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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utreda husdjurets rättsförhållande ur försäkrings- och 

skadeståndsrättslig synvinkel. I arbetet används traditionell rättsdogmatisk metod tillsammans 

med relevanta branschavtal för att besvara uppsatsens frågeställning. Avsikten är att belysa de 

problem/svårigheter som finns inom detta område. 

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att försäkra sitt sällskapsdjur, främst 

på grund av de höga veterinärkostnaderna. Tidigare försäkrades mestadels dyra raskatter och 

utställningshundar. Historiskt sett har husdjuren haft stor betydelse för människan, idag 

används de dock främst som sällskap. Idag finns det i Sverige ungefär 1,2 miljoner katter och 

700 000 hundar. Försäkringsområdet för husdjur har ökat dels på grund av ökat antal husdjur, 

men även på grund av de ökade kostnaderna för veterinärvård. En annan bidragande faktor är 

vår förändrade syn på djur idag. Veterinärvården har också utvecklats och man kan idag 

behandla de flesta skador och sjukdomar och under det senaste decenniet har även 

försäkringsbolagens premieinkomster för husdjurförsäkringar ökat drastiskt. 

Till följd av att HD genom uttalanden i två fall avseende djurskador poängterar att djur inte 

bör ses som vilka saker som helst, betraktas nu djurskador inom civilrätten med ett mer 

humant synsätt. En utredning av de skillnader och likheter som finns kan ge en ökad 

förståelse till varför rättsläget ser ut som det gör. Vilka problem som kan uppkomma, men 

även hur den framtida utvecklingen kan komma att se ut. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna framställning är först och främst att genom en systematisk genomgång av 

relevanta bestämmelser inom skadestånds- och försäkringsrätten uppmärksamma läsaren på 

problematiken med det rättsliga synsättet på husdjurens rättsförhållande. Genomgången av 

gällande rätt har jag sedan använt för att jämföra ett antal försäkringsbolags 

försäkringsvillkor. Detta har gjorts för att undersöka varför man valt att låta husdjurs 

rättsförhållande avvika från de vanliga skadestånds- och försäkringsrättsliga principerna.  

1.2 Avgränsning 

Vid författandet av framställningen har avgränsning gjorts på följande sätt. Allmänna frågor 

kommer att behandlas översiktligt för att ge läsaren en kort bakgrund/inledning för ökad 

förståelse och syftet är inte att i detalj redogöra för specifika frågor som exempelvis 

kontraheringsplikt och dagsvärdesprincipen. En avgränsning har gjorts avseende de 

värderingsregler och försäkringsformer som tas upp i uppsatsen, dessa kommer endast 

behandlas i den mån det behövs för att kunna beskriva djurförsäkringens särdrag. I övrigt 

behandlas endast de delar som är relevanta för djurförsäkringar på ett fullständigt sätt. 

Resterande delar beskrivs endast översiktligt, såsom skadevärdering, grunder för försäkring 

och skadestånd, premier samt livförsäkringstyper. 

1.3 Metod & material 

Vid författandet av framställningen har den traditionella rättsdogmatiska metoden använts för 

att fastställa gällande rätt. Författaren har använt sig av relevanta lagar, domstolspraxis, 

förarbeten och doktrin som är relevant för ämnet. Vilket sedan har undersökts och utretts för 

att kunnat komma fram till en slutsats om varför djurförsäkringsrätten och skadeståndsrätten 

avseende djur fungerar på det sätt den gör. Författaren har i den mån ovan rättskällor inte gett 

vägledning, använt sig av rapporter, försäkringsavtal samt annan relevant sedvanerätt. Av den 

orsaken att uppsatsen syftar till att utreda djurförsäkringens avvikelser från principer inom 

försäkringsrätten samt skadeståndsrätten ter det sig mest relevant att använda sig av sådant 

material om djurförsäkringar som ger den mest tillämpliga informationen. Genom att 

analysera detta material kan framställningens frågeställning besvaras.  
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Enligt ovan framgår det att uppsatsens syfte är att utreda husdjurets rättsförhållande ur 

försäkrings- och skadeståndsrättslig synvinkel.  

För att kunna göra detta på ett relevant sätt i förhållande till min frågeställning har jag därför 

fått göra avsteg från den traditionella metoden. Metodproblem som kan uppkomma i och med 

att sådana avsteg görs är att de rättstillämpningsfakta som används inte är att se som juridiska 

rättskällor och därför inte kan tillmätas lika stor juridisk relevans. Då man inom 

försäkringsbranschen använder sig mycket av icke juridiskt material, såsom avtals- och 

försäkringsvillkor får det ändå anses att ett avsteg i detta fall ha mindre relevans för 

uppsatsens juridiska innebörd. Det bör dock framhållas att dessa villkor inte är rättskällor 

enligt den rättsdogmatiska metoden, men att de då det inte finns någon annan rättskälla att 

förhålla sig till får anses ha betydelse för rättsliga bedömningar. Villkoren som ofta är 

standardiserande kan utgöra stöd för vad som är handelsbruk eller annan sedvänja i 

branschen. Ett standardavtal i sig kan dock inte konstituera någon sedvanerätt.
1
   

Vid jämförande av försäkringsvillkor och föreskrifter har fyra av de största 

försäkringsbolagen som erbjuder djurförsäkringar använts. Dessa är Agria djurförsäkringar, If 

djurförsäkringar, Folksam djurförsäkringar samt Sveland djurförsäkringar. Avseende 

benämningen husdjur menas i den här framställningen endast hundar och katter. Jag har valt 

att begränsa min materialinhämtning och inte tagit hänsyn till material publicerat efter den 1 

juli 2015.  

1.4 Disposition 

Arbetet är indelat i tre huvuddelar. Den första delen är en allmän och översiktlig genomgång 

av sak- och personförsäkringsrätten. Den andra delen består av en allmän och översiktlig 

genomgång av sakskade- och personskaderätten. De två första delarna är en ingång till den 

tredje delen där en djupare genomgång av djurförsäkringsrätten och djurskadeståndsrätten 

görs samt en analys av de tre delarna. Avslutningsvis presenteras slutsatser och tankar kring 

den framtida juridiska utvecklingen inom detta område. 

                                                 
1
 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 219 ff. 
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1.5 Sambandet mellan försäkringsrätt och utomobligatorisk 

skadeståndsrätt 

Det är välkänt att de två regleringarna har nära samband med varandra då de båda behandlar 

ersättning vid uppkommen skada. Främsta skillnaden är att den ena (försäkringen) regleras 

med hjälp av ett avtal och den andra (skadeståndet) helt oberoende av avtal. Vid uppkommen 

skada kan den skadelidande ibland välja om skadan ska ersättas ur en försäkring eller om 

kompensation ska ske genom skadestånd, emellanåt kan man till och med få ersättning från 

båda håll, en så kallad kumulation. I vissa fall kan man endast kräva skadestånd för den 

förlust som försäkringen inte täcker och ibland kan man inte få ersättning från endera hållet. 

När ett försäkringsavtal utformas bör skadeståndsrätten därför beaktas så det inte sker någon 

kollision, så är dock inte alltid fallet.
2
  

Under 1900-talet utvecklades en idé om att det skulle vara mer användbart att använda sig av 

försäkring än skadestånd för att tillgodose den skadelidandes intressen. Försäkringen medför 

att förlusten slås ut på en samling människor istället för en individ, då en ensam individ oftast 

inte har möjlighet att betala hela skadeståndet själv. Försäkringsrättsligt framhölls 

ansvarsförsäkringens betydelse för att man skulle kunna börja tillämpa hårdare 

skadeståndskrav.  Svagheter i de traditionella skadeståndsrättsliga lösningarna påvisades, det i 

sin tur krävde ett försäkringsrättsligt system som direkt skyddade den skadelidande vid 

personskada. Detta ledde senare till den så kallade svenska modellen, en form av skyddsnät av 

olika försäkringar som omedelbart ersätter de flesta personskador.
3
 

 

                                                 
2
 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 110. 

3
 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 111 f. 
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2. Försäkringsrätt 

2.1 Sakförsäkring 

Ett försäkringsavtal skiljer sig till viss del från andra avtalstyper. Försäkringsavtalet sluts 

mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare. Försäkringsgivaren erbjuder att mot en 

premie utge ersättning till försäkringstagaren eller annan ersättningsberättigad för det fall att 

en viss företeelse inträffar (försäkringsfallet). Försäkringen avser en risk vilket 

försäkringsbolaget står för ansvaret, om den risken skulle inträffa.
4
  

2.1.1 Intressebegreppet 

Ersättning kan enligt 6 kap. 1 § FAL betalas för ”varje lagligt intresse som omfattas av 

försäkringen”. Begreppet intresse har betydelse för försäkringsersättning vid skadeförsäkring. 

Intresset i det här fallet kan liknas vid risken att lida förlust om en viss händelse skulle 

inträffa, dvs. risken att försäkringstagarens egendom skadas. Dessa intressen kan som framgår 

av paragrafen försäkras om de är lagliga. En försäkring vilken försäkrar intressen som kan 

strida mot god sed kan inte heller vara bindande. Man kan i princip alltid försäkra sig mot 

hela den ekonomiska förlusten man lider.
 5

   

Försäkringstagaren vill ofta tillförsäkra sig en större ersättning än den förlusten han lidit, 

exempelvis när han försäkrar personliga tillhörigheter mot brand. Försäkringstagaren önskar 

då ofta ersättning för det belopp som krävs för nyanskaffning. De försäkrade föremålen är 

dock i allmänhet mindre värda som begagnade än nyinköpta. Detsamma gäller 

återupprättningen av ett nedbrunnet hus. Egendomen skulle alltså behöva försäkras till ett 

mycket högre belopp än det verkliga. Under lång tid ansåg man att detta var omöjligt, på 

samma sätt som man inte ville försäkra annat än ekonomiska intressen. Försäkringstagaren 

skulle därmed göra en vinst på försäkringsfallet, det var helt förkastligt och jämfördes med 

vadslagning samt stridande mot skadeförsäkringens natur. Det ansågs kunna leda till att 

försäkringstagaren uppsåtligen skulle kunna framkalla försäkringsfallet, alternativt brista i 

omsorg. I 39 § 1 st. GFAL kom principen om vinstförbud till uttryck: ”Ej vare 

försäkringsgivaren pliktig att såsom ersättning för inträffad skada utgiva större belopp än som 

erfordras för förlustens täckande, ändå att överenskommet försäkringsbelopp är större.” Detta 

                                                 
4
 Konsumentverket, Rapport 2012:2, Djurförsäkringar – En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor 

för katt-, hund- och hästförsäkringar, s 9. 
5
 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, s 80. 
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har tidigare betraktats som ett hinder för försäkringsgivaren att konstruera olika 

försäkringstyper som skulle medföra att försäkringstagaren erhåller större ersättning än den 

egentliga förlusten. Bestämmelsen har fått en betydelsefull tillämpning vid tolkningen av 

försäkringsvillkor idag även om den ersatts av FAL. Främst i tvistiga mål bör inte 

försäkringsvillkoren uppfattas till nackdel för försäkringstagaren. Inställningen till 

summaförsäkring har varit en annan än vid skadeförsäkring, då man inte tillämpat samma 

grundsats. Liv- och olycksfallsförsäkringar ger rätt att få ut visst bestämt belopp oavsett 

storleken på den verkliga förlusten.
 6

  

På 1950-talet genomfördes den så kallade nyvärdesförsäkringen, vilket ledde till ett 

åsidosättande av vinstförbudet. I villkoren har man genom nyvärdesförsäkringen gjort ett 

direkt undantag från förbudet i en situation, då ett utvidgat försäkringsskydd fyller ett starkt 

ekonomiskt behov. Försäkringsformen innebär att egendomen i vissa fall inte ersätts efter sitt 

värde i begagnat skick utan efter vad det kostar att införskaffa motsvarande egendom som ny. 

Bestämmelsen är vanlig i nuvarande villkor, främst med avseende på byggnadsförsäkringar 

men även andra sakförsäkringar. Vanligtvis krävs att saken återanskaffas inom viss tid, för att 

försäkringstagaren inte ska göra något annat för pengarna. I FAL har vinstförbudet avskaffats, 

just för man i praktiken frångått detta. Vid oklara försäkringsvillkor bör man dock överväga 

att använda sig av principen och vid tveksamheter ersätts inte mer än den faktiska kostnaden.
7
 

2.1.2 Skadevärdering 

En av de mest praktiskt betydelsefulla frågorna inom försäkringsrätten är den om 

bestämmandet av försäkringsersättning. Vid tvistigheter inom försäkringsrätten används 

denna metod.  Ifall en egendom försäkras utan att det försäkrade intresset anges, så ska 

försäkringen enbart antas avse det värde vilket egendomen minskar genom skadan. Andra 

intressen förknippade med egendomen tas ingen hänsyn till i detta fall.
8
  

Risker som är svårberäkneliga och andra förluster eller utebliven vinst anses 

försäkringsgivaren täcka först efter särskilda åtaganden. Det finns speciella försäkringar som 

bör kombineras för att alla kostnader ska täckas, exempelvis hyresförlustförsäkring samt 

ansvarsförsäkring vid brand. Ansvarsförsäkringar kan kombineras med de flesta försäkringar 

                                                 
6
 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer,  s 80 f. 

7
 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt - Några huvudlinjer,  s 82. 

8
 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer,  s 82 f. 
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där skadeståndsskyldighet kan uppkomma. Försäkringsbolaget kan därmed beakta de 

särskilda förhållanden som påverkar riskerna i detta fall. Försäkringsrätten har en benägenhet 

att använda sig av en objektiv värdering, utan hänsyn till individuella förhållanden. Detta är 

en följd av att försäkringsgivaren måste ha underlag för sina beräkningar. Det finns dock 

ingen konkret gränsdragning för de olika metoderna. FAL innehåller en del dispositiva regler 

om värderingen vilket inte täcker alla situationer och även försäkringsvillkor kan innehålla 

avvikelser eller kompletteringar.
9
 

Huvudregeln för värdering av skadad egendom återfinns i 6 kap. 2 § FAL. Är det värdet av 

egendomen som försäkringen gäller, ska det var jämförbart med återanskaffningspriset 

omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt nedsatt användbarhet 

och annan omständighet. Det sista rekvisitet gäller ej för byggnader. Det är vanligt att man i 

försäkringsvillkor frångår denna dispositiva regel och ersätter alltid nyvärdet. Beräkningen av 

den sortens ersättning är oftast mer utförlig. Grunden för värdering ligger i 

återanskaffningsvärdet med vissa avdrag för värdeminskning som uppstått före 

försäkringsfallet. Ersättningen för återanskaffning kan användas till de kostnader 

försäkringstagaren själv väljer.
10

  

2.1.3 Värdeersättning 

I försäkringsavtalet anges ett försäkringsbelopp för den försäkrade egendomen. På detta 

belopp räknas en premie ut. Försäkringsbeloppet är däremot inte det enda som har betydelse 

för uträkning av ersättningen, dock utgör det en gräns för vilket maxersättningen kan bli. 

Försäkringssumman motsvarar oftast det värde som försäkringstagaren anser vara rimligt för 

det försäkrade föremålet. I princip får inte ersättningen överstiga förlusten, i undantagsfall kan 

vissa större ersättningar förekomma.
11

  

Inom försäkringsrätten har värdeberäkningen en förhållandevis objektiv karaktär. Hänsyn tas 

inte alltid i så hög grad till den skadelidandes speciella omständigheter i varje enskilt fall. 

Visst stöd för den objektiva värdesättningen finns i rättsreglerna, däri anges det att 

ersättningen ska beräknas enligt schematiska metoder. Vid uppkomst av tvistigheter vid 

tolkningen av dessa regler kan det däremot vara svårt att hämta vägledning ur denna 
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värdeberäkning. Det kan bero på att lagreglerna innehåller en blandning av olika objektiva 

och subjektiva inslag. Samtidigt måste man ha förståelse för att det inte går att vara helt 

objektiv då det finns flera faktorer att ta hänsyn till, därav måste vissa individuella 

bedömningar göras. En användning av priset som utgångspunkt för värdeberäkningen kan ofta 

vara olämplig och i många fall kan det vara svårt att beräkna. Nedan följer olika metoder för 

ersättningsberäkningen.
12

 

2.1.3.1 Ersättning vid totalskada grundat på återanskaffningskostnaden  

Egendomens värde kan fastställas på många sätt, allt beroende på syftet och 

omständigheterna. Värdet av ett föremål kan exempelvis fastställas genom ett bruksvärde, ett 

försäljningsvärde, ett avkastningsvärde eller kostnaden för återanskaffning.
13

  

Återanskaffningskostnaden motsvarar värdet som det skadade föremålet omedelbart före 

försäkringsfallet skulle ha kostat att ersätta med ett föremål av samma slag, med avdrag för 

förlorat värde grundat på ålder och bruk, nedsatt användbarhet eller annan omständighet. 

Återanskaffningskostnaden grundar sig i att försäkringsersättningen måste medge 

återanskaffning för att ge ett fullgott skydd. Vid anskaffande av ny egendom är det också en 

lämplig utgångspunkt, då det inte alltid finns möjlighet att införskaffa egendom som är 

likvärdigt begagnad som den skadade.  Återanskaffningskostnaden är även relativt enkel att 

bestämma i exakta pengar, vilket inte alltid är fallet med de andra värdena t.ex. bruksvärdet. 

För att återanskaffning ska kunna ske krävs att det finns ett föremål av motsvarande 

beskaffenhet som används för ett liknande ändamål. Priset för den nya egendomen bestäms 

med hänsyn till återanskaffningsmöjligheterna, det lägsta priset blir dock oftast den 

utslagsgivande faktorn.
14

  

Idén bakom värderingsregeln är att man ska utgå från det värde saken företräder vid 

försäkringsfallet. Därmed avses inte försäljningsvärdet, en hänvisning till det skulle av allt att 

döma leda till för låg ersättning särskilt för begagnad lös egendom. Vill man idag kunna räkna 

med en ersättning som utgår från försäljningsvärdet, eller vill försäkringsbolaget frångå 

värdering enligt anskaffningsvärdet får en bestämmelse härom tas in i försäkringsvillkoret.
15
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I 6 kap. 2 § FAL finns en särskild regel för undantagsfall där återanskaffning inte kan ske. 

Värdet ska då motsvara vad det skulle kostat att anskaffa likställig egendom direkt före 

försäkringsfallet. Regeln används sällan men när den används avser den t.ex. försäkring av 

unik konst. Bevisbördan för förlustens storlek ligger i princip på den försäkrade. Gällande 

konstföremål som kan vara svåra att bevisa värdet på bestäms ofta föremålets värde i förväg 

efter en värdering i samband med avtalsslutet. Det kan nämnas att ålder och bruk medför ett 

kontinuerligt värdefall, såtillvida inte egendomens värde ökar till följd av ålder eller bruk t.ex. 

årgångsvin. 
16

 

Avseende nedsatt användbarhet eller annan omständighet bör dessa ses som att samtliga 

värdesänkande förhållanden ska tas i beaktande. Värdeminskning kan även utöver ovan 

nämnda kriterier vara orsakad av att egendomen inte är tillfredställande för sitt ändamål p.g.a. 

konstruktionsfel, tidigare skada etc. 
 
Det kan även vara fråga om att egendomen blivit 

omodern exempelvis en maskin som blivit gammal p.g.a. den tekniska utvecklingen. Nedsatt 

användbarhet eller annan omständighet kan vara svårt att bestämma med exakthet, det blir 

ofta en fråga om ungefärlig värdering.
17

 

2.1.3.2 Nyvärdesförsäkring och ersättning vid totalskada grundat på nyvärdet 

En nyvärdesförsäkring innebär att den försäkrade egendomen ersätts efter vad det kostar att 

erhålla motsvarande egendom i nyskick, inga avdrag görs för ålder och bruk. Det krävs ofta 

att föremålet återanskaffas i samband med försäkringsfallet eller kort där efter. Bestämmelsen 

lämpar sig främst på byggnader.
18

 

En förutsättning för att ersättning ska utgå för nyvärdet är att dagsvärdet uppgår till minst 

50 % av egendomens värde direkt innan försäkringsfallet. Egendom som är mycket sliten eller 

föråldrad kan inte ersättas med kostnaden för en ny. Det kan uppfattas som 

nyvärdesförsäkringen ger större ersättning än vad förlusten avser. Försäkringshavaren får 

gammal egendom ersatt med ny, vilket leder till att försäkringstagaren inte behöver ersätta 

egendomen lika fort som om han hade behövt med om den skadade egendomen hållit sig 

skadefri. Denna fördel är dock ofrånkomlig och är en följd av det ekonomiska skyddsbehov 

som nyvärdesförsäkringen ger. Vid nyvärdesförsäkring görs avdrag för vad den skadade 
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egendomen kan ha förlorat i värde genom nedsatt användbarhet och annan omständighet men 

inte för ålder och bruk. Avdraget beräknas på samma sätt som vid dagsvärdesförsäkring, men 

det innebär att ersättningen i detta fall kommer överskrida vad som skulle utgetts vid en sådan 

försäkring. För att ersättning ska utgå för nyvärdet och inte endast för dagsvärdet krävs att 

egendomen återanskaffas eller repareras. Detta för att skydda förlusten som uppkommer för 

att införskaffa ny egendom. Sker ingen återanskaffning uppstår ingen förlust som är det 

försäkringen ska skydda mot.
19

  

2.1.3.3 Ersättning vid delskada 

Delskadeersättning kan främst beräknas på två sätt. Skadan kan ses som en totalskada och 

ersättas därefter även fast den endast utgjorts av en delskada. Ett exempel är ett försäkrat 

fartyg vilket sjunkit och inte till en skälig kostnad kan bärgas, eller skadats så att den inte 

längre kan användas för sitt ändamål. I dessa fall har försäkringstagaren rätt till ersättning som 

om totalskada egentligen inträffat. Skadan kan även ses som en delskada och ersättas därefter, 

denna skada kan beräknas på två sätt. Detta kan göras genom fastställande av värdet före och 

efter skadan och beräknas genom återanskaffning av hela egendomen. Denna 

beräkningsmetod lämpar sig främst på beräkning av stora skador som t.ex. vid villabrand. Vid 

ersättning beräknat på totalskada bör alltid avdrag göras för ålder och bruk av egendomen. 

Det andra alternativet är att en reparationskostnadsbedömning görs alternativt en beräkning 

för återanskaffning av de delar som skadats.
20

 

2.1.4  Kontraheringsplikt 

Vid både personförsäkring och sakförsäkring föreligger kontraheringsplikt. Denna innebär att 

försäkringsbolagen inte utan giltigt skäl får neka en försäkringstagare att teckna en försäkring 

som bolaget normalt tillhandahåller. För att bolaget ska kunna neka någon en sakförsäkring 

krävs särskilda skäl eller någon annan omständighet. Ett avslag får inte heller grundas på att 

ett försäkringsfall har inträffat efter det att ansökan lämnats till bolaget. Den underliggande 

tanken med regeln är att försäkringstagaren ska ha det försäkringsskydd som de behöver. 

Frågan om kontraheringsplikten skulle gälla alla typer av försäkringar för konsumenter 

orsakade en del problem vid lagens tillkomst. Dessa problem gällde främst speciella 
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försäkringsformer som inte alla bolag normalt tillhandahåller allmänheten, dessa försäkringar 

vill inte bolagen att man som konsument ska kunna ha rätt till att teckna.

Detta p.g.a. att de försäkringarna har en annan riskkaraktär jämfört med de vanliga 

försäkringsriskerna som gäller vid exempelvis båt- och bilförsäkring. Regeln har därför 

utformats så att kontraheringsplikten bör gälla alla sorters försäkringar med undantag för 

specialförsäkringar. Andra särskilda skäl som anges kan vara risken för framtida 

försäkringsfall samt försäkringstagarens individuella omständigheter, t.ex. ha lämnat felaktiga 

uppgifter eller på annat sätt gjort sig skyldig till bedrägeribrott.
21

  

2.1.5 Underförsäkring 

Försäkringsparterna kan välja att avtala om ett lägre försäkringsvärde än vad som framgår av 

lagens värderingsregler, i sådana fall föreligger underförsäkring. Försäkringstagaren kan då 

inte få ersättning för hela förlusten. Premien har ju också beräknats på ett värde som 

understiger det verkliga. Vid konsumentförsäkring gäller en speciell regel om 

underförsäkring. Enligt 6 kap. 3 § FAL kan proportionell nedsättning ske på liknande sätt som 

om egendomen värderats till sitt rätta belopp, men bara om försäkringsbeloppet enligt 

villkoren kan vara jämförbar med det verkliga värdet och avsevärt understiger detta. I de 

fallen torde försäkringstagaren vara i ond tro, detta saknar dock betydelse enligt regeln.
22

  

2.1.6 Självrisk 

Parterna kan avtala om en viss självrisk, det är en förhållandevis vanlig företeelse som 

förekommer i bl.a. hemförsäkringsvillkor. Det innebär att skador för ett lägre belopp inte 

ersätts, exempelvis skador under 1000 kr. Detta belopp kan också dras av vid ersättning för 

större skador. Ett vanligt skäl för självrisk är att försäkringen ofta blir billigare, premien 

belastas därför inte med kostnaden för att reglera småskador. Premien skulle också bli 

oproportionerligt hög i förhållande till skadans omfattning. I regel har inte heller 

försäkringstagaren behov av försäkringsskydd i dessa fall. Självrisken har även en 

förebyggande effekt, i och med att försäkringstagaren själv får svara för viss del av skador 

som uppkommer förmodas försäkringstagaren behandla egendomen med viss försiktighet.
23
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2.1.7 Dubbelförsäkring och överförsäkring 

Egendom kan även försäkras till ett högre värde än det verkliga. Görs det genom en och 

samma försäkring, så kallad överförsäkring, saknar det i princip betydelse för 

försäkringsgivarens ansvar. Ersättningen omfattar ändå bara försäkringstagarens förlust 

(frånsett nyvärdesförsäkringen). Däremot kan egendom försäkras genom olika försäkringar, 

på så sätt att samma intresse täcks av försäkringarna, så kallad dubbelförsäkring. 

Dubbelförsäkring kan vara vanligt när man köper fastighet och försäkrar den samtidigt som 

den förra ägarens försäkring är giltig under en övergångsperiod. Att teckna en 

ansvarsförsäkring och en brandförsäkring för samma egendom är inte att dubbelförsäkra då 

man försäkrar två olika intressen.
24

 

Föreligger dubbelförsäkring har den försäkrade, sammanlagt från båda försäkringarna, inte 

rätt att erhålla mer än förlusten. Huvudregeln är att man inte ska tjäna på försäkringsfallet. 

Enligt 6 kap. 4 § FAL har försäkringstagaren rätt att vända sig till vilken av 

försäkringsgivarna han vill för att få ut full ersättning. Efter det fördelas ansvarigheten mellan 

försäkringsgivarna efter det belopp varje bolag svarar för. Detta utgör dock inget större 

problem då det finns branschöverenskommelser för hur man ska fördela ansvaret vid 

dubbelförsäkring.
25

 

2.1.8 Premie 

Enligt 5 kap. 1 § FAL behöver en konsumentförsäkring inte betalas tidigare än fjorton dagar 

från den dag då försäkringsbolaget skickade iväg ett krav på premien till försäkringstagaren. 

Detta gäller dock inte om försäkringen ska tecknas genom att försäkringstagaren betalar 

premien eller om försäkringen endast är giltig med förutsättning att premien betalas innan 

försäkringstiden börjar. Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas tidigare än 

en månad från den dag då försäkringsbolaget sände krav på premien till försäkringstagaren.
26

 

5 kap. 2 § FAL anger vad som gäller vid uppsägning av försäkringsavtalet på grund av 

dröjsmål med premien. Paragrafen uppger att försäkringsbolaget får vid dröjsmål med 

betalning av premien säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. 

Uppsägningen ska ske skriftligen och ställas till försäkringstagaren. Har försäkringstagaren 
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inte kunnat betala in premien p.g.a. exempelvis svår sjukdom eller utebliven lön får 

uppsägningen inte effekt förrän en vecka efter att hindret fallit bort.
27

  

2.2 Personförsäkring 

Personförsäkringen innefattar tre olika typer av individuella försäkringar. Dessa är liv- sjuk- 

och olycksfallsförsäkring. Nedan följer först livförsäkringens speciella rättsförhållande, sedan 

även sjuk- och olycksfallsförsäkringen rättsförhållande.  

2.2.1 Livförsäkringens grunder 

Livförsäkringar kan varieras i det oändliga. Jag har valt att redogöra för några av de 

vanligaste formerna, för att visa hur en livförsäkring fungerar och på vilket sätt denna 

försäkringsform tillämpas på djurförsäkringar. Det vi i dagligt tal avser med livförsäkring är i 

själva verket en sammansatt kapitalförsäkring, en blandning av liv- och kapitalförsäkring. 

Vilket innebär att ett försäkringsbelopp betalas ut på en och samma gång, vid den försäkrades 

död (dödsfall) eller senast då han uppnår en viss ålder (livsfall). Det motsatta är den 

temporära dödsfallsförsäkringen, då betalas endast en ersättning ut vid den försäkrades död 

(dödsfall), såvida den inträffar under försäkringstiden.
28

 

Det finns även livförsäkringar som tar sikte bara på att den försäkrade lever (livsfall), i form 

av en livränteförsäkring. Den används för att trygga försörjningen under återstående livstid, 

som en pension. Det är också vanligt att teckna individuell pensionsförsäkring, som är en 

kombination av en livränteförsäkring och en dödsfallsförsäkring. Premiebetalningen kan ske 

antingen som en engångsbetalning eller kan betalas under ett visst antal år. Till skillnad från 

sakförsäkringen uppstår sällan tvister angående ersättningsberäkningen, då den är specificerad 

till ett belopp innan försäkringsfallet inträffar. Ersättningen behöver således aldrig beräknas 

eller värderas utifrån skador, den försäkrade summan ersätts ändå. Frågor som istället kan 

uppkomma avseende livförsäkring rör olika sätt att förfoga över försäkringen.
29

  

Livförsäkring är den försäkringsform som ter sig mest speciellt jämfört med skadeförsäkring. 

Den ersätter inte skada i vanlig mening, t.ex. är försäkringsfallet vid pensionsförsäkring inte 

något farligt även om det kan förorsaka ökat behov av pengar. Inte heller vid 

dödsfallsförsäkring behöver försäkringsfallet innebära någon ekonomisk skada för närstående, 
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även bortsett från arvsmöjligheterna. Tankegångarna kring skada och ersättning passar inte in 

i dessa fall. Ur en försäkringsteknisk synpunkt är riskbedömningen samt upplysningsplikten 

av viktig betydelse, för att bolaget ska kunna göra en korrekt bedömning av 

försäkringsbeloppet samt premien. Till skillnad från andra försäkringar utgör ofta 

livförsäkringen en förmögenhetstillgång, som kan överlåtas eller pantsättas. Trots skillnader 

finns det även likheter mellan livförsäkring och skadeförsäkring, t.ex. kontraheringsplikten 

som också gäller vid personförsäkring. Förmånstagarfrågorna och problem med skydd mot 

utmätning är säregna. Skillnad görs ofta mellan kapital- och livränteförsäkring, lagen gör 

dock bara skillnad i enstaka fall. I övrigt regleras all individuell livförsäkring på samma sätt 

trots sin varierande natur.
30

  

2.2.2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring 

Ersättning ur sjuk- och olycksfallsförsäkringar utges vid uppkommen kroppsskada eller vid 

sjukdom. Denna försäkringsform är inte den enda som ersätter dessa typer av skador, även 

trafikförsäkringen, socialförsäkringen samt ansvarsförsäkringen kan ersätta dessa skador. 

Många arbetstagare kan genom sina anställningsvillkor erhålla visst skydd från arbetsgivaren 

vid sjukdom. Den privata sjuk- och olycksfallsförsäkringen utgår därför från dessa övriga 

skydd och används som ett komplement till de offentliga försäkringarna. De ersättningar som 

utgår ur offentliga försäkringar ger inte alltid full ersättning till följd av olycksfall eller 

sjukdom, det är då den här typen av privata försäkringar kommer till användning. 

Ersättningen kan bestämmas utifrån ett försäkringsbelopp eller ett antal prisbasbelopp. Ett 

specifikt försäkringsbelopp ger en oförändrad premiekostnad till skillnad från ett visst antal 

prisbasbelopp som kan förändras från år till år.
31

 

Ur civilrättslig synvinkel placerar sig den här typen av försäkringar både inom 

skadeförsäkringen och inom livförsäkringen. Den påminner om skadeförsäkringen, men 

skiljer sig från livförsäkringen p.g.a. att ersättning förutsätter att den försäkrade råkat ut för en 

skada. Juridiskt kan det ofta uppkomma problem rörande gränsdragningen av de 

ersättningsgilla skadorna. Denna försäkringsform utgörs inte av ett i förväg bestämt belopp, 

utan hör till de försäkringar som går under summaförsäkring. Till skillnad från 
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skadeförsäkringen kan en förtida uppsägning av denna försäkring, i fall då den f.d. 

försäkringstagarens hälsa försämras leda till svårigheter att teckna en ny sådan.
32

 

Olycksfallsförsäkringen ersätter bl.a. läke- rese- och tandskadekostnader, dessa kostnader 

ersätts upp till försäkringsbeloppet. För att kostnaderna ska vara ersättningsgilla krävs att de 

varit nödvändiga och skäliga. Övriga kostnader till följd av olycksfall ersätts också om dessa 

utgifter varit nödvändiga och skäliga, exempel på detta kan vara rehabilitering eller hemhjälp. 

Ersättning avseende förlorad arbetsinkomst ersätts genom invaliditetsersättning vid bestående 

arbetsoförmåga.
33

  

Sjukförsäkringen ersätter långvarig arbetsoförmåga som uppkommit genom sjukdom eller 

olycksfall. Den här typen av försäkring har ökat de senaste åren, detta är främst p.g.a. att fler 

och fler har en inkomst på över 7,5 prisbasbelopp per år, vilket är taket för den allmänna 

sjukförsäkringen. Det krävs vanligen att arbetsförmågan är nedsatt med 50 %. Ersättning 

betalas efter viss karenstid under en sjukperiod inom försäkringstiden. Nedsättningen ska 

endast bedömas utifrån objektivt påvisbara symptom.
34

  

Nedsatt arbetsförmåga även kallad medicinsk invaliditet bestäms till en viss procentsats och 

från försäkringsbeloppet utgår sedan denna procent. Exempelvis är försäkringsbeloppet 

1 000 000 kr och den medicinska invaliditeten uppgår till 10 %, då utgår en ersättning på 

100 000 kr. Invaliditetsgraden bestäms genom schabloner utfärdade av Svensk försäkring – 

Försäkringsföretagens branschorganisation, exempelvis kan synförlust på ett öga ge 14 % i 

försäkringsersättning.
35

  

2.2.3 Bestämmelser gällande både för livförsäkring samt olycks- och 

sjukförsäkring 

2.2.3.1 Kontraheringsplikt 

Enligt FAL har man rätt att teckna en personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller 

allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran.
36

 Denna kontraheringsplikt gäller för 

såväl livförsäkring som sjuk- och olycksfallsförsäkring. I motiven till lagen framhävs bl.a. att 
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enskildas försäkringsbehov är minst lika stort som vid sakförsäkring. Samtidigt framhölls 

vikten av att den försäkringstekniska bedömningen av risken inte helt skulle tappa sin 

betydelse. Lagstiftarens avsikt har främst varit att bolagen inte ska avslå ansökningar på 

osakliga grunder. Man vill även förhindra att försäkring nekas p.g.a. att enskilda efter ansökan 

fått försämrad hälsa. Ur ett rättssäkert perspektiv kan avslagsbeslut prövas vid domstol.
37

 

För att få teckna en personförsäkring krävs att bolaget fått de uppgifter de behöver. Främst 

upplysningar om den enskildes hälsa men även andra förhållanden som bolaget kan anse ha 

betydelse för riskbedömningen. Särskilda undantag som kan aktualiseras av 

kontraheringsplikten kan t.ex. vara om kunden väljer att inte lämna upplysningar enligt 

bolagets anvisningar. De krav som ställs måste vara försäkringstekniskt motiverade och 

kunderna ska behandlas på samma sätt i liknande situationer. Försäkringsbolag är berättigade 

att inhämta fullmakt av kunden för att själva kunna begära ut relevanta uppgifter om denne 

från t.ex. vårdgivare. Det fordras tyngre skäl för att avslå en personförsäkring jämfört med en 

konsumentförsäkring. Exempel på starka skäl är risken för framtida försäkringsfall, 

försäkringens art samt andra omständigheter. Försäkringsbolag har i och med det rätt att 

begära högre premie alternativt ta in undantag i försäkringsavtalet. Det ligger på 

försäkringsbolaget att bevisa i de fall de anser att det inte föreligger något försäkringsbart 

förhållande, att ett sådant förhållande verkligen föreligger. En förhöjd risk för ett 

försäkringsfall beror främst på försäkringstagarens hälsotillstånd, denna risk behöver dock 

inte betyda att sannolikheten är större att ett försäkringsfall skulle inträffa i de fall där risken 

är förhöjd.
38

  

2.2.3.2 Premie samt försäkrings- och ansvarstid 

Reglerna om personförsäkringspremier följer i princip de regler som gäller vid 

skadeförsäkring. De skiljer sig dock på två punkter dessa är återupplivningsregeln i 13 kap. 3 

§ FAL samt underrättelseskyldigheten i 13 kap. 4 § FAL. Den första anger under vilka 

omständigheter en återupplivning av försäkringen kan ske då den sagts upp p.g.a. dröjsmål 

med premieinbetalningen. Den andra anger att försäkringsbolaget måste underrätta 

försäkringstagaren/försäkringstagarna om uppsägning av premien för att uppsägning ska 
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kunna ske. Detta gäller främst i de fall där försäkringen överlåtits till annan i pant eller genom 

förmånstagarförordnande.
39

  

Enligt 11 kap. 2 § FAL får en försäkring avtalas på bestämd tid eller på den försäkrades 

livstid, anges ingen tid är försäkringstiden ett år. Vid en försäkring som meddelats på normala 

villkor inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte 

om försäkringen. Försäkringen kan dock träda i kraft först senare om försäkringstagaren begär 

det. Även försäkringsbolaget kan förbehålla sig ansvaret tills dagen efter den dag då 

försäkringstagaren betalar premien för försäkringen. Ansvaret gäller till och med 

försäkringens sista dag.
40

  

Det framgår av lagtexten att en försäkring kan avtalas att gälla tillsvidare eller tills viss 

händelse inträffar, frånsett försäkringar som gäller på livstid. Avslår försäkringsbolaget 

ansökan med stöd av 11 kap. 1 § FAL inträder inget ansvar även om dödsfall eller skada 

skulle inträffat innan avslaget bekräftats. Försäkringsavtalet kan innehålla kontantklausuler, 

lagen hindrar inte att sådana används, men det skall i princip vara ett normalvillkor för att 

användas i avtalet. Försäkringstagaren ska inte acceptera en försämring av skyddet om den 

inte stämmer överens med bolagets praxis. Bolaget svarar inte för försäkringsfall som inträffar 

före denna premiebetalning skett.
41

 

2.2.3.3 Förfogande över försäkringen  

En försäkringstagare har rätt att göra, ändra och återkalla ett förmånstagarförordnande, se 14 

kap. 1 § FAL. Ett förmånstagarförordnande fyller en särskild funktion vid livförsäkringar. 

Genom detta kan någon annan än den försäkrade tilldelas försäkringsbeloppet än om det 

fördelats genom arv och testamente. Samtidigt för det med sig ett visst skydd mot 

försäkringstagarens borgenärer efter dödsfallet. Det är ett säreget rättsinstitut fast det i princip 

utgör ett benefikt förfogande är det skilt från exempelvis gåva och testamente. Enligt 

förarbetena kan det ses som en riktad betalningsanvisning.
42

 Lagen bygger på att 

försäkringstagaren ska ha en frihet i förhållande till försäkringsbolaget att besluta vem 

försäkringen ska tillfalla, samt om överlåtelse och pantsättning av försäkringen. 

Försäkringsbolaget kan föra in ett förordnande i försäkringsvillkoren, det hindrar dock inte att 

                                                 
39

 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 460 ff. 
40

 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 419 ff. 
41

 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 419 ff. 
42

 Se prop. 2003/04, s. 541 ff. 



25 

 

försäkringstagaren för in sitt eget förordnande och då förlorar det tidigare 

förordnandevillkoret sin verkan.
43

  

Har någon genom brott som avses i 15 kap. ÄB dödat försäkringstagaren, den försäkrade eller 

förmånstagaren, förloras rätten till försäkringen eller försäkringsersättningen. Samma regler 

som gäller i 15 kap. ÄB gäller också försäkringsersättning. Undantaget om gärningsmannen 

är under 15 år och/eller om det föreligger särskilda skäl som exempelvis psykisk störning. Det 

krävs inte att förövaren dömts för brottet det räcker med ett fastställande i ett tvistemål.
44

 

2.3 Sammanfattning – Allmänt om sak- och personförsäkring 

2.3.1 Sakförsäkring 

En sakförsäkring avser ett intresse som försäkringstagaren önskar försäkra. En sakförsäkring 

grundar sig på värdet av det försäkrade föremålet samt hur stor risken är att ett försäkringsfall 

inträffar. Det avgör senare vilken premie den försäkrade kommer att måsta betala för 

försäkringen. Till detta bestäms även en självrisk som måste betalas om försäkringsfallet 

inträffar, vanligen ca 1000 kr. Det finns en rätt till att teckna försäkring, genom den så kallade 

kontraheringsplikten. 

Skadevärderingen grundar sig vanligen på återanskaffningskostnaden av föremålet med 

avdrag för ålder och bruk. En jämförelse görs mellan värdet precis innan försäkringsfallet och 

direkt efter skadan inträffat. En värdering kan även göras med utgångspunkt i 

försäljningsvärdet eller avkastningsvärdet i de fall någon av dessa metoder skulle lämpa sig 

bättre. Vid tecknade av en nyvärdesförsäkring ersätts den skadade egendomen med kostnaden 

för att införskaffa en helt ny egendom. 

2.3.2 Personförsäkring 

En personförsäkring avser som titeln lyder en försäkring av en person. Under 

personförsäkringsbegreppet faller flera typer av försäkringar bl.a. livförsäkringen samt sjuk- 

och olycksfallsförsäkringen. Liksom vid sakförsäkringen bestäms premien till följd av värdet 

på försäkringen samt hur stor risken är att försäkringsfallet inträffar. Självrisk betalas inte vid 

livförsäkring, däremot vid sjuk- och olycksfallsförsäkring finns ofta men inte alltid en 

självrisk att betala. Kontraheringsplikten gäller även personförsäkringar. 
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Livförsäkringen kan fungera på flera sätt främst dock som ett skydd för efterlevande vid 

dödsfall eller för att trygga sin pension vid livsfall. Ersättningen är bestämt till ett visst belopp 

som betalas ut vid försäkringsfallet, en så kallad kapitalförsäkring. Då denna försäkring inte 

handlar om skada och ersättning görs en annan riskbedömning bl.a. beroende på 

försäkringstagarens hälsotillstånd samt övriga faktorer.  

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen fungerar som ett komplement till de offentliga försäkringar 

som finns t.ex. socialförsäkringen. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter läkekostnader 

samt förlorad arbetsinkomst vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall. Försäkringen är en 

summaförsäkring vilket innebär att det inte finns något bestämt belopp som utgår vid 

försäkringsfall, utan en summering görs utifrån invaliditetsgrad, kostnader och andra 

förlorade inkomster.  
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3. Skadeståndsrätt 

3.1 Sakskada  

3.1.1 Skadeståndsberäkning vid sakskada 

Beräkningsproblemet förekommer även inom andra rättsområden, främst inom 

skadeståndsrätten. Vid egendomsskada inom skadeståndsrätten ersätts i princip all den 

skadelidens ekonomiska förlust. Skadas exempelvis en persons hus erhåller han ersättning, 

inte bara för skillnaden mellan dess värde före och efter skadan utan också för andra 

förmögenhetsförluster. Annan förmögenhetsförlust i samband med skadan kan vara kostnader 

för tillfälligt logi medan fastigheten repareras, men även t.ex. utebliven vinst kan 

kompenseras.
45

  

Enligt SKL kan man för sakskada erhålla skadestånd för sakens värde eller reparationskostnad 

och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, samt inkomstförlust eller intrång i 

näringsverksamhet. I SKL anges att skadestånd för sakskada ska motsvara det skadade 

föremålets värde. Däremot anges inget i lagen om hur det värdet ska fastställas. I förarbetena 

anges endast att bedömningen får göras i enlighet med vedertagna principer.
46

 Det kan ibland 

vara krångligt att fastställa vad som är gällande rätt, i och med att man måste ta hänsyn till 

inte mindre än tre principer som kan göras gällande. Dessa är dagsvärde, försäljningsvärde 

samt bruksvärde.
47

 

3.1.1.1 Dagsvärde 

Den rådande uppfattningen är att egendomens dagsvärde ska beräknas enligt definitionen i 

FAL. Det framgår även i ett par rättsfall
48

 på vilket sätt som dagsvärdet används som 

beräkningsmetod.
49

  

Dagsvärdesberäkningen utgår ifrån återanskaffningsprincipen inom försäkringsrätten, vilken 

anger att utgångspunkten är vad det skulle kostat att få egendomen ersatt med en ny av samma 

slag. En viktig fråga gäller innebörden av att det ska vara en egendom av samma slag som den 

skadade. Inget krav torde finnas på att egendomen är identisk med den skadade, det krävs 
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dock att den är av likartad beskaffenhet och kan användas för liknande ändamål. Även vissa 

andra kostnader i samband med förvärvet exempelvis kostnader för leverans och montering 

torde kunna beaktas vid bestämningen av skadeståndet.
50

 

Kostnaden för återanskaffning bör så gott det går motsvara det lägsta möjliga priset. Precis 

som inom försäkringsrätten görs avdrag för ålder och bruk samt för nedsatt användbarhet eller 

annan omständighet, dock med viss försiktighet. Främst på grund av att man inte vill hindra 

den skadelidandes möjlighet till återanskaffning. Resonemanget är snarlikt den så kallade 

nyvärdesförsäkringens syn på hur dessa kriterier bör beaktas.
51

  

Det skadeståndsrättsliga dagsvärdet skiljer sig från den försäkringsrättsliga 

återanskaffningskostnaden enligt följande. En avvikelse gäller tidpunkten för värderingen där 

det försäkringsrättsligt ska ske före försäkringsfallet. Denna tidpunkt kan inte anses vara 

relevant skadeståndsrättsligt. För att avgöra värderingstidpunkten måste en bedömning göras 

utifrån alla modeller för skadevärdering. Detta för att man ska kunna avgöra vilken som 

lämpar sig bäst för den aktuella situationen. Man kan även göra en jämförelse avseende den 

subjektiva värderingen som i skadeståndsrätten synes vara mindre än den försäkringsrättsliga. 

Detta främst p.g.a. att partsställningen inom skadeståndsrätten är en annan än inom 

försäkringsrätten. Försäkringsgivaren kan nämligen bestämma en premie som motsvarar den 

övertagna risken. Denna risk kan inte försäkras på samma sätt skadeståndsrättsligt.
52

  

3.1.1.2 Försäljningsvärde 

Det belopp som egendomen skulle kunnat sålts för utgör försäljningsvärdet. I 

försäkringsrätten används denna princip när den skadade egendomen är ensam i sitt slag på 

grund av att det inte går att fastställa något dagsvärde alternativt återanskaffningsvärde. På 

samma sätt som dagsvärdesprincipen anses denna princip kunna tillämpas inom 

skadeståndsrätten, även om den har sin grund i försäkringsrätten. Försäljningsvärdet kan anses 

vara ett värde som främst bör tillämpas i de fall det inte finns något dagsvärde att använda sig 

av. En allmän princip är att skadeståndet aldrig bör understiga egendomens försäljningsvärde. 
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Det innebär att detta också är det minsta värdet man som skadelidande kan tillgodogöra sig 

vid en skadevärdering.
53   

3.1.1.3 Bruksvärde 

Bruksvärdet kan definieras som det kapitaliserade värdet av det brukande som ägaren gått 

miste om till följd av skadan. Är det möjligt att hyra likvärdig egendom bör inte bruksvärdet 

överstiga kostnaden för hyran. Har inte föremålet något bruksvärde utan istället ger ägaren 

någon form av avkastning används avkastningsvärdet lämpligast som utgångsvärde. Denna 

värderingsmetod används främst när man varken kan använda sig av dagsvärdet eller 

försäljningsvärdet. Det finns inte några prejudikat från HD där bruksvärdet utgjort grunden 

för skadestånd till följd av sakskada. Däremot finns det ett flertal avgöranden
54

 avseende 

dödade djur där man har använt sig av djurets avelsvärde vid skadeståndsbedömningen, ett 

värde som får anses motsvara bruksvärdet.
55 

3.1.1.4 Partiell skada 

Till största del gäller samma principer som ovan nämnts även vid partiella skador. Den största 

skillnaden är att ett restvärde måste uppskattas och dras av från den skadelidandes ersättning, 

eftersom den skadade egendomen fortfarande har ett värde, till skillnad från vid en totalskada. 

Vilken värderingsprincip man ska använda sig av förefaller bäst bestämmas med samma 

värderingsprincip som använts vid uträkningen av hela egendomens värde. Har värdet före 

skadan bestämts med hjälp av dagsvärdesprincipen bör man således använda den även vid 

restvärdesberäkningen.
56 

3.1.1.4.1 Reparationskostnadsersättning, reparationskostnad som överstiger 

värdeminskning samt skadebegränsningsplikt 

Ersättning vid partiell skada kan bestämmas till ett belopp som motsvarar kostnaden för 

reparation för den skadade egendomen, dock krävs att den skadelidande har tagit hänsyn till 

den allmänna skadebegränsningsplikten. Däremot bör inte skadevållaren vara skyldig att utge 

mer än en marknadens lägsta pris för en tillfredsställande reparation. En skadelidande som 

väljer en dyrare reparation får därför stå för den större delen av kostnaden själv. I vissa 
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situationer kan kostnaden också understiga marknadspriset, exempelvis då den skadelidande 

väljer att utföra reparationen själv.
57

 

Det finns ett flertal rättsfall som visar på att reparationskostnad endast ersätts i det fall denna 

understiger det skadade föremålets värde precis innan skadan skedde.
58

 Med stöd av bl.a. NJA 

1971 s 126 används denna princip som en huvudregel. I korthet avsåg fallet skadestånd till 

följd av en skadad bil. Den skadelidande yrkade ersättning för reparationskostnaden på 2 594 

kr. Skadevållaren tillstod ersättningsskyldighet motsvarade bilens värde, vilket efter avdrag 

för restvärde uppgick till 900 kr. HD ansåg att då de båda beräkningsmetoderna ger ett 

jämförelsevis likvärdigt helhetsresultat hade det varit billigare att anskaffa en annan likvärdig 

bil istället för att reparera den skadade bilen. För att reparationskostnaden skulle varit 

motiverad hade det krävts särskilda skäl. Sådana särskilda skäl motiverades i NJA 2001 s 65 I 

och II som utförligt kommer redogöras för i avsnitt 4.2.
59

  

Vid sakskada är kravet på skadebegränsning inte lika påverkat som vid personskada. Kravet 

på skadebegränsning är strängare vid sakskada. Kraven som ställs på den skadelidande får 

ändå inte vara alltför stora. I den mån reparation eller liknande blivit dyrare än nödvändigt 

omfattas inte kostnaden av skadeståndet. Emellanåt väljer den skadelidande att låta reparera 

skadad egendom trots att kostnaden överskrider skadans värde. En sådan handling kan oftast 

inte anses nödvändig. Ändamålet är endast värderelaterat, inte att den skadelidande ska sättas 

i samma läge som innan skadan. Domstolarna har som huvudregel inte medgett skadestånd 

för reparationskostnad som överstiger skadan. De enda rättsfall som behandlats annorlunda av 

HD är NJA 2001 s 65 I och II som redogörs för längre ner, se avsnitt 4.2.
60 

3.1.2 Skada av ekonomisk och ideell natur  

När det gäller ekonomiska skador ska dessa ersättas när skadeståndsskyldigheten inträtt. Till 

skillnad från ideella skador krävs inte stöd i lag för att erhålla rätt till ersättning. Ideella 

skador är således alla skador som inte är ekonomiska, under förutsättning att det inte kan 

värderas i pengar. I de flesta fall har ideella skador någon personlig koppling till den 

skadelidande. För att finna stöd för dessa ideella skador kommer främst två metoder i fråga, 
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dessa är att påvisa lagstöd eller stöd i avtal för denna rätt samt att bestämma den ekonomiska 

skadan så att även de ideella skadorna jämställs med de ekonomiska.
61

   

För att skilja på skador av ekonomisk och ideell natur kan man använda sig av bl.a. dessa 

principer. Den äldsta teorin bakom gränsdragningen mellan ekonomisk och ideell skada är 

den så kallade pengeteorin. Enligt teorin kunde en skada endast vara en ekonomisk skada då 

den skadelidandes ekonomi nedsatts till följd av skadan. Det krävdes således att skadan 

minskat skadelidandes kapital, försämrat möjligheterna för denne att i framtiden öka sitt 

kapital samt att denne förorsakats kostnader. Enligt vaerditeorin anses en ekonomisk skada 

existera när ett ekonomiskt värde avtagit eller gått förlorat. Värden som kan komma i fråga 

utgörs av bruksvärden, produktionsvärden samt omsättningsvärden. Teorin avser främst 

tanken att en ekonomisk skada kan vara värdet av att ett skadat föremål inte längre kan 

användas för sitt ursprungliga ändamål.
62

  

3.1.3 Jämkning av skadestånd tillföljd av underlåtenhet att teckna sakförsäkring 

Frågan har bl.a. tagits upp i NJA 1991 s 567. Fallet gällde en jägare som varit ute på älgjakt 

och av misstag råkat skjuta ihjäl en oförsäkrad jakthund. Jägaren blev skadeståndsskyldig 

gentemot hundägaren men valde att åberopa medvållande till skadan då jakthunden varit 

oförsäkrad under jakten. Frågan huruvida underlåtenhet att teckna sakförsäkring kan motivera 

jämkning av skadestånd har bearbetats i betänkandet Skadestånd VI (SOU 1975:103). Däri 

föreslogs att ”ersättning för sakskada skulle kunna jämkas, då den som led skadan försummat 

att hålla sådan försäkring som är normal och tillbörlig för hans verksamhet och förhållanden 

i övrigt eller om eljest förelåg särskilda skäl med hänsyn till befintliga försäkringar eller 

försäkringsmöjligheter.” Det ledde sedermera inte till någon lagstiftning, frågan har inte 

heller behandlats specifikt i praxis. Försiktighet av jämkning i dessa fall har även nämnts i 

doktrinen. I målet har framkommit att det inte funnits någon möjlighet att teckna försäkring 

då hunden varit över 10 år. Detta bör dock inte hindra från att äldre hundar används vid jakt. 

Hundens värde framstod inte som tillräckligt högt för att det skulle anses vårdslöst att 

använda den som jakthund utan försäkring. HD ansåg i detta fall att skadeståndet skulle 

bifallas utan att jämkning skulle ske.
63
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3.2 Personskada  

3.2.1 Personskador och personskadeberäkning 

Personskador utgörs av fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på kroppen. 

Sakskador är fysiska skador på fast eller lös egendom. Det kan i vissa fall vara tvetydigt vad 

som är en sakskada eller inte.
64

 

Huvudregeln för beräkning av skadestånd vid personskada finns i 5 kap. 1 § SKL. I 

paragrafen görs en uppdelning av olika kostnader som kan uppkomma vid personskador. 

Kompensation ska göras för sjukvårdskostnader och andra kostnader som uppkommer för den 

skadelidande, som inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande genom (sveda & värk) 

eller (lyte & men). De två första förlusterna avser ekonomisk skada och den tredje är en så 

kallad ideell skada.
65

 

3.2.1.1 Sjukvårdskostnader 

Kostnader för sjukvård tynger oftast inte de skadeståndsskyldiga, utan betalas av 

skattebetalarna genom landstingens allmänna sjukhus. Andra sjukvårdskostnader ersätts 

genom den allmänna sjukförsäkringen. De övriga kostnaderna ersätts inte alltid av 

sjukförsäkringen. De kostnader som inte ersätts ur det ovannämnda eller ur privat olycksfalls- 

eller sjukförsäkring kan begäras som skadestånd.
66

 Tvister om beloppen är förhållandevis 

sällsynta då utgifterna vanligen styrks med kvitton. Utgifterna måste vara nödvändiga för att 

rättfärdiga skadestånd. Detta följer av den skadelidandes allmänna plikt att i rimlig 

utsträckning begränsa skadans omfattning.
67

 

3.2.1.2 Inkomstförlust 

Det finns två metoder för beräkning av inkomstförlust. Den ena är en beräkning av den 

faktiska inkomstförlusten och den andra är en beräkning av den väntade inkomstförlusten. 

Endast vid svåra skador kommer den senare metoden till användning. Grunden för 

beräkningen för den faktiska inkomstförlusten är tiden för det akuta sjukdomstillståndet, 

medan den framtida inkomstförlusten beräknas utifrån den bestående invaliditeten. Det 

vanliga är att beräkning görs utifrån arbetsförtjänst som gått förlorad. Beräkningen utgör 
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oftast inga svårigheter vid redan förlorad arbetsinkomst jämfört med beräkning vid framtida 

inkomstförlust.
68

  

De få personer som lider av bestående men till följd av ett olycksfall eller sjukdom är de som 

erhåller den största delen av de sammanlagda belopp som årligen utgår i skadestånd. 

Förlusten beräknas med hjälp av ersättningar för invaliditet, ett så kallat ekonomiskt 

invaliditetsbegrepp. Enligt SKL ska man tillämpa en individualiserad bedömning för att 

förutse framtiden och beräkna det sannolika inkomstbortfallet. Man utgår främst från det så 

kallade inkomstunderlaget, vilket är den inkomst den skadelidande skulle haft om han inte 

skadats. Där man utgår från tidigare inkomster samtidigt som man tar hänsyn till väntade 

inkomster som t.ex. befordran eller byte av arbete.
69

 

3.2.1.3 Ideell skada 

Ovan nämndes två olika typer av ideell skada vid personskada (sveda & värk) samt (lyte & 

men). Gällande ersättning för sveda och värk gäller detta således fysiskt och psykiskt lidande 

av övergående natur. Gränsen mellan sveda och värk samt lyte och men går vid det tillfälle då 

ett varaktigt invaliditetstillstånd inträffat. Vad som avses med sveda och värk anses vara 

följande, fysisk smärta, ångest, sömn- och koncentrationssvårigheter samt depression. För att 

beräkna ersättning finns en tabell från Trafikskadenämnden som följer penningvärdet och 

andra förändringar i ekonomin. Denna tabell är inte bindande för domstolarna men används 

ändå ofta som grund för skadeståndsberäkningen.
70

  

Lyte och men är personskador av bestående natur. Definitionen av lyte och men avser främst 

vanställande kroppsfel, ärr, hälta, förlust av kroppsdel och liknande. Ersättningen för lyte och 

men utgår som kapitalbelopp och är skattefritt. Även ersättning för andra olägenheter är 

möjlig så som ersättning för allmänna besvär av skadan, risken för inkomstförlust genom 

tillfällig frånvaro från arbete, fördyrande levnadskostnader, andra konsekvenser av skadan på 

fritiden samt förlorad förmåga att utöva viss fritidssysselsättning.
71

   

                                                 
68

 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, s 379 ff. 
69

 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, s 382 f.  
70

 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, s 390 ff. 
71

 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, s 397 ff. 



34 

 

3.3 Sammanfattning – Allmänt om sak- och personskada 

Den grundläggande principen för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen ska 

försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat. 

Man kan göra en jämförelse med t.ex. en livförsäkring som redan har ett i förväg bestämt 

belopp, så är inte fallet när det gäller skadeståndet i utomobligatoriska förhållanden. Den 

grundläggande principen avser skadestånd för ekonomisk skada, vid ideell skada är det inte 

möjligt att göra en exakt jämförelse i pengar. I svensk rätt beräknas ofta skadeståndet exakt på 

kronan. Den allmänna principen förutsätter att man jämför den skadelidandes ställning sådan 

den skulle vara om ingen skada skett jämfört med den situation som uppstått genom skadan. 

Skadeståndet motsvarar således skillnaden. Denna bedömning anses också motsvara det 

rättspolitiska syftet med skadeståndet.
72

 

3.3.1 Sakskada 

För beräkning av skadestånd vid sakskada görs främst tre principer gällande. Dessa är 

dagsvärdet, försäljningsvärdet samt bruksvärdet. Beräkningen baseras på vilken av dessa 

principer som lämpar sig bäst för att bestämma värdet på skadan. Dagsvärdet anger vad det 

skulle kosta att införskaffa en ny egendom av samma slag som det skadade. En 

skadeståndsberäkning med utgångspunkt i försäljningsvärdet utgår från vad egendomen skulle 

kunnat säljas för precis innan skadetillfället. En användning av bruksvärdet lämpar sig bäst 

när det gäller egendom som har ett värde till följd av brukandet av det och det värdet gått 

förlorat i och med skadan. För de fall egendomen endast är skadad till viss del kan 

reparationskostnadsprincipen vara tillämplig. Den fastställer skadeståndet utifrån vad det 

skulle ha kostat att få egendomen reparerad. 

3.3.2 Personskada 

Beräkningen av personskador utgår främst ifrån tre ersättningsposter. Dessa är 

sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ideella skador. En stor del av sjukvårdskostnaderna 

och inkomstförluster ersätts av socialförsäkringen. Vid skadeståndsberäkning för 

personskador läggs därför stor vikt vid de ideella skadorna, såsom fysiska och psykiska men. 

Beräkningen vid sjukvårdskostnader och inkomstförluster utgår främst från faktiska kostnader 

medan de fysiska och psykiska menen beräknas utifrån ersättningsschabloner. 
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4. Djurskador 

4.1 Husdjursförsäkringar  

En djurförsäkring är en konsumentförsäkring enligt försäkringsavtalslagen (FAL). Det 

speciella med en djurförsäkring är att den till stor del uppvisar stora försäkringstekniska 

likheter med personförsäkringar. Den delar många likheter med en olycksfalls- 

sjukförsäkring, djurförsäkringar fungerar således som en blandning av de ovan nämnda 

försäkringsformerna. Det finns därmed ingen specialreglering för djur.
73 

4.1.1 Försäkringens utformning 

Till innehållet är de flesta djurförsäkringar lika, de omfattar en livförsäkringsdel och en 

veterinärvårdsdel. Därtill kan tilläggsförsäkringar tecknas. Exempel på en tilläggsförsäkring 

är en dold felförsäkring. I livförsäkringsdelen för djur finns några speciella drag. Vanligtvis 

försäkrar man djuret utifrån marknadsvärdet, för att avgöra det måste man ta hänsyn till bl.a. 

ras, ålder, stamtavla och meriter. Livförsäkringsbeloppet sträcker sig därför sällan så högt som 

veterinärvårdsförsäkringsbeloppet, då man sällan värderar djurets värde särskilt högt. Den 

största skillnaden jämfört med andra sakförsäkringar är att försäkringsvärdet kan öka med 

tiden. Det finns inte heller någon anledning för försäkringstagaren att teckna flera 

livförsäkringar, då dubbelförsäkring av sakförsäkring inte leder till dubbelersättning. 

Livförsäkringsbeloppet sänks genom en årlig nedtrappning när djuret uppnått en viss ålder. 

För en katt börjar försäkringsbeloppet sänkas vid 6 års ålder för att upphöra helt vid 10-13 års 

ålder. När en hund, främst beroende på hundras, uppnår en ålder av 8, 10 eller 12 år upphör 

livförsäkringsersättningarna helt.
74

 

Kostnader för undersökning och behandling av ett djur ersätts ur veterinärvårdsförsäkringen. 

Det innebär inte att andra kostnader kan uppkomma i och med veterinärbesöket, det kan både 

finnas självrisker och maxbelopp för varje försäkringsår. Till skillnad från livförsäkringen 

upphör aldrig veterinärvårdsförsäkringen att gälla helt. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter 

ofta kostnader som överstiger det försäkrade djurets värde.
75
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Ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv har det fastslagits i en dom från HD
76

 att det är berättigat 

att bekosta veterinärvård trots att kostnaden överstiger djurets marknadsvärde. Det anfördes i 

domskälen att ”När det gäller att bestämma skadestånd i anledning av skada på ett 

sällskapsdjur kan detta 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.” Detta resonemang får anses överensstämma med 

veterinärvårdsförsäkringens syn på ersättning av kostnader som överstiger det försäkrade 

djurets värde.
77

 

Kontraheringsplikten gäller i princip på djurförsäkringar också. I förarbetena till FAL nämns 

dock att kontraheringsplikten vid vissa försäkringstyper, såsom djurförsäkringar, är svagare. 

Ett försäkringsbolag har större möjlighet att avböja en ansökan om försäkring av speciell 

egendom, som djur, jämfört med en hemförsäkring. Härvid får en avvägning ske mellan 

försäkringsbolagets och konsumentens intresse vid varje enskilt ärende. En djurförsäkring kan 

nekas på de grunderna att djuret inte lever upp till de villkor som ställs för att få teckna 

försäkring (några av dessa tas upp längre ner i avsnittet om försäkringens omfattning). Djuret 

kan efter en hälsokontroll liksom vid personförsäkring i de fall sjukdom eller defekt upptäcks 

antingen nekas försäkring helt eller till den del sjukdomen eller defekten avser. Vanligtvis 

försäkrar man sitt djur direkt när man införskaffar det och när de är så små finns oftast ingen 

sjukdom eller olycksfall med i bilden och just därför är det inte så vanligt att djurförsäkringar 

nekas på den grunden. I övrigt gäller samma regler för de flesta försäkringsavtal.
78

 

4.1.1.1 Självrisk 

Självrisken för djurförsäkringar skiljer sig från andra vanliga/typiska sakförsäkringar. När det 

kommer till djurförsäkringar tillämpas vanligtvis en kumulation av en fast grundsjälvrisk och 

en rörlig självrisk, vilken ligger på mellan 15-25% av ersättningskostnaderna. Den rörliga 

självrisken dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Försäkringarna 

innehåller ofta maxbeloppsgränser, beroende på hur mycket man väljer att försäkra djuret för. 

För en katt kan t.ex. försäkringsbeloppet ligga på 25 000 – 50 000 kr, vilket är den högsta 
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ersättningen man kan få från försäkringen per år. Inom djurförsäkringsbranschen tillämpas 

även självriskperioder, självriskperioderna varierar på mellan 100 till 150 dagar. För varje ny 

självriskperiod får försäkringstagaren betala en ny grundsjälvrisk i de fall en skada skulle 

inträffa. Detta berör även de fall då det rör sig om samma skada som kräver behandling under 

en längre period. Det finns likväl undantag och begränsningar i försäkringsskyddet, 

exempelvis undantag för rasspecifika åkommor, vissa behandlingar och mediciner samt 

rehabilitering.
79 

4.1.2 Försäkringens omfattning 

4.1.2.1 Veterinärvård 

Djurförsäkringen gäller kostnader försäkringstagaren haft under försäkringstiden, som 

exempelvis när en veterinär undersöker och behandlar det försäkrade djuret med kliniska 

symptom på sjukdom eller olycksfall, som inträffar under försäkringstiden och som omfattas 

av försäkringen. Undersökningen och behandlingen av olycksfallet eller sjukdomen måste, 

enligt svensk veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad, följa riktlinjer och 

normer utfärdade av Sveriges Veterinärförbund samt överensstämma med vetenskap och 

beprövad erfarenhet.
80

 

Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar det försäkrade djuret genom plötslig yttre 

händelse. Konstateras att djuret svalt främmande föremål eller blivit akut förgiftad räknas det 

också som olycksfall. Med olycksfall menas inte värmeslag eller fästingbett med 

följdsjukdomar etc. Med olycksfall avses inte heller sådant tillstånd som, även om det 

konstateras efter ett olycksfall, enligt veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i 

sjukdom.
81

 Vissa tilläggsförsäkringar kan ersätta även medicinkostnader samt rehabilitering.
82

 

Djurförsäkringarna har ofta en karenstid om djuret råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall 

inom 20 dagar från försäkringens första dag ersätter inte försäkringen dessa kostnader. 

                                                 
79

 Konsumentverket, Rapport 2012:2, Djurförsäkringar – En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor 

för katt-, hund- och hästförsäkringar, s 12. 
80

 Se Agria Djurförsäkringar, Agria Katt, 2015-04-01, s 3, Folksam Kattförsäkring, 2015-05-01, s 5 f, If Hund och 

kattförsäkring, 2015-01-01, s 4, Sveland, Katt olycksfall, 2015-01-01, s 3. 
81

 Se Agria Djurförsäkringar, Agria Katt, 2015-04-01, s 3, If Hund och kattförsäkring, 2015-01-01, s 4 f, Sveland, 

Katt olycksfall, 2015-01-01, s 2. 
82

 Se Folksam Kattförsäkring, 2015-05-01, s 6, If Hund och kattförsäkring, 2015-01-01, s 4 f, Sveland, Katt 

olycksfall, 2015-01-01, s 4. 



38 

 

(Karenstiden för Svelands katt olycksfall är endast 24 timmar.)
83

 Det finns även ett antal 

uppradade begränsningar som inte djurförsäkringen täcker, exempelvis kattpest och kattsnuva 

om inte katten är tillräckligt vaccinerad enligt rekommendationer i FASS vet. Det finns även 

vissa rasspecifika åkommor som inte ersätts av försäkringen, för dessa åkommor krävs en 

tilläggsförsäkring.
84

  

4.1.2.2 Livförsäkring 

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och som omfattas 

av försäkringen. Liv och veterinärvårdsförsäkringen tecknas ibland tillsammans och ibland 

tecknas veterinärvårdsförsäkring med livförsäkring som tillägg. Försäkringen kan inte tecknas 

för en katt som fyllt 6-7 år. Försäkringen upphör vid försäkringstidens slut från och med det 

försäkringsår katten blir 10-13 år. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättningen man kan få 

från försäkringen, ibland ersätts endast marknadsvärdet om detta understiger 

försäkringsbeloppet. Katter värderas utifrån inköpspris och marknadsvärde. Med 

marknadsvärde menas vad det omedelbart före försäkringsfallet skulle kostat att köpa en 

likvärdig katt. Marknadsvärdet bestäms utifrån SVERAKS:s värderingslista. 

Försäkringsbeloppet sänks ungefär med 20 % per år dock som lägst 1 000 kr.  Försäkringen 

har ingen självrisk. Detta innebär således att när djuret uppnått maxåldern för livförsäkring 

kan den som lägst värderas till 1 000 kr. Ett oförsäkrat djur som uppnått maxåldern för 

livförsäkring skulle med stor sannolikhet inte nå upp till minimigränsen för 

försäkringsbeloppet, om man skulle utgå från marknadsvärdet. Detta innebär således i många 

försäkringsfall att det försäkrade djuret övervärderas fram till försäkringen slutar gälla.
85

  

Ersättning lämnas med upp till försäkringsbeloppet om djuret insjuknar genom sjukdom eller 

genom olycksfall skadas så att den dör, eller enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan 

behandlas eller leva vidare så den måste avlivas.
86

 Vissa försäkringar ersätter även förlorad 

avelsförmåga.
87

 (Har djuret både liv- och veterinärvårdsförsäkring kan utbetalning ske ur 
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livförsäkringen om det är uppenbart att ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle 

överstiga försäkringsbeloppet för livförsäkringen.)
88

 

4.1.2.3 Dolda fel 

En vanlig djurförsäkring gäller för dolt fel om djuret varit veterinärvårdsförsäkrad i samma 

försäkringsbolag sedan före fyra månaders ålder och är fortsatt försäkrad i samma bolag utan 

avbrott. Djuret måste även vara veterinärbesiktigat utan anmärkning av veterinär i Sverige 

mellan 11 veckor och 4 månaders ålder. Är djuret inte försäkrad före fyra månaders ålder får 

försäkringen en karenstid om 12 månader från nyteckningsdatum i försäkringsbolaget. Det 

innebär att djuret inte får ha visat symptom på dolt fel under de första 12 månaderna. Med ett 

dolt fel menas en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen men som 

inte visat symptom eller annars varit känd. Med ett dolt fel avses inte en sjukdom eller en 

defekt som upptäcks eller enligt veterinärmedicinsk bedömning borde ha upptäckts vid 

besiktningen. Försäkringen gäller inte om besiktningen är gjord utan anmärkning efter att 

djuret insjuknat eller behandlats för dolt fel. Inte heller dolt fel som upptäckts eller visat 

symptom innan försäkringen trätt ikraft.
89

  

Man kan även välja att teckna en dold felförsäkring, denna försäkring riktar sig främst till 

försäkringstagare i egenskap av uppfödare, men även för köpare av ett försäkrat djur. 

Ersättningen betalas till den som fått stå för kostnaden. Ersättning betalas även till den som är 

ägare när djuret dör eller avlivas. Försäkringen gäller för djur som överlåts eller lämnas till 

fodervärd, dock tidigast från 11-12 veckors ålder. Det krävs att djuret är veterinärbesiktigad 

för att försäkringen ska gälla. Lämnas inte djuret över gäller försäkringen från den dag då 

veterinärbesiktningen gjorts, dock tidigast från 11-12 veckors ålder. Försäkringen kan endast 

täckas för samtliga ungar i kullen. Försäkringen består precis som standard djurförsäkringen 

av en liv- och veterinärvårdsförsäkring. Försäkringen upphör att gälla när djuret blir tre år och 

tre månader. Försäkringen omfattar veterinärvård, avlivning samt kremering. De främsta 

skillnaderna avseende livförsäkringen är om djuret dör eller avlivas måste djuret obduceras 
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såvida försäkringsbolaget inte medger undantag, samt att försäkringen inte har någon 

självrisk.
90

  

4.2 Skadeståndsberäkning avseende husdjur 

4.2.1 NJA 2001 s 65 I & II 

Enligt huvudregeln följer att ekonomiska men inte ideella sakskador kan bli föremål för 

ersättning. I några fall där gränsen mellan ekonomisk och ideell sakskada varit vag har HD 

varit generösa och utdömt skadestånd för dessa skadeföljder. I två fall NJA 2001 s 65 I och II 

har emellertid HD utdömt ersättning för vad att döma vara sakskada av ideell natur.
91

  

I det första avgörandet hade en katt blivit attackerad av en hund och till följd av det 

förorsakats allvarliga skador. Hundens ägare medgav skadeståndsansvar, tvisten rörde fråga 

om skadeståndets storlek. Kattens ägare yrkade på en ersättning av 5 000 kr, avseende 

kostnaden för vård på djursjukhus. Hundens ägare medgav att utge endast 100 kr, vilket 

motsvarade kattens marknadsvärde. I det andra fallet hade en hund attackerat en annan hund 

som då lidit skada. Även i detta fall medgav den attackerande hundens ägare 

skadeståndsansvar. Tvisten gällde även här skadeståndets storlek. Ersättning för 

veterinärkostnaden yrkades på ca 17 000 kr. Den attackerande hundens ägare medgav endast 

att utge ersättning för hundens marknadsvärde ca 6 000 kr.
92

  

Skadeståndsrättsligt sett är husdjur att benämna som saker. Då ett husdjur skadas ska man ur 

skadeståndsrättslig synvinkel betrakta det som en sakskada enligt 5 kap. 7 § SKL. Vid 

beräkningen av skadeståndets storlek vid sakskada ska man ta hänsyn till ersättning för sakens 

värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt 

inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Full kompensation ska ges för den förlust 

som den skadelidande drabbats av till följd av skadan. Kompensationen ska ersätta den 

skadelidande ekonomiskt som om skadan aldrig hade inträffat.
93

 

I rättsfallet NJA 1957 s 499 yrkades en skadeståndstalan mot en deltagare i jakt för att han av 

oaktsamhet skjutit en jakthund. Skytten invände att skadeståndet skulle jämkas till följd av att 
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hundens ägare varit oaktsam genom att denne låtit använda hunden vid jakten trots att den var 

av betydande värde, och detta inte upplysts de övriga jägarna. HD beslutade att skadestånd 

skulle utgå utan att jämkning skulle ske. Man ansåg att vare sig hundägarens oaktsamhet 

genom att låta hunden delta i jakten utan upplysning eller att hunden varit oförsäkrad kunde 

ligga till grund för jämkning.
94

  

I fallet FFR 1971 s 198 där en renko dödats efter att blivit påkörd av en bil lade man till ett 

visst värde utöver slaktvärdet p.g.a. att man ansett att det hade funnits en möjlighet till att 

renkon i framtiden skulle kunnat ha fött kalvar. Vid bestämmandet av tilläggsvärdet togs 

hänsyn till renkons ålder och den risken att kon kunde ha dött på annat sätt.
95

 

NJA 1935 s 148 handlar om en silverräv som rymt från sin bur och sedermera blivit skjuten. 

Skytten ansågs skadeståndsskyldig då han borde kunnat skilja silverräven från en vanlig räv 

då silverräven endast hålls i fångenskap i Sverige. Skadeståndet beräknades uppgå till endast 

400 kr, detta p.g.a. att räven rymt och skulle med största sannolikhet ändå inte återkomma 

levande.
96

 

I NJA 1946 s 758 utgjorde en militärövning fara för ett antal rävhonor i fångenskap och deras 

valpar. Ljudet från militärövningen skrämde rävhonorna så pass att de bet ihjäl sina valpar 

samt att de sedermera inte kunnat avla till följd av händelsen. Ägaren till rävarna erhöll 

således skadestånd för de döda valparna men även för rävhonorna som inte längre kunde 

fungera som avelsdjur.
97

   

Ersättning för dödade djur har beräknats med stöd av bland annat djurets avelsvärde trots att 

återanskaffning varit fullt möjligt. Det framförs inte heller några argument till varför man inte 

väljer att använda sig av dagsvärdet. Teorin att bruksvärdet endast ska användas när 

försäljningsvärdet inte lämpar sig upprätthålls inte i praktiken. En lämplighetsbedömning 

borde alltid göras, men det ställs höga krav för att försäljningsvärdet ska användas som 

riktlinje för skadeståndsberäkningen.
98
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En utgångspunkt när det gäller ett skadat husdjur är att en första undersökning utförs när 

djuret kommer in med djurambulans till veterinären. Är skadorna vid detta första tillfälle inte 

särskilt omfattande torde en sådan kostnad för ägaren inte kunna undvikas. Det skulle inte 

heller kunna krävas att ägaren direkt vid ankomst låter avliva djuret utan undersökning för 

fastställande av skadornas utsträckning. En första undersökning av djuret kan vara att likställa 

med en sådan besiktnings- och värderingskostnad som anges i förarbetena till lagen. 

Besiktnings- och värderingskostnaderna anger att man har rätt att låta föremålet besiktas och 

värderas innan man låter det repareras. De principer som används i rättstillämpningen 

avseende skador på egendom kan inte fullt ut tillämpas på skador på levande djur. Det måste 

därför anses rimligt att ägaren till ett skadat husdjur i vissa fall har rätt till ersättning för 

skäliga vårdkostnader även om kostnaden för att inskaffa ett nytt husdjur skulle uppgå till ett 

lägre belopp. En utredning måste visa att det av medicinska skäl är motiverat att vårda djuret 

för att man ska kunna acceptera en så pass hög veterinärkostnad. En första undersökning 

måste därför krävas för att kunna fastställa ett sådant skäl.
99

 

HD anger i domskälen att för att bestämma skadestånd på husdjur kan de inte i allmänhet 

betraktas som vilken sak som helst. Det får anses rimligt att söka vård för djuret även om det 

överstiger djurets ekonomiska värde. Att söka vård för sitt husdjur och att ådra sig kostnader 

för transport och vård kan inte anses omotiverade, de kostnader ägaren ådrog sig kan inte 

heller anses överstiga de kostnader en djurägare rimligen kan beräknas vara beredd att betala. 

HD fastställde HovR:ns dom och ansåg att skadeståndet var rimligt med tanke på att det inte 

är vilken sak som helst.
100

 

HD använde sig av samma domskäl i det andra målet från 2001, där man ansåg att åtgärderna 

som vidtagits inte heller varit omotiverade eller medicinskt ogrundade. Ägaren fick därmed 

skadestånd för de kostnader som uppkommit till följd av skadan.
101

 

Det faktum att den skadelidande väljer att vårda ett husdjur till en kostnad som överstiger dess 

marknadsvärde förefaller tämligen vanligt hos de djurägare som är fästa vid sina husdjur. Då 

kraven formellt sett avser kostnader till följd av skadan, får det anses klart att dessa kostnader 

i den mån de överstiger det aktuella djurets marknadsvärde, avspeglar djurets affektionsvärde.  
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Affektionsvärde är ett ideellt värde och det är det enda värde som anger den skadelidandes 

egen uppfattning. Den utdömda ersättningen synes därför vara av ideell natur.
102

  

Rättsfallen från 2001 fastställer att ideell skada till följd av sakskada då kostnaderna för 

veterinärvård av skadade husdjur överstiger djurets värde, omfattas av skadevållarens ansvar. 

Förutsättningarna för när sådana ersättningar kan utdömas följer av HD:s två avgöranden. 

Vilket lämnar många frågor vid oklarheter outredda. För att reda ut dessa får man ta hjälp av 

de vedertagna principerna som finns inom skadeståndsrätten, som exempelvis den 

skadelidandes skadebegränsningsplikt.
103

 

En sådan fråga kan vara ifall ersättning endast ska medges när kostnaden för veterinärvård 

överstiger det skadade djurets värde, då dessa avgöranden kan komma att leda till att 

djurägare yrkar ersättning även för affektionsvärdet, exempelvis då ett djur avlider i samband 

med en skada, då veterinärvårdskostnader ännu inte uppkommit. Avgörandena kan komma att 

ge stöd för dessa ersättningsanspråk. HD kommer dock med största sannolikhet inte förbättra 

möjligheterna till ersättning avseende affektionsvärde eller andra ideella värden, mer än i 

undantagsfall. Skälet till utgången i NJA 2001 s 65 I och II torde främst vara det faktum att 

husdjur inte kan ses som döda ting och det skulle framstå stötande för många om 

skadevållaren med framgång kunnat åberopa avlivning av djuret i fråga istället för vård, p.g.a. 

att det skulle vara bättre ur en ekonomisk synvinkel.
104

  

4.3 Värdering av skadade husdjur – sammanfattning likheter och 

skillnader, samt kopplingar vid försäkring och skadestånd  

4.3.1 Djurförsäkring kopplat till sak- och personförsäkring 

4.3.1.1 Kopplingen till sakförsäkring 

Djurförsäkringen är som bekant en sakförsäkring som består av två personförsäkringsdelar. 

Dessa delar är veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen. Man kan alltså få ersättning ur 

den vid behov av dyr veterinärvård och för de fall djuret skulle dö. En analys kommer nu att 

följa avseende djurförsäkringen och sakförsäkringens likheter och skillnader.  
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4.3.1.1.1 Försäkringsintresset 

I fråga om själva försäkringsintresset så kan man säga att det ser likadant ut vid sak- som vid 

djurförsäkring. Vid en sakförsäkring försäkrar man t.ex. en cykel från stöld och från skador. 

Detta för att kunna få en ersättning om den skulle bli stulen/förstörd alternativt få ersättningar 

för eventuella produktionsfel så man inte behöver bekosta en lagning. Vid djurförsäkring 

försäkrar man intresset att få ersättning för eventuella skador (veterinärvård) och ersättning 

ifall djuret skulle försvinna/dö. Här följer likheten att man i båda fall vill försäkra sig från 

skador och förluster. 

4.3.1.1.2 Skadevärdering 

Avseende den mest praktiskt betydelsefulla frågan inom försäkringsrätten, den om 

skadevärdering, torde sakförsäkringen skilja sig från djurförsäkringen. Ur 

sakförsäkringssynpunkt säger huvudregeln att återanskaffningspriset ska användas med 

avdrag för ålder och bruk. Det beräkningssättet lämpar sig bra på fallet med cykeln, en ny 

cykel som blir stulen bör med avdrag för självrisken ge ägaren en ersättning som motsvarar 

cykelns nypris. Gällande djurförsäkringen har den som tidigare nämnts två delar, insjuknar ett 

djur eller skadar sig får man ersättning för kostnaderna med avdrag för självrisken, dock kan 

det finnas maxbelopp för varje år (det kan också förekomma bland sakförsäkringar) som kan 

göra att man inte kan få ersättning fullt ut. En tillämpning av nyvärdesförsäkring på djur 

skulle vara möjlig, så länge djurets dagsvärde motsvarar 50 % av egendomens ursprungliga 

värde. Det krävs även att djuret återanskaffas eller repareras när ersättningen erhållits. Det 

finns dock inget bolag av de som jag har undersökt som erbjuder denna typ av djurförsäkring, 

antagligen för att den skulle vara för olönsam. 

4.3.1.1.3 Värdeersättning 

En veterinärvårdsförsäkring kan användas hela livet ut för ett husdjur. Däremot sträcker sig 

livförsäkringen drygt hälften av en normal livslängd för hund och katt. 

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte ovanligt belopp som överstiger djurets försäkrade 

värde. Detta bland annat till följd av HD:s konstaterande i NJA 2001 s 65 I och II. Det kan 

vara svårt att värdera ett djur i förhållande till en annan sak som exempelvis en cykel. Det 

finns ofta fler liknande cyklar och cyklar varierar inte i förhållandevis så stor omfattning. 

Visserligen skulle man kunna säga att om man har en svart katt kan köpa en ny svart katt. 
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Däremot är det ju som med människor att man skapar en relation till sitt djur och man skulle 

kunna säga att det till viss del är det som försäkringen ersätter. Man inte kan köpa någon ny 

hund som man vet är exakt likadan som den förra. Man bör kunna se det på samma sätt som 

man ersätter en individ, fast med en maxbeloppsgräns. Saker ersätts således med sitt 

försäkrade värde, djur kan däremot ersättas över sitt försäkrade värde. 

4.3.1.1.4 Kontraheringsplikt 

Inom sakförsäkringsrätten finns en kontraheringsplikt som innebär att man som konsument 

har rätt att teckna en försäkring, denna gäller även inom djurförsäkringsrätten. 

Kontraheringsplikten är dock inte lika stark vid djurförsäkringar som vid resterande 

sakförsäkringar. Detta kan bero på att det är en relativt speciell försäkringsform jämfört med 

de andra sakförsäkringarna, men det kan även bero på att alla bolag inte normalt 

tillhandahåller djurförsäkringar och att de då därför är lättare att neka till tecknandet av sådan 

försäkring.  

4.3.1.1.5 Underförsäkring, självrisk samt dubbelförsäkring och överförsäkring 

Beträffande underförsäkring, dubbelförsäkring och liknande gäller samma sak för 

djurförsäkringen som för sakförsäkringen. I de avseenden djurförsäkringen skiljer sig åt är 

främst självrisken betydande. Gällande sakförsäkring betalar man självrisk då de uppstår 

skada för att få den ersatt. När det gäller djurförsäkringar ter sig självrisken lite annorlunda 

främst genom att man använder sig av så kallade självriskperioder. Självrisken är 

förhållandevis hög för djurförsäkringar, detta torde bero på de så pass höga kostnaderna som 

anges vid veterinärvårdsersättning. För att hålla kostnaderna nere krävs en högre självrisk. Ny 

självrisk måste även betalas om samma skada behandlas under en längre tid eller om samma 

skada dyker upp igen efter att ha varit läkt. När det kommer till sakförsäkringar betalas en 

självrisk varje gång en skada uppstår som försäkringstagaren erhåller ersättning för. De höga 

ersättningarna vägs således upp av den höga självrisken. Varför det också kan anses rimligt att 

ersättningarna ändå sträcker sig så pass högt som de gör vid veterinärvårdsersättning jämfört 

med vid typisk sakförsäkringsersättning.  

4.3.1.1.6 Premie 

Premien överstiger ofta djurets värde vid djurförsäkringar, (främst avseende kattförsäkringar). 

Framförallt då djurets egentliga värde är förhållandevis lågt. Det man då egentligen försäkrar 
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måste som jag ser det vara ett delvis osynligt värde, en blandning mellan ett ideellt och ett 

ekonomiskt värde. Då man som ägare till en så kallad bondkatt vid en eventuell försäljning 

inte skulle få ut något markant värde för katten, måste det vara så att det man försäkrar är ett 

ideellt värde, ett så kallat personligt värde. Till djurförsäkringar kan man också göra 

tilläggsförsäkringar för exempelvis dolda fel, detta gäller främst avelsdjur, denna försäkring är 

ett skydd mot framtida ekonomisk förlust, då djuret säljs. 

4.3.1.2 Kopplingen till personförsäkring 

4.3.1.2.1 Livförsäkring 

Personförsäkringsdelen i en djurförsäkring fungerar som en dödsfallsförsäkring och/eller sjuk- 

och olycksfallsförsäkring. Till skillnad från den typiska livförsäkringen används inte 

djurförsäkringen som någon värdehandling, främst p.g.a. att marknadsvärdet inte är så högt. 

En överlåtning eller pantsättning skulle således inte utge något större värde som vid en vanlig 

livförsäkring. Försäkringstagaren till en djurförsäkring kan välja om han vill teckna en 

fullständig djurförsäkring, vilken inkluderar både liv- och veterinärvårdsförsäkring, alt. endast 

en veterinärvårdsförsäkring. Att man inte väljer att teckna livförsäkringsdelen kan bero på att 

djurets marknadsvärde inte är särskilt högt och att en försäkring därmed skulle vara en 

överförsäkring av djuret i fråga. Även det faktum att livförsäkringen inte gäller hela djurets liv 

kan vara en anledning till att försäkringstagare inte väljer att teckna en sådan försäkring. Den 

viktigaste delen i djurförsäkringen är å andra sidan veterinärvårdsförsäkringen, då det är de 

kostnaderna som är mest kostsamma att ersätta själv som djurägare.  

4.3.1.2.2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring 

Veterinärvårdsförsäkringen bygger som personförsäkringens sjuk- och olycksfallsförsäkring 

på att ersätta vid sjuk- och olycksfall som uppkommer på djur. Likheterna mellan dessa är 

många och framförallt gällande att ersättningen kan överstiga försäkringsvärdet. Att försäkra 

en människa är dock billigare än att försäkra ett djur, då nästan alla människor har en 

personförsäkring kan man hålla premierna på en låg nivå, även det faktum att vissa 

vårdkostnader och viss ersättning för förlorad arbetsinkomst (sjuklön) ersätts genom 

socialförsäkringen gör försäkringen betydligt förmånligare för människor. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter som nämnts läkemedels- rese- och 

tandskadekostnader, även invaliditetsersättning utges vid arbetsoförmåga. Djurförsäkringen 

ersätter endast undersökning, behandling och vård inga utgifter utöver detta ersätts. Således 
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har sjuk- och olycksfallsförsäkringen betydligt fler fördelar jämfört med djurförsäkringen. Ett 

husdjur som används som bruksdjur kan därför inte vid allvarlig skada, där bruksförmågan 

går förlorad, erhålla någon jämförbar invaliditetsersättning från en veterinärvårdsförsäkring. 

En djurägare med djurförsäkring måste även fast veterinärvården ersätts, ibland stå för en del 

kostnader till följd av skadan. Kostnaden för läkemedel och rehabilitering m.m. borde enligt 

min uppfattning även kunna falla in under veterinärvårdsförsäkringen. 

Livförsäkringsdelen i en djurförsäkring har ingen självrisk, till skillnad från 

veterinärvårdsdelen. Det samma gäller likt livförsäkringen vid personförsäkring. Hela risken 

för försäkringsfallet står försäkringsbolaget för genom premien. Avseende sjuk- och 

olycksfallsförsäkring kan det vara olika mellan olika försäkringsbolag, de flesta försäkringar 

gäller utan självrisk men med undantag för vissa kostnader. I övrigt liknar 

försäkringsvillkoren de som gäller vid vanlig personförsäkring både avseende ansvaret på 

bolagets sida, försäkringens giltighet samt förnyelse och uppsägning.
105

 

4.3.2 Djurförsäkring kopplat till sak- och personskada 

4.3.2.1 Kopplingen till sakskador 

4.3.2.1.1 Skadeståndsberäkning vid sakskada  

Skadeståndsrättsligt är skador på djur sakskador. Sakskador kan beräknas på flera olika sätt 

beroende på vilken metod som lämpar sig bäst för att beräkna skadan. NJA 2001 s 65 I och II 

är två vägledande rättsfall när det gäller värderingen av djurskador. Där har HD tagit tydlig 

ställning till hur man bör se på djurskador i förhållande till vanliga sakskador. Vid 

skadeståndstillämpningen är det tydligt att det görs ett frånsteg från det traditionella sättet att 

bedöma sakskador och man väljer istället att använda både en tillämpning av 

sakskadebegreppet och personskadebegreppet. Det finns ingen annan sakskada som behandlas 

på detta sätt. 

4.3.2.1.2 Reparationskostnadsersättning 

Nedan följer en jämförelse mellan de skadeståndsrättsliga principerna inom sakskador och 

djurskador. Det finns ett antal beräkningsätt för beräkning av skadestånd vid sakskador som 

nämnts tidigare i uppsatsen. Djurskador som tagits upp av HD har räknats ut med hjälp av 
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 Se bl.a. If sjuk- och olycksfallsförsäkring, november 2014, s 8, Länsförsäkringar sjuk- och 

olycksfallsförsäkring, 2015-01-01, s 3 samt Dina försäkringar olycksfall plus med sjukförsäkring, 2013-02-01, s 4. 
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reparationskostnadsersättning. Djurskador som inte haft dödlig utgång torde alltså i juridisk 

mening kunna repareras med hjälp av en reparationskostnadsersättning. Frågan blir ifall 

samma resonemang är giltigt om djuret dör till följd av skadorna och blir så att säga 

totalförstörd. Har en sak blivit totalförstörd går den inte att reparera och därför borde inte 

reparationskostnadsersättning komma i fråga. I dessa fall borde en annan mer tillämplig 

princip bli lämplig.  

4.3.2.1.3 Dags-, försäljnings- samt bruksvärde 

Följaktligen borde någon av dagsvärdet, försäljningsvärdet eller bruksvärdet bli tillämplig, 

eller en blandning av dessa. En tillämpning av dagsvärdet skulle innebära en ersättning av 

djurets inköpspris så ett nytt kan inskaffas. Dock borde det till det att man förlorat sitt djur 

kunna läggas någon form av ideell ersättning, för den sveda och värk skadan orsakat. Ett 

försäljningsvärde torde i alla fall inte vara aktuellt för att t.ex. sälja en gammal katt skulle ge 

ännu mindre pengar och man skulle i så fall tvingas köpa en ny katt som är i samma skick 

som den skadade katten var i innan skadan inträffat, vilket verkar långsökt. Bruksvärdet skulle 

kunna bli relevant när det kommer till avelsdjur och utställningsdjur, de har så att säga ett 

högre kapitaliserande värde än de vanliga husdjuren, i och med att de används till mer än bara 

sällskap. Där kan en jämförelse dras till de djur som redan kan kompenseras med hjälp av det 

värdet. Detta värde skulle möjligtvis bli svårt att tillämpa på sällskapsdjur då de inte anses ha 

ett kapitaliserande värde på samma sätt som avelsdjur. Man skulle kunna hävda att 

sällskapandet i sig är ett värde, dock inget ekonomiskt men ändock ett värde. 

Som jag ser det har HD valt att se det som en blandning mellan en ideell och ekonomisk 

skada. Den ekonomiska skadan är relativt enkel att beräkna till skillnad från den ideella. Den 

ekonomiska går alltid att räkna ut exakt i pengar, men för den ideella skadan har vi inte riktigt 

någon måttstock ännu. 

4.3.2.2 Kopplingen till personskador 

Till skillnad från sak- och personförsäkringen samt sakskadan har inte personskadan någon 

direkt koppling till djurskadan mer än att de kan liknas vid varandra. Innehållet i dessa båda 

skadeståndsformer kan dock jämföras med varandra.  

4.3.2.2.1 Personskadeberäkning  
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Inom personskaderätten kan man få ersättning för ekonomiska skador i form av 

sjukvårdskostnader, inkomstförluster och andra kostnader till följd av skadan. Angående 

djurskador kan man också få ersättning för sjukvårdskostnader hos veterinären, men det är 

också den enda ersättningen man kan erhålla. Inkomstförluster kan självklart inte ersättas när 

det gäller sällskapsdjur. I vissa fall kan man få ersättning för bruksvärdet, vilket diskuterats i 

avsnittet ovanför. 

4.3.2.2.2 Sjukvårdskostnader 

Inom personskaderätten kan man även få ersättning för ideella skador i form av fysiska och 

psykiska skador av övergående natur eller av bestående natur. Inget av dessa kan man dock få 

ersättning för vid djurskador. Dessa kan ju vara svåra att ersätta då ett djur inte är bekymrade 

av pengar. Däremot kanske det skulle kunna vara lämpligt att ersätta de kostnader som kan 

uppkomma i och med skadan t.ex. kostnad för läkemedel och rehab. 

Vore det inte lämpligt att låta djurskador falla under en egen kategori inom skadeståndsrätten, 

t.ex. vid sidan om personskador. Lagstiftaren kan anse att detta inte är nödvändigt. Man ska 

också ha i åtanke att det i Sverige inte länge varit vanligt att försäkra sina smådjur, och att 

lagstiftningen därför inte följt med utvecklingen på ett önskvärt sätt. Fallet kan också vara så 

att det genom HD:s ställningstagande i fallen från 2001 nu anses klarlagt hur man bör gå 

tillväga i dessa fall och det är därför inte är reglerat på något annat sätt. 

Det skulle vara möjligt att bedöma djurskador som personskador till viss del. 

Veterinärvårdskostnaderna är att likställa med sjukvårdskostnader och är därför enkla att 

fastställa rent ekonomiskt. Skador som är av övergående natur eller bestående natur är således 

relativt svåra att fastställa, främst de osynliga skadorna. Det är svårt att se om ett djur lider av 

psykiska problem, men även andra skador kan vara svåra att se om inte djuret visar några 

symptom på smärta. Ersättning borde kunna erhållas för de skador som uppkommit vid 

skadetillfället som är permanenta. Främst om det t.ex. rör sig om en utställningshund som fått 

bestående men till följd av de skador som uppkommit och därför inte kan ställas ut mer. Det i 

sin tur kan också leda till att inkomstförlust kan bli aktuellt, dock är de flesta utställnings- och 

avelsdjur försäkrade men det borde kunna bli aktuellt i en situation där det inte finns någon 

försäkring att tillgå. 

4.3.2.2.3 Inkomstförlust 
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Vid personskadeberäkningen tas hänsyn till inkomstförlust och detta skulle kunna vara 

möjligt att göra vid djurskador. Detta främst beroende på om djuret är ett avelsdjur då det vid 

en försäljning av valpar/kattungar ger en viss inkomst som vid skada kan gå förlorad. Detta 

har tagits upp i ett flertal rättsfall som nämnts ovan i avsnitt 4.2.1. I de fallen har förväntad 

inkomst ersatts genom skadestånd. Detta skulle kunna tillämpas även på djur som inte är 

avelsdjur men som likväl skulle kunnat producera en avkomma vilken skulle kunnat inbringa 

inkomst. Troligtvis skulle inte denna inkomst utge lika höga belopp som vid försäljning av 

avelsdjur, därför tas förmodligen inte det hänsyn till vid skadeståndsbedömningen av skador 

på husdjur utan lämnas utan vidare. 

Även om djur är ägodelar så är det ändå levande individer. De kan inte ses som vilka saker 

som helst som HD säger, men måste ändå i juridisk mening fortfarande ses som en sak. 

Problemet blir ju då att det i princip aldrig skulle kunna jämställas med en personskada p.g.a. 

att ett djur är en sak. Djurskador kanske skulle det då kunna ses som en egen skadeform vid 

sidan av sakskada, att endast behålla sakskadebegreppet men motivera skadan på något annat 

sätt. Möjligtvis så pass att den i framtiden kan frigöra sig från sakskadebegreppet och erhålla 

egna ersättningsregler. 

4.3.2.2.4 Ideell skada 

Ideella skador vare sig de drabbar människor eller djur borde ersättas fullt ut. Rättssystemet 

har dock valt att inte lägga lika stor vikt vid dessa skador. På samma sätt som ekonomiska 

skador kan räknas ut i pengar borde ideella skador kunna räknas ut efter olika schablonbelopp 

beroende på skadan. Enligt min mening borde ersättning för vissa men även kunna utges vid 

djurskador främst i de fall där menen orsakar en ekonomisk förlust för djurägaren. Det skulle 

exempelvis kunna gälla ett skadat djur som lider av fysisk smärta under en period och därför 

behöver smärtstillande medicin, vilket kan kosta en del för djurägaren. Även 

rehabiliteringskostnader och liknande skulle kunna bli aktuellt vid en ersättning av dessa 

skador. 
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5. Slutord 

Av denna framställning kan konstateras att det finns en viss problematik kring den 

civilrättsliga bedömningen av djurskador. Djurskadorna skiljer sig från de typiska sak- och 

personförsäkringarna samt sak- och personskadorna, och kan även vara svåra att precisera. 

Nedan följer mina slutsatser kring bedömningen av dessa skador. 

5.1 Försäkringsrättsligt 

Försäkringsrättsligt har man inom detta område kommit längre än inom skadeståndsrätten. 

Inom försäkringsrätten kan man teckna flera olika varianter av försäkringar när det kommer 

till djur, och sedan erhålla ersättning för detta. I de fall man aldrig får användning av sin 

djurförsäkring kan det kosta mer än det smakar med tanke på de höga självrisker och premier 

som gäller när det kommer till den här typen av försäkringar. 

Civilrättsligt fungerar djurförsäkringen som sakförsäkringen då det är en sak som 

försäkringen avser. Till skillnad från typiska sakförsäkringar innehåller den en sjuk- och 

olycksfallsförsäkring, och ibland även en livförsäkring. Djurförsäkringens särdrag är främst 

att det är ett djur som försäkras och samtidigt som det är en sak juridiskt sett så måste de 

behandlas som en individ ur en medicinsk och vårdnadsmässig synvinkel. Avvikelserna från 

sjuk- och olycksfallsförsäkringen märks främst på skillnaderna i försäkringsbeloppens storlek. 

Veterinärvårdsförsäkringens ersättning sträcker sig sällan över 50 000 kr, medan en vanlig 

sjuk- och olycksfallsförsäkring kan sträcka sig i princip hur högt som helst. Det ligger en 

högre risk i veterinärvårdsförsäkringen i och med att en ny självrisk behöver betalas efter 

varje ny självriskperiod, för en och samma skada som inte hunnit behandlats klart inom den 

självriskperioden. Sjuk- och olycksfallsförsäkringens kostnader för sjukvård ersätts redan 

genom socialförsäkringen, vilket inte är fallet vid veterinärvårdsförsäkring. Alla kostnader till 

följd av försäkringsfallet ersätts ännu inte fullt ut genom veterinärvårdsförsäkringen (med 

undantag för vissa tilläggsförsäkringar som kan täcka exempelvis avel och dolda fel etc.). En 

utveckling för framtiden skulle kunna vara att utöka veterinärvårdsförsäkringen så att den kan 

ersätta kostnader som nu ersätts via tilläggsförsäkringar, men även andra kostnader som till 

följd av försäkringsfallet behöver ersättas. Veterinärvårdsförsäkringen gäller inte för vissa 

åkommor och defekter, här skulle försäkringen också kunna utvecklas till att gälla fler typer 

av sjukdomar och skador. Till detta följer dock att premien och självrisken troligtvis kommer 

att öka, en följd av att försäkringsområdet ökar. 
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5.2 Skadeståndsrättsligt 

Efter rättsfallen NJA 2001 s 65 I & II ses djur skadeståndsrättsligt ur ett mer individanpassat 

perspektiv, och ersättningar döms nu ut för skadade husdjur. Till skillnad från typiska sak- 

och personskador ersätts sällan mer än den akuta kostnaden för undersökning och vård. Ur 

skadeståndsberäkningssynpunkt ses husdjur som en sak och skadeståndsberäknas därefter. 

Det som inom skadeståndsrätten tyder på att det är en individ och inte en sak som ersätts 

märks främst på att vårdkostnader kan vara skadeståndsberättigande. Däremot finns inget 

större utrymme för ersättning av andra kostnader till följd av skadan. Alla andra sak- och 

personskador behandlas utifrån begreppet att skadelidanden ska kompenseras som om skadan 

aldrig ägt rum, en utveckling för framtiden skulle således kunna luta åt att ersättningar till 

följd av skadan även vid djurskador ersätts fullt ut. Till detta skulle det även behövas en 

schablon eller liknande för att på ett konsekvent sätt kunna ersättningsberäkna de skador som 

kan innebära en framtida inkomstförlust, t.ex. skador på avels- och utställningsdjur. 
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NJA 1935 s 148 

FFR 

FFR 1972 s 110 

FFR 1971 s 198 

FFR 1953 s 253  

U 

U 1981 s 1074 Ø 

Offentligt tryck 
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