 

agera på samma sätt som om han alls inte kunde räkna med att få ersättning för 

sin förlust och alltså ta samma hänsyn till sin avtalspartners skadebegränsning 

som sin egen.51  

Vidare måste hänsyn tas till den skadelidandes både praktiska och finansiella 

möjligheter att vidta lämpliga åtgärder.  Detta framgår i propositionen där det 

nämns att en köpares möjligheter att finansiera ett täckningsköp får beaktas vid 

bedömningen av om detta är en skälig åtgärd.52 Detta ger stöd för uppfattningen 

att en köpare för att uppfylla sin skadebegränsningsplikt inte borde behöva ta 

en kredit, eller på andra sätt utsätta sin ekonomi för risk, för att finansiera ett 

täckningsköp. Omständigheter som dock ställer högre krav på en skadelidande 

att företa åtgärder är om han har tillgång till egna resurser eller om han har ett 

brett  kontaktnät  med utomstående  företag  eller  besitter  stor  sakkunskap  på 

området.53 Det ligger väl i enlighet med ordet skälighets lexikaliska betydelse 

att skyldigheterna ökar med möjligheterna att företa olika handlingar. 

Den skadelidande parten bör också få skäligt rådrum för åtgärder då han inte 

kan bestämma sig omedelbart.54 Avtalsparterna har rätt  att lita på att avtalet 

skall hållas och ska inte lastas med att förbereda för åtgärder för det fall att han 

drabbas av ett avtalsbrott. Den skadeståndsberättigade bör även ta kontakt med 

sin  medkontrahent.  Möjligheterna  till  kommunikation  tillmäts  avsevärd 

betydelse,55 det  får  anses  som  i  de  flesta  fall  skäligt  att  en  skadelidande 

åtminstone söker kontakt med sin felande avtalspartner för att hitta en lösning 

som  i  bästa  fall  kan  begränsa  bådas  skador.  Annars  kan  hända  att  en 

skadelidande t.ex. hyr ersättningsutrustning till en i sig skälig kostnad, men att 

49 Prop. 1988/89:76, s. 206
50 Herre, 1996, s. 579
51 Ramberg, 1995, s. 695
52 Prop. 1988/89:76 s. 206
53 Hellner, 1989, s. 142
54 SOU 1976:66, s. 161
55 Ibid
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han hade kunnat nå en ännu bättre lösning kostnadsmässigt av sin motpart och 

därför inte får ersättning för hela sin begränsningsåtgärd. 

Som nämndes i inledningen tar köplagens skadebegränsningsplikt primärt sikte 

på situationen att en köpare lider förlust vid en säljares dröjsmål med leverans 

eller leverans av en felaktig vara på grund av t.ex. driftstop i produktionen. 

Förutom skyldigheten  att  genom täckningsköp  söka  skaffa  varan  av  annan 

säljare utgörs typexemplen av säljarens skadebegränsande åtgärder av hyra av 

ersättningsvara, anlitande av utomstående företags tjänster, övertidsarbete och 

andra  interna  omdispositioner.  För  säljarens  del  kan  främst 

täckningsförsäljning framhållas.56  På samma sätt som täckningsköp ses som en 

grundläggande  skadebegränsande  åtgärd  för  en  köpare  ses 

täckningsförsäljningen som motsvarande för en säljare, särskilt om varan är av 

sådan typ att den riskerar att förstöras eller förlora värde om den inte omgående 

säljs  vidare.57 I  de  fall  täckningsförsäljning  inte  är  möjlig,  som  vid 

beställningsköp58 krävs det att säljaren söker begränsa sina skador på annat sätt 

när  detta  är  möjligt.  Han  kan  t.ex.  använda  inköpt  material  till  annan 

tillverkning  eller  låta  bli  att  beställa  material  som  skulle  ha  använts  i 

produktionen.59 

En ytterligare intressant  fråga  som uppkommit  vid  diskussion  om vad som 

utgör skäliga åtgärder är det fall att en part kan begränsa sin skada genom att 

ingå nytt avtal med  samma motpart som orsakat skadan. Denna situation är 

mer  sällsynt  sedan  stoppningsrätt  och  hävningsrätt  vid  anteciperat 

kontraktsbrott infördes med nya köplagen,60 men är i högsta grad fortfarande 

relevant för frågan om skälighet. Frågan förekommer i äldre köprättslig praxis, 

bland annat i NJA 1953 s. 14 där frågan var huruvida en säljare som hävt ett 

köp  på  grund  av  att  köparen  oriktigt  vägrat  att  fullgöra  köpet,  hade  en 

skyldighet att anta köparens erbjudande om att leverera varan till samma pris 

men vid en senare tidpunkt. Säljaren var tveksam till köparen på grund av det 

tidigare  avtalsbrottet  och  ställde  som  krav  att  köparen  säkerställde  varans 

56 Prop. 1988/89:76, s. 197
57 SOU 1976:66, s. 174
58 Se 3.1.1 ovan
59 Herre, 1996, s. 644
60 Se särskilt NJA 1953 s. 14
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betalning  genom  en  oåterkallelig  remburs.  Då  köparen  vägrade  acceptera 

villkoret förkastade säljaren anbudet. Högsta domstolen la till synes stor vikt 

vid att säljaren ansågs ha haft goda skäl att anta att det kunde innebära nya 

problem att återuppta affärsrelationen med köparen och godtog därför säljarens 

agerande och utdömde full ersättning. 

Även i litteraturen har frågan varit föremål för diskussion. Ramberg framför att 

en köpare eller säljare som fått ett erbjudande från motparten om att sluta nytt 

avtal,  inte  kan  förkasta  detta  utan  godtagbar  anledning.  Har  avtalsbrottet 

medfört  att  den skadelidande har  anledning att  anta  att  det  nya  avtalet  kan 

medföra ytterligare problem så kan han ha rätt att neka erbjudandet om nytt 

avtal. Detta får alltså bedömas från fall till  fall.61 Herre uppställer vidare tre 

kumulativa  kriterier  för  när  den  skadelidande  måste  ingå  nytt  avtal  med 

motparten, dessa är först om det nya avtalet de facto begränsar skadan, för det 

andra om avtalet är det bästa tillgängliga på marknaden samt slutligen om det 

vid en skälig riskbedömning finns skäl att anta att det nya avtalet kommer att 

fullgöras  såsom  utfäst  av  motparten.62 

Slutligen kan nämnas de fall där en part inte följer vad som avtalats om varans 

överlämnande.  Har  säljaren  eller  köparen  den  andra  partens  vara  i  sin 

besittning följer av 72 § samt 73 § KöpL att denne ska vidta skäliga åtgärder 

för vård av varan, även om den finns hos ”fel” part på grund av avtalsbrott. Det 

föreligger i detta fall ingen skadebegränsningsplikt utan en vårdplikt. 

3.4.3 Försummelse av skadebegränsningsplikten

Andra  meningen  i  70§  stadgar  att  om  den  skadelidande  försummar  sin 

skadebegränsningsplikt så får han själv bära en motsvarande del av förlusten. 

Det  föreligger  en  möjlighet  att  jämka   skadeståndet  med  det  belopp 

motsvarande det den skadelidande borde ha begränsat sin skada med, inte ett 

krav  på  att  så  ska  ske.  Skadeståndets  skälighet  ska  enligt  bestämmelsen 

bedömas  med utgångspunkt  i  den  kontraktsbrytande  partens  möjligheter  att 

förutse och hindra skadans uppkomst, samt omständigheterna i övrigt.63

61 Ramberg, 1995, s. 696
62 Herre, 1996, s. 589 f
63 Ramberg, 1995, s. 697
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4 Skadebegränsningsplikt i Konsumentköplagen

4.1 Inledning

Införandet av 1990 års konsumentköplag (KKöpL) innebär att alla lagregler om 

konsumentköp samlas i  en  egen köplag samtidigt  som det  slås  fast  att  den 

allmänna köplagen inte i  något avseende ska gälla för konsumentköp.64 Det 

skapades  en  tydlig  rättslig  distinktion  mellan  ”vanliga”  köp  samt 

konsumentköp samtidigt  som det  kan  sägas  att  de  grundläggande  praktiska 

skillnaderna för köp mellan likvärdiga parter och köp i konsumentförhållanden, 

där  den ena parten har en underlägsen ställning, behandlades och gavs mer för 

partsförhållandena anpassade regler. 

En annan viktig nyhet i konsumentköplagen jämfört med tidigare lagregler är 

regeln om direkttalan i 46§. Direkttalan innebär att en konsument i vissa fall 

kan vända sig med sina krav med anledning av fel i vara till tillverkaren eller 

någon annan i tidigare distributionsled än säljaren.65 En mycket hjälpsam regel 

för konsumenter som gjort köp av säljare som senare hamnat i obestånd.

1§ KköpL stadgar att lagen gäller för köp av lösa saker som en näringsidkare 

säljer  till  en  konsument.  Köp ska  förstås  som överlåtelse  av  egendom mot 

pengar,   för  andra  upplåtelseformer  som tex  hyra  är  lagen  inte  tillämplig. 

Vidare skall lösa saker förstås enligt dess vedertagna innebörd, alltså egendom 

som t.ex. livsmedel, kläder, möbler, bilar och kemisk-tekniska produkter. Även 

gaser och vätskor räknas som lösa saker medan elektrisk kraft  inte gör det. 

Samlingsnamnet för alla lösa saker som konsumentköplagen är tillämplig på är 

”varan”. Detta  uttryck  används  genomgående  i  lagen  och  kommer  även 

användas i denna uppsats. Vad anbelangar begreppen som beskriver parterna så 

förklaras  konsument  i  paragrafen  som  en  fysisk  person  som  handlar 

huvudsakligen  för  ändamål  som  faller  utanför  näringsverksamhet  och  en 

näringsidkare som en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som 

har samband med den egna näringsverksamheten. En del spörsmål kan trots 

denna till synes klara distinktion förekomma, som exempelvis i situationen där 

en  person som visserligen  är  näringsidkare  inom en  viss  bransch  säljer  en 

64 Prop. 1989/90:89 s. 3
65 Prop. 1989/90:89 s. 4
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privatägd vara inom detsamma varuslaget.66 För en skadelidande köpare är det 

mycket  viktigt  att  visa  att  han  varit  en  konsument  som  handlat  av  en 

näringsidkare för att konsumentköplagens i många fall mer fördelaktiga regler 

för  köparen,  jämfört  med  köpplagen,  skall  gälla .  

4.2 Skadebegränsningsplikten i KKöpL

42 § KKöpL

”Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin 

skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten.”

Paragrafen är identisk i sin ordalydelse med första stycket i 70 § KöpL. Den 

stadgar  att  skadebegränsningsplikten  gäller  för  både  konsumenten  och 

näringsidkaren. Då KKöpL bygger på ett skydd för den svagare parten, eller 

konsumenten, som inte finns i KöpL kan inte vad som tidigare sades om 70§ 

KöpL läggas till grund för tolkning av förevarande lagrum. Det framkommer 

även  i  propositionen  att  det  föreligger  större  skillnader  på  de  förväntade 

situationerna för tillämpning jämfört med köplagens skadebegränsningsplikt.67 

Det föreligger således en annan spelplan men med samma spelregler och man 

måste på nytt utröna vad som krävs av en skadelidande för att denna ska ses ha 

uppfyllt sin skadebegränsningsplikt. 

4.2.1 Begränsningspliktens inträde

Skadebegränsningspliktens  inträde  enligt  KKöpL sker  primärt  vid  tiden  för 

avtalsbrottet.68 Till detta kommer dock att den skadelidande parten bör ha ett  

efter förhållandena och med hänsyn till varuslag skäligt rådrum för att bedöma 

läget  och  överväga  konsekvenserna  av  olika  tänkbara  handlingsalternativ.69 

Plikten inträder  när  den skadebringande handlingen företas men kräver  inte 

omedelbar åtgärd från den skadelidande. En skälighetsbedömning får göras där 

hänsyn skall tas till den skadelidandes möjligheter och kunskap samt till typen 

av skada. 

66 NJA 2001 s. 155
67Prop 1989/90:89 s 157 jmf. Prop. 1988/89:76 s. 206

68 Herre, 2004, s. 473
69 Prop. 1989/90:89 s. 158
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4.2.2 Skadebegränsande åtgärder

Liksom i  70§ KöpL skall  den  skadelidande vidta  ”skäliga  åtgärder”  för  att 

begränsa sin skada. I litteraturen har skäliga åtgärder kort förklarats som att 

den skadelidande inte behöver vidta andra åtgärder än vad en normal person i 

samma situation  skulle  ha  gjort.70 I  propositionen  framhålls  typexempel  av 

detta,  på  säljarens  sida  framhålls  täckningstransaktion  som  en 

skadebegränsande åtgärd som i stor grad borde nyttjas av säljare, särskilt om 

det finns en fungerande marknad för varan. Detta innebär att en näringsidkaren 

i  vissa  fall  torde  vara  skyldig  enligt  skadebegränsningsplikten  att  fortsätta 

tillverkningen  av  en  vara  som  beställts  av  konsumenten  även  när  denna 

avbeställts  av  konsumenten.71 I  stort  borde  samma  regler  gälla  för 

näringsidkarens  skadebegränsning  i  KköpL om  i  KöpL.  Vid  avvägning  av 

konsumentens  förutsättningar  till  täckningstransaktion  poängteras  tydligt  att 

dennes individuella ekonomiska förutsättningar att genomföra ett sådant köp 

skall beaktas.72

Som typfall  för  en  konsuments  skadebegränsning  framstår  den  situation  att 

konsumenten  fortsätter  att  använda  av  en  felaktig  vara,  vilket  leder  till  att 

skadan förvärras. Det ska kunna krävas av konsumenten att denne avstår från 

vidare användning eller vidtar andra åtgärder för att skadan inte ska förvärras. 

Märker en konsument att dennes köpta bil läcker olja kan han i regel inte räkna 

med att kunna göra säljaren ansvarig för ett totalt motorhaveri, om han hade 

anledning att räkna med en sådan följdskada.73

Allmänna  reklamationsnämnden  (ARN)  har  beslutat  i  en  del  fall  som  rör 

skadebegränsningsplikten  i  konsumentförhållanden.  Dessa  kan  skänka  viss 

klarhet angående vilka åtgärder som ska ses som skäliga för en konsument att 

vidta och skall därför presenteras här, tillsammans med nämndens beslut. 

ARN 1999-4433

Fråga  om  konsument  hade  rätt  till  ett  ersättningsfordon  under  tiden  en 

70 Herre, 2004, s.476
71 Herre, 2004, s.476
72 Prop. 1989/90:89 s. 157
73 A a s. 157 f
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reparation som omfattades av säljarens garanti utfördes. Säljaren hade hänvisat 

konsumenten till en verkstad där inga ersättningsfordon fanns, han hyrde då ett 

fordon  av  en  annan  näringsidkare.  Konsumenten  ansågs  ha  fullgjort  sin 

skyldighet att  framställa sina krav till  säljaren genom att  vända sig till  den 

verkstad  som  säljaren  hänvisat  honom  till,  ytterligare  direktkontakt  med 

säljaren  krävdes  inte.  Nämnden  ansåg  att  konsumenten  i  möjligaste  mån 

begränsat sin skada och fann att han bör erhålla full ersättning.

ARN 1998-5177

En  konsument  som  av  en  internetleverantör  tillhandahölls  disketter  för  att 

installera  leverantörens  mjukvara  på  sin  dator  led  till  följd  av  att  en  av 

disketterna  var  felaktig  fysisk  skada  på  sin  dator.  Nämnden  fann  att 

konsumenten inte iakttagit tillbörlig försiktighet när denne själv lirkat ut den 

felaktiga  disketten  ur  diskettstationen.  Genom denna  handling  tillsammans  

med  att  konsumenten  inte  lämnat  över  sin  dator  till  en  specialist  

kunde konsumenten inte ses ha uppfyllt  sin skyldighet  att  begränsa skadan. 

Nämnden fannvid en samlad bedömning att konsumenten bör erhålla en skälig 

ersättning om 500 kr av yrkade 1 000 kr.

ARN 1995-5327

En konsument hade köpt ett par vandringskängor som skulle användas under 

en fjällvandring. Tredje dagen på denna vandring gick kängorna sönder varpå 

konsumenten avbröt vandringen. Konsumenten yrkade skadestånd från säljaren 

för  att  fjällvandringen  skulle  ses  som  förfelad.  Nämnden  ansåg  att 

konsumenten hade haft en skyldighet att begränsa sin skada genom att t.ex. 

hyra ett par stövlar, trots att konsumenten själv menade att han behövde kängor 

som gav bättre stadga åt vristerna. Konsumenten befanns därför inte ha vidtagit 

skäliga åtgärder. Nämnden fann vid en samlad  bedömning att P är berättigad 

till skadestånd med skäliga 600 kr av yrkade 1 920 kr.

ARN 1993-1598

En  vara  levererades  inte  till  konsument  och  dröjsmålet  ansågs  så  stort  att 

hävningsrätt förelåg. Konsumenten hade lyft ett lån för att finansiera köpet och 

sökte skadestånd för detta. Nämnden slog fast att köparen har rätt till ersättning 

för den faktiska skada som uppkommer genom dröjsmål vid hävning på grund 

av säljarens dröjsmål, men att det köparen att begränsa skadans omfattning. I 

förevarande fall kunde detta ha skett genom att avvakta betalningsskyldighet 
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innan lånet lyftes alternativt genom förtida återbetalning eller genom insättning 

av  lånesumman  på  ett  räntebärande  konto.  Skadeståndsyrkandet  vad  avsåg 

onyttiga räntekostnader kunde därför inte bifallas. Avgörandet har dock setts 

som tveksamt.74  Särskilt svårtytt  ter det sig på grund av bristande information 

i referatet då relevant information, som  när lånet togs upp och om köpet var ett 

kontantköp, inte tas upp.

4.2.3 Försummad skadebegränsningsplikt

Av  2  men.  42  §  KKöpL  följer  att  om  den  skadelidande  försummar  sin 

skadebegränsningsplikt, så får han själv bära en motsvarande del av förlusten. I 

övrigt  gäller  samma som anfördes  om försummad skadebegränsningsplikt  i 

KöpL under 3.4.3.

74 Herre, 2004, s. 477
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5 Räddningsplikt i Försäkringsavtalslagen

5.1 Inledning

Försäkringsavtal  regleras  sedan  2005  av  försäkringsavtalslagen  (FAL),  den 

ersatte  1927  års  försäkringsavtalslag  (GFAL)  samt  1980  års 

konsumentförsäkringslag (KFL). Försäkringar kan ingås av både juridiska och 

fysiska  personer  mot  försäkringsgivare  för  att  begränsa  skadan  av  att  en 

oförutsedd händelse inträffar. Utan att försöka att ge en slutgiltig definition av 

begreppet försäkring så kan det kortfattat sägas vara ett avtal som begränsar en 

individs risker och för kollektivet fördelar flera likartade risker mellan ett stort 

antal individer.75  Ett av särdragen som skiljer försäkringsavtal från t.ex. köp 

och  övriga  avtal  är  att  ett  försäkringsavtal  utgör  ett  varaktigt  avtal.  Detta 

innebär att ett försäkringsavtal inte fullgörs på en gång, som vid t.ex. köp, utan 

gäller under en bestämd tid enligt avtalet.76 Försäkringar är mycket viktiga för 

den ekonomiska tryggheten hos såväl  privatpersoner  som företag varför det 

ställs  olika  krav  på  en  försäkringsgivare  för  att  få  utge  försäkringar  i 

försäkringsrörelselagen. 

Centralt för försäkringsavtalslagens tillämpning är om den inträffade skadan, 

tex en brand eller annan olycka, är att betrakta som ett försäkringsfall. Faller 

skadan utanför begreppet så är inte FAL tillämplig. Försäkringsfall innebär att 

en händelse som försäkringen avser inträffar, så enkelt som det låter så kan 

begreppet  ge  upphov för  mer komplicerade spörsmål  när  t.ex.  fråga  om en 

senare inträdande skadeföljd kan anses som försäkringsfall.77

I  FAL stadgas  en  del  biförpliktelser  som  försäkringstagaren  har  gentemot 

försäkringsgivaren, alltså de förpliktelser som gäller förutom den primära - att 

betala för försäkringen. Bland dessa återfinns informationsplikter i 4:e samt 7-

16 kap FAL,  regler  som gäller  vid  händelse  av  att  försäkringstagaren  själv 

framkallat ett försäkringsfall i 4 kap. 5 § samt 8 kap. 11 § FAL, samt regeln 

som är i fokus för denna uppsats; försäkringstagarens räddningsplikt i 4 kap. 7 

§ samt 8 kap. 13 § FAL. De två sistnämnda biförpliktelserna kan vid tolkning 

75 Eckerberg, Per Johan, Juridisk Publikation 2/2010, Vad är förskring, egentligen? s.173
76 Bengtsson, 2010, s. 16
77 Se t.ex. NJA 2001 s 695
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orsaka  viss  sammanblandning  varför  även  reglerna  om  framkallande  av 

försäkringsfall  skall  tas  upp  för  diskussion  senare  i  detta  kapitel,  av 

pedagogiska skäl först efter att  räddningsplikten genomgåtts. 

5.2 Räddningsplikten

4 kap. 7 § FAL

”När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, 

skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska 

skadan och, om någon annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt 

försäkringsbolaget kan ha mot denne. 

Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, 

kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med 

hänsyn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller 

om den försäkrade har åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det 

innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller annars genom grov 

vårdslöshet.”

Paragrafen  gäller  både  för  konsumentförsäkring  samt  företagsförsäkring,78 

vissa skillnader föreligger dock i tillämpning.

Av  första  stycket  följer  reglerna  om  räddningsplikten.  Förutom  att 

räddningsplikten finns lagstadgad i  FAL tas den även generellt  upp i  de av 

försäkringsgivarna  författade  försäkringsvillkoren.  Vissa  försäkringsvillkor 

anger även åtgärder som av försäkringsgivaren anses lämpliga att vidta för att 

uppfylla räddningsplikten, exempel på sådana kommer att ges nedan. FAL är 

dock tvingande vad avser  räddningsplikten så även om försäkringsvillkoren 

skulle sakna bestämmelser om räddningsplikt så är den försäkrade skyldig att 

iaktta denna plikt, av 1 kap. 6 § FAL följer dock att villkor som medför en mer 

långtgående räddningsplikt än den som följer av 4 kap 7 § FAL  är utan verkan. 

Av andra stycket följer de omständigheter som gör att försäkringsersättningen 

78 Genom hänvisning från 8 kap. 13 § till 4 kap. 7 § FAL
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kan sättas ned om försäkringstagaren brustit i sin räddningsplikt.

Det är för fortsättning av kapitlet lägligt att nu påpeka att 4 kap. 7 § samt 8 kap.  

13  §  FAL  väl  överensstämmer  med  den  tidigare  lagregleringen  av 

räddningsplikt i 52 § GFAL varför även äldre källor är behjälpliga för att tolka 

innebörden av nuvarande regel.79 Slutligen skall påpekas att räddningsplikten 

enbart är tillämplig för sakskador, i propositionen diskuterades ett eventuellt 

införande även för personskador men det  fanns för gott  att  det  inte förelåg 

samma skäl som vid skadeförsäkring att särskilt förplikta eller uppmuntra den 

försäkrade till att vidta räddningsåtgärder vid skada till liv eller hälsa.80 

5.2.1 Räddningspliktens inträde

Räddningsplikten  inträder  enligt  första  stycket  4  kap.  7  §  FAL  när 

”försäkringsfall  inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående”. Som 

nämndes  i  inledningen  till  detta  kapitel  är  en  av  huvudfrågorna  om  den 

inträffade  eller  omedelbart  förestående  händelsen  är  att  betrakta  som  ett 

försäkringsfall, när väl det konstaterats måste man definiera vad ”befaras vara 

omedelbart förestående” innebär.81 Det ges i förarbeten eller i lagtexten ingen 

vägledning till hur rekvisitet skall tolkas med avseende på den skadedrabbades 

insikt,  detta  pekar  på  att  bedömningen borde  göras  rent  objektivt  –  var  ett 

försäkringsfall omedelbart förestående eller inte - och alltså inte ta hänsyn till 

vad  den  försäkrade  insåg  eller  bort  inse  om detta.82 Vad anbelangar  själva 

tidsperspektivet  i  rekvisitet,  eller  omedelbarhetsrekvisitet,  ges  inte  heller 

någon vägledning i lag eller förarbeten. I doktrinen har rekvisitet ibland getts 

en stram definition i enlighet med innebörden av ordet ”omedelbar”, faran ska 

ses som akut.83 Skadeförsäkringens villkorsnämnd har beslutat i två fall där det 

var fråga om ersättning för försäkringstagarens räddningskostnader där även 

frågan om omedelbarhet har diskuterats. I det första fallet hade faran för stöld 

av en bil med tillfällig fönsterruta av plast ansetts så omedelbart förestående att 

försäkringsgivaren  ansågs  skyldig  att  betala  för  försäkringstagarens 

79 Radetzki, 2009, s. 148
80 Prop. 2003/04:150 s. 281
81 Det finns ingen anledning att vidare utreda begreppet  ”inträffar” då ingen diskussion förts 
om att det skulle innebära något annat än vad som följer av vanligt språkbruk
82 Radetzki, 2009, s. 149
83 A a s. 149 med hänvisning
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räddningskostnad i  form av avgift  för  parkeringsgarage.84 I  det  andra  fallet 

ansåg nämnden att en försäkringstagare var berättigad till ersättningar för de 

kostnader  denne  ådrog  sig  vid  låsbyte,  efter  att  försäkringstagaren  blivit 

bestulen  på  väska  innehållande  bilnyckel  samt  handlingar  med  dennes 

bostadsadress.  Försäkringsgivaren  hävdade  att  skadade  inte  kunde  befaras 

inträffa  omedelbart  medan  nämnden  ansåg  att  omedelbarhetsrekvisitet  var 

uppfyllt.85 Dessa beslut  ger uttryck för en mycket  mer extensiv tolkning av 

omedelbarhet än vad ordet i sig påkallar, vilket även påpekades av skiljaktiga 

ledamöter i nämnderna till ovanstående beslut. Radetzki beskriver förfarandet i 

Skadeförsäkrings  villkorsnämnd  under  ovanstående  fall  som att  majoriteten 

möjligtvis kom till det beslut som de gjorde för att försäkringstagaren skulle få 

ersättning för sina kostnader p.g.a. annan billighet, och att beslutet inte ska ges 

någon direkt bäring i fråga om när man ska definiera omedelbarhetsrekvisitet. 

Hade försäkringstagarna i  ovanstående fall  inte  företagit  åtgärderna som de 

gjorde, och följaktligen råkat ut för stölder, är det ändå inte särskilt troligt att 

de  skulle  ansetts  ha  brustit  i  räddningsplikten  med  avseende  på 

omedelbarhetsrekvisitet.86 

5.2.2 Räddningspliktens omfattning

Då omfattningen av räddningsplikten enligt 4 kap. 7 § 1 st. FAL står i relation 

till den försäkrades förmåga kan i regel inte allt för stränga krav ställas på en 

försäkrad som drabbas av en skada. Man ska t.ex. ta hänsyn till den försäkrades 

”speciella  förutsättningar”  att  handla.  Speciella  förutsättningar  borde  kunna 

förstås  som att  en person som är  utbildad  rörmokare vid en vattenläcka på 

grund av sin utbildning och erfarenhet borde veta vad som skall göras för att 

begränsa  den  skada  som  har  uppkommit  samt  för  att  undvika  ytterligare 

skador.87  Relativt  stora  krav  kan  således  sägas  finnas  på  en  fackman  att  

behandla  skador  av  de  slag  denne  har  erfarenhet  av.  Detta  får  ytterligare 

betydelse vid företagsförsäkring där det följer av samma skälighetsbedömning 

att det typiskt sett kan krävas mer av en yrkesman än en privatperson vid en 

farlig  situation,  vilket  får  betydelse  för  både  frågan  vad  som  utgör  grov 

84 RFS B:2 1988:19
85 RFS B:2 1987:57
86 Radetzki, 2009, s 150 f
87Apelqvist, Anna, Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för 
räddningskostnader, Nordisk försäkringstidskrift
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vårdslöshet  och  senare  vid  eventuell  beräkning  av  skälig  nedsättning  av 

försäkringsersättningen.88I andra ändan av spektrat för vad som ska ses som 

skäliga åtgärder diskuterar Bengtsson exemplet där en villabrand blir en sådan 

chock för den försäkrade att man inte rimligen kan begära att han omedelbart 

tillkallar  brandkåren,  och att  det  i  regel  får  godtas  att  han,  om han skadas 

allvarligt, inte vidtar några åtgärder alls för att släcka branden. Det krävs dock 

speciella  förhållanden för  att  underlåtenhet  att  larma brandkåren  ska  kunna 

godtas.89 Som  nämndes  tidigare  är  det  inte  ovanligt  att  det  i  de  av 

försäkringsgivarna  författade  villkoren  till  försäkringen  framkommer  vilka 

åtgärder som förväntas av en försäkringstagare. Några exempel på avtalsvillkor 

gällande räddningsplikten skall ges nedan. 

I  Folksams hund- och kattförsäkrings av 1 januari  2003 framgår det  att  det 

åligger försäkringstagaren att, då djur insjuknar eller utan att förete egentliga 

sjukdomstecken  visar  slöhet  eller  avmagring,  omedelbart  tillkalla/uppsöka 

veterinär.90 Villkorskrav således på både uppmärksamhet om skada samt åtgärd.

Av villkoren till IF's villaförsäkring framgår exempel på räddningsåtgärder vid 

skada eller hot om skada, t.ex. att larma brandkåren, att stänga huvudkranen 

vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade föremål.91

Båda exemplen visar på ett inte särskilt långtgående krav på räddningsåtgärder 

från  försäkringsgivarnas  sida  för  personförsäkringar,  åtminstone  inte 

villkorsvis. 

Tidigare fanns även lagstadgat angående instruktioner om åtgärder lämnade av 

försäkringsgivare efter inträffad skada. Enligt 52 § GFAL var den försäkrade 

skyldig att såvitt möjligt iaktta sådana föreskrifter. Någon motsvarighet till det 

uttalandet  finns inte i 4 kap. 7 § FAL, men borde ändå kunna inverka på på 

försäkringstagarens  räddningsplikt  i  den  mån  man  förutsätter  att 

försäkringstagaren ö.h.t. läser och förstår sådan information.92 

I  litteraturen  har  kravet  på  åtgärder  tagits  längre  då  det  sagts  att 

88 Bengtsson, 2010, s. 365 f
89 A a s. 282
90 http://www.folksam.se/resurser/pdf/s2012.pdf

91http://www.if.se/web/se/SiteCollectionDocuments/Private/VillaHem/Villkor_Villahem_Stor
VillaHem.pdf

92 Jmf. NJA 1997 s. 524
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försäkringstagaren  måste  finna  sig  i  att  utsätta  sig  för  mindre  faror  för  att 

uppfylla räddningsplikten,  men givetvis inte så långtgående som livshotande 

faror.93 Vad istället anbelangar att utsätta den försäkrades övriga egendom för 

risk för att rädda försäkrad egendom härskar enligt Radetzki uppfattningen att 

den försäkrade måste vara beredd att offra oförsäkrad egendom för att rädda 

försäkrad egendom, så länge den försäkrade egendomen har ett betydligt högre 

värde  än  den  oförsäkrade.94 Av  detta  följer  att  en  försäkringstagare  som 

upptäcker brand i sitt garage, innehållande två bilar, inte får rädda en billigare 

oförsäkrad bil på bekostnad av en försäkrad och dyrare bil. Med det i åtanke 

faller det även naturligt att mer värdefull samt försäkrad egendom skall räddas 

före mindre värdefull försäkrad egendom.

5.3 Avgränsning mot framkallande av försäkringsfall

Påföljderna vid framkallande av försäkringsfall samt vid förvärrande av dess 

följder  är  typiskt  sett  strängare  än  påföljderna  vid  åsidosättande  av 

räddningsplikten.  Gränsdragningen  mellan  biförpliktelserna  är  därför  viktig 

inte minst för rättsföljden. 

Reglerna  om  framkallande  av  försäkringsfall  finns  i  4  kap.  5  §  FAL för 

konsumentförsäkring respektive 8 kap. 11 § FAL för företagsförsäkring. Det är 

en mycket viktig biförpliktelse för försäkringsgivaren då den begränsar dennes 

ansvar  vid konsumentförsäkring när den försäkrade uppsåtligen eller genom 

grov vårdslöshet har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall. 8 

kap.  11  §  FAL,  som  är  tillämplig  på  företagsförsäkring,  är  i  stora  delar 

likalydande men dispositiv så till vida att försäkringsgivaren kan göra förbehåll 

om dess tillämpning också vid ringa oaktsamhet. Vidare kan försäkringsgivaren 

undanta skada orsakad genom viss verksamhet eller åtgärdstyp. Däremot kan 

inte friskrivning från skador utan vållande godtas.95 

Huvudregeln är enligt lagmotiv att en aktiv handling krävs för att för att en 

skada skall  ses som framkallad eller förvärrad.96 Har försäkringstagaren inte 

aktivt medverkat till en skada utan endast låtit bli att ingripa skall denne ses 

93 Radetzki, 2009, s. 155
94 A a s. 156
95 Bengtsson, 2010, s. 361
96 SOU 1989:88 s 301
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som  att  den  har  försummat  sin  räddningsplikt,  inte  framkallat 

försäkringsfallet.97 

5.4 Försummelse av räddningsplikten

Av 4 kap. 7 § FAL följer att försäkringsersättningen kan sättas ned om den 

försäkrade åsidosatt sin räddningsplikt, om detta skett uppsåtligen eller genom 

grov vårdslöshet. 

Vårdslöshet av normalgraden får således inte ligga till grund för begränsning 

av  försäkringsersättningen.  Som  exempel  på  vanlig  vårdslöshet  nämns  i 

propositionen att  den  försäkrade  av  rent  förbiseende i  uppståndelsen  av  ett 

försäkringsfall försummat en räddningsåtgärd, t.ex. genom att glömma att en 

släckningsapparat är tillgänglig.98 

Av förarbetet till 4 kap. 5 § FAL som behandlar framkallande av försäkringsfall 

och där det också uppställs krav på grov vårdslöshet framkommer att begreppet 

skall ges samma innebörd som det hade enligt den tidigare försäkringsrättsliga 

lagstiftningen.99 Radetzki menar att grov vårdslöshet i detta fall vanligen skall 

förstås som ett handlande som ligger på gränsen till uppsåtligt, det ska vittna 

om en betydande hänsynslöshet eller nonchalans och skall medföra en avsevärd 

risk för skada.100

Praxis  ger  vid  handen  att  grov  vårdslöshet  tolkas  restriktivt  i 

försäkringssammanhang.  I  NJA 1962  s  281  hade  en  berusad  person  rökt 

cigaretter i sängen och släckt dessa genom att pressa glöden mot en dörrpost. 

Personen vaknade senare av att det brann i samma dörrpost och i sängkläderna 

varpå han lade dessa i en hög på golvet och försökte släcka elden med vatten. 

Han öppnade ett fönster och lämnade bostaden i flera timmar varpå branden 

ånyo tog fart.  Högsta domstolens  majoritet  fann att  handlandet  tillsammans 

ansågs utgöra grov vårdslöshet. I NJA 1965 s 244 hade en försäkrad under en 

flygresa innefattande planbyten förvarat guldföremål i en incheckad resväska. 

Resväskan  försvann under  resan  men Högsta  domstolen  ansåg  inte  att  han 

framkallat  försäkringsfallet  genom  att  ha  agerat  grovt  vårdslöst.  

97 Bengtsson, 2010, s. 271 f
98 Prop. 2003/04:150 s. 420
99 A a s. 415 f
100Radetzki, 2009, s. 153 med hänvisningar
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För företagsförsäkringars del kan först NJA 1996 s 118 anföras, där yrkesmän 

använt en skärbrännare nära brandfarligt material med brand med stora skador 

som  följd.  Högsta  domstolen  anförde  att  yrkesmännen  hade  sådan  stor 

erfarenhet samt insikt i brandrisken att de på grund av detta, med hänsyn även 

till  de  undermåliga  säkerhetsåtgärder  som vidtagits,  ansågs  ha  agerat  grovt 

vårdslöst. I NJA 1942 s. 11  hade en inspektör på en lantgård till uppgift att tina 

upp ett igenfruset vattenledningsrör på en höskulle i en ladugård. Metoden han 

använde var att värma röret utifrån med en blåslampa varpå höet fattade eld 

och byggnaden brann ner. Inspektören vittnade om delvis felaktig utrustning 

och fanns inte ha handlat grovt vårdslöst.
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6 Sammanfattande analys

6.1 Skadebegränsningsreglernas syfte

Skadebegränsningsplikten kan allmänt sägas finna grundläggande stöd för sin 

existens  på  två  olika  ben  av  rättsliga  principer.  Dels  den  i  grunden 

skadeståndsrättsliga principen om att den skadelidande vid inträffad skada ska 

agera ekonomiskt förnuftigt och på samma sätt som om han inte kunde räkna 

med att få ersättning av motparten för sin förlust.  Skadebegränsningsplikten 

kan  således  sägas  finnas  till  som  sanktion  för  att  tillse  att  denna  princip 

efterlevs. Vidare diskussion om denna princip behandlar i större utsträckning 

begränsningsplikternas omfattning och kommer därför att diskuteras mer under 

6.2. 

Vidare  föreligger  huvudregeln  om skadestånds  uträkning.  Ersättningen skall 

bestämmas  till  ett  belopp  som  försätter  den  skadelidande  parten  i  samma 

ekonomiska situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt eller om skadan 

inte uppkommit. Ersättning ska betalas ut för de skador som träffas av adekvat 

kausalitet.  Detta  innebär  även  negativt  tolkat  för  den  skadevållande  eller 

ersättningskyldige  att  han  inte  ska  betala  för  skador  som  inte  borde  ha 

uppkommit.  Adekvansen  sätter  likt  vid  vanlig  skadeståndsuträkning 

begränsningar  för  ersättningens  omfattning  när  det  varit  påräkneligt,  eller 

adekvat, att den skadedrabbade förhindrat vidare skador. Man kan här diskutera 

huruvida en skadebegränsningsplikt över huvud taget vore nödvändig i fallet 

att  det  fanns en mer utförlig och allmänt vedertagen formel för att  beräkna 

adekvat kausalitet. Skadebegränsningsplikterna har alla gemensamt att de ska 

undanta  icke  adekvata  skador  från  ersättningen,  i  den  meningen  att  det 

förutsätts att den skadelidande, när det är skäligt, skall begränsa skadorna som 

denne  drabbats  av.  Med  detta  synsätt  borde  samma  skador  som träffas  av 

skadebegränsningsplikten inte träffas av adekvans.

En ytterligare gemensam komponent  mellan de olika plikterna,  som  också 

kommer att behandlas i 6.3, är att de många gånger är svåra att avgränsa från 

medvållanderegler i sina respektive lagar. Medvållandereglerna har en längre 

historia och är mer centrala för sina respektive lagområden, vilket inte minst 

framgår av praxis. Lagstiftaren har ändå funnit att så stora skillnader föreligger 
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mellan medvållande- och skadebegränsningssituationer att eget lagrum krävs 

även för de senare. Tanken bakom detta är till synes att rättsföljderna av att ha 

funnits medvållande till sin skada inte skäligen borde vara samma som de som 

drabbar någon som underlåtit att begränsa en skada som någon annan vållat.  

Räddningsplikten  i  FAL sticker  ut  i  ett  avseende  då  räddningsplikten  inte 

begränsar den skadevållandes skadestånd utan försäkringsgivarens ersättning 

till  den skadelidande. Syftet  med skadebegränsningsreglerna är dock inte att 

skadevållaren ska komma billigare undan utan att den skadelidande inte skall 

få ersättning för skador han borde undgått. Skadebegränsningsplikten är inte att 

tolkas  som  en  lättnad  för  skadevållaren  utan  en  sanktion  mot  den 

skadedrabbade.  Herre  framhåller  också  att  de  avtalsrättsliga  reglerna  skall 

främja  ekonomisk  effektivitet,  varför  det  är  önskvärt  att  ingen  part  ska  ha 

kostnader som inte borde uppkommit.101

6.2 Skadebegränsningsreglernas omfattning

Gemensamt  för  samtliga  i  denna  uppsats  genomgångna 

skadebegränsningsregler  är  att  kravet  på  åtgärd  av  den  skadedrabbade  ska 

fattas fall till fall. Även om det framkommer exempel på lämpliga åtgärder i 

såväl förarbeten som försäkringsvillkor görs en bedömning ändå på grundval 

av  den  skadelidandes  individuella  möjligheter.  Kravet  på  skäliga  åtgärder 

uttrycks  i  generella  termer  så  att  den  skadelidande  parten  måste  handla 

ekonomiskt förnuftigt och på samma sätt som om han inte kunde räkna med att 

få ersättning av motparten för sin förlust.102 Någon som inte kan räkna med 

ersättning för sin förlust kommer förmodligen att utsätta sig för vissa risker, 

eller  anstränga  sig  på  andra  sätt,  för  att  rädda  sin  egendom eller  begränsa 

skador.  Fördelen  med  en  så  generellt  hållen  regel  med  hänvisning  till  en 

skälighetsbedömning  är  givetvis  att  det  skänker  ett  stort  utrymme  för  att 

anpassa bedömningen efter det konkreta fallet - man kan tänka sig att ett försök 

till ett mer detaljerat regelverk skulle resultera i något som närmast skulle likna 

de gamla kasuistiska lagarna.  

Bedömningen  görs  således  skönsmässigt,  det  närmaste  man  kommer  en 

101 Herre 1996, s. 567
102Ramberg, 1995, s. 695
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formulerad regel för vad den skadelidande är skyldig att göra för att uppfylla 

sin skadebegränsningsplikt är att ”han är skyldig att göra vad som rimligen kan 

begäras av honom”.103

6.3 Sammanfattning

Från den utomobligatoriska generella principen om skadebegränsningsplikt, via 

köplagarnas lagfästa regler till de specifika reglerna om räddningsplikt104 i FAL 

föreligger betydande likheter, men även skillnader, vad avser både syfte och 

tillämpning.  

De  nu  utredde  skadebegränsningsplikterna  kan  delas  upp  i  olika  slag  på 

grundval av vilka typer av skador de primärt är tänkta att begränsa. FAL samt 

KKöpL på konsumentens  sida tar  i  huvudsak sikte  på skadebegränsning av 

sakskador medan KöpL och KKöpL på näringsidkarens sida tar sikte på skador 

av förmögenhetsnatur. Den utomobligatoriska skadeståndsplikten är tillämplig 

på  alla  typer  av  skador,  men  utreddes  i  uppsatsen  endast  med  sikte  på 

sakskador.105 Det  kan  generellt  sägas  att  åtgärderna  som  krävs  för 

skadebegränsning  vid  sakskador  är  av  helt  annan  typ  än  de  vid 

förmögenhetsskador. Det handlar i första fallet om från att låta bli att använda 

skadad egendom till att utsätta sig för mindre risker för att begränsa skadan på 

egendom  i  fara.  För  den  förmögenhetsinriktade  skadebegränsningsplikten 

handlar  det  om  att  begränsa  skada  genom  att  främst  företa  olika 

täckningstransaktioner,  men  även  andra  administrativa  åtgärder  som  att 

omfördela arbetskraft eller använda tillgångar på annat sätt.

Vidare kan skadebegränsningsplikterna delas upp på grundval av vilka parterna 

är.  För  personförsäkringar  i  FAL,  KKöpL  på  konsumentens  sida  är  den 

skadebegränsningsförpliktade en privatperson, generellt betyder detta att lägre 

krav ställs på åtgärderna då man inte kan förutsätta att en privatperson besitter 

erfarenhet eller några särskilda kunskaper för att begränsa sin skada. Motsatsen 

gäller för företagsförsäkring i FAL, näringsidkare i KKöpL samt båda parter i 

KöpL där  parterna  oftast  förutsätts  besitta  fackkunskap och  erfarenhet  som 

103Radetzki, 2005, s. 70
104 Så länge inget annat uppges omfattas fortsättningsvis av semantiska skäl även 
räddningsplikten av begreppet ”skadebegränsningsplikt”.

105 Den utomobligatoriska skadebegränsningsplikten som jag utrett är allt för allmän i sin 
karaktär för att låta sig uppdelas på samma sätt som övriga.
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föranleder  att  större  åtgärder  måste  företas  för  att  skadebegränsningsplikten 

skall ses som uppfylld.

Uppdelning  kan  slutligen  göras  på  grundval  av  om  det  föreligger  ett 

avtalsförhållande mellan parterna eller inte. Detta är relevant med tanke på den 

på senare tid omdiskuterade lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten brukar definieras 

som en plikt att, utöver ren avtalsuppfyllelse, iaktta eller tillvarata sin motparts 

intressen.106 I  samtliga  undersökta  skadebegränsningsplikter  förutom  den 

utomobligatoriska föreligger ett avtalsförhållande. Även försäkringsavtal, som 

till  sin  karaktär  skiljer  sig  från  t.ex.  köpavtal  anses  falla  under 

lojalitetsplikten.107 Munukka ser  dock inte  skadebegränsningsplikten som en 

typisk  lojalitetsförpliktelse  då  den  även,  som  bekant,  gäller 

utomobligatoriskt.108 Trots  detta  torde  skadebegränsningsplikten  vara  mer 

långtgående i avtalsförhållanden, på grund av lojalitetsplikten, än vad den är i 

utomobligatoriska förhållanden.

Ett  karaktärsdrag som kan sägas vara uniformt för alla  i  den här  uppsatsen 

berörda skadebegränsningsplikter  är   frågan om när  i  skadeskeendet plikten 

inträder för den skadelidande.  Skadebegränsningsplikten inträder  när skadan 

uppkommit, alternativt är omedelbart förestående enligt 4:7 FAL, detta tillägg i 

FAL har dock av min utredning inte visat sig utgöra någon reell skillnad vid 

tillämpning. Frågan om skadebegränsningspliktens inträde är också viktig för 

att  avgränsa  skadebegränsningsplikten  från  reglerna  om  medvållande  och 

framkallande av försäkringsfall. Räddningsplikten i FAL ligger nära reglerna 

om  framkallande  av  försäkringsfall,  skadebegränsningsplikten  i  KöpL och 

KKöpL kan precis som den utomobligatoriska skadebegränsningsplikten vara 

svår att avgränsa från medvållandereglerna i 6 kap. 1 § SkL. Kortfattat kan det 

sägas att medvållandeansvaret och regeln om framkallande av försäkringsfalls 

fokus ligger på tidpunkten för skadans inträde och vidare de situationer där den 

skadelidande  parten  delvis  orsakat  att  själva  skadan  uppkommit. 

Skadebegränsningsplikten tar istället sikte på tidpunkten efter  avtalsbrottet och 

rör den skadelidande partens åtgärder att försöka begränsa omfattningen av en 

106 Vårdplikten som nämns i 3.4.2 sägs bygga på lojalitetsplikten.
107 Munukka, Jori, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s. 588
108Munukka, 2007, s. 356
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skada som redan inträffat.109

Den största avvikelsen är tvivelsutan jämkningsregeln för privatförsäkringar i 

FAL. Det krävs uppsåt eller grov vårdslöshet för att ersättningen skall sättas 

ned. Detta är att ställa mot huvudregeln i skadebegränsningsplikten att den del 

som av skadan som borde undvikits genom skäliga åtgärder faller  bort  från 

ersättningen. Detta kan ha sin förklaring i rättspolitiska verkningar sprungna ur 

tanken  bakom  försäkringars  ekonomiska  skydd  för  enskilda.110  

Olyckligtvis  förekommer  det  inte  särskilt  mycket  praxis  som  behandlar 

skadebegränsningsplikten.  Detta  försvårar  som  alltid  en  rättsutredning.  

I  HovR  T 2216-13111är  det  till  synes  en  fråga  om  skadebegränsningsplikt, 

åtminstone enligt tingsrätten. När frågan lyfts hos hovrätten anser de dock att 

de  inte  har  tillräckligt  med  underlag  för  att  göra  en  bedömning  av 

skadebegränsningsplikten och faller istället tillbaka på medvållandereglerna i 6 

kap.  1  §  SkL.  Möjligtvis  är  detta  ett  uttryck  för  en  osäkerhet  kring  den 

utomobligatoriska skadebegränsningsplikten som skulle kunna underlättas med 

en  lagfästning  av  regeln,  eller  genom att  frågan  prövas  grundligt  i  Högsta 

domstolen.

Slutligen kan det framföras att principen om skadebegränsningsplikt är känd 

sedan  länge  inom  svensk  rätt,  även  innan  den  lagfästes  i  köplagarna  eller 

FAL.112 Det  som  presenterats  i  denna  uppsats  pekar  på  att  de  olika 

skadebegränsningsplikterna mycket väl kan ses som härstammande ur samma 

rättsprincip, men att de har anpassats och specialiserats på olika sätt efter tänkt 

tillämpnings-  samt  rättsområde,  och  formats  av  praxis  och  diskussioner  i 

doktrinen till vad de är idag.

109 Herre, 1996, s 550
110 Prop. 2003/04:150 s. 123
111 Se 2.4.2
112 SOU 1976:66: s. 166, Ramberg, 1995, s. 694)
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