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Sammanfattning 
 

Den skadeståndsrättsliga principen om den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada är 

väl känd och vedertagen i svensk rätt. Principen åberopas ofta som invändning i 

skadeståndstvister av alla slag, och har därmed stor praktisk betydelse. Principens köprättsliga 

och försäkringsrättsliga motsvarigheter är generöst behandlade i doktrinen. På den 

skadeståndsrättsliga sidan förhåller det sig annorlunda – det här är första gången som ämnet 

blir tillägnat ett eget arbete i Sverige.  

 

Det finns många rättsfall där skadebegränsningsskyldigheten aktualiseras, men på grund av 

domskälens utformning är rättsfallens värde som vägledning begränsat. Jag anser emellertid att 

uppmärksamheten inte bör överfokuseras på dessa. Intar man ett framåtblickande perspektiv, 

finns det gott om material och idéer att hämta från den övriga civilrätten, från rättsekonomin 

och – inte minst – från utlandet. Arbetets strukturella och metodologiska ramverk är utformat 

så, att största möjliga nytta kan dras av främmande källor utan att en djupgående (och oftast 

ointressant) komparativ utredning av dessa källor behöver göras. 

 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att definiera skadebegränsningsprincipens 

ansvarsgräns. Med hänsyn till framställningen omfattning, hade det inte varit möjligt att göra 

grundliga utredningar av enskilda delproblem. Istället är arbetet fokuserat på att utröna 

allmängiltiga riktlinjer, tankemönster och ledtrådar, dels för skadebegränsningsbedömningen i 

sig, och dels för den tänkbara rättsutvecklingen. Ett flertal sådana riktlinjer har kunnat 

definieras, något utspridda över principens tillämpningsområde, och ibland även i sammanhang 

där det inte är uppenbart att det är skadebegränsningshänsyn som styr. Samtidigt har åtskilliga 

systemiska problem uppdagats såväl i principens tillämpning som i den underliggande 

normbildningen. Jag har ödmjukt lagt fram några lösningsförslag, med ändamålet att främja en 

mer rättssäker tillämpning av principen, dels på grundval av gällande rätt, och dels på grundval 

av den tänkbara rättsutvecklingen på området. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Inom skadeståndsrätten finns en vedertagen princip, enligt vilken den skadelidande är skyldig 

att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Principen är inte uttryckt i 

skadeståndslagen. Det finns en regel om medvållande i 6 kap. 1 § skadeståndslagen, som, trots 

att den också rör den skadelidandes ansvar, inte åsyftar samma företeelse. Liknande typ av 

ansvar förekommer uttryckligen på andra rättsområden, såsom i 70 § köplagen, 

4 kap. 7 § försäkringsavtalslagen samt i de flesta försäkringsvillkor. 

 

Det köprättsliga och det försäkringsrättsliga ansvaret är i nuläget väl omskrivna och utredda. 

Annorlunda förhåller det sig med den renodlat skadeståndsrättsliga motsvarigheten: i doktrinen 

finns ytterst lite att finna om denna. Ett sådant läge framstår som olyckligt eftersom principen 

har stor praktisk betydelse. Att den skadelidande inte har vidtagit skäliga åtgärder för att 

begränsa skadan är en vanlig invändning i skadeståndsmål. En kort utblick över praxis ger för 

handen att domstolarna gör skälighetsbedömningen skönsmässigt. Frågan uppstår huruvida det 

finns någon enhetlig metod för principens tillämpning, huruvida en sådan metod behövs, och i 

sådant fall hur den borde se ut. 

 

Teoretiskt sett träder principen in, i någon form, i alla skadeståndsrättsliga sammanhang där 

det överhuvudtaget är fråga om en ersättningsbar skada. Det vidsträckta tillämpningsområdet 

torde i sig innebära ett utredningsbehov av det gränsdragningsproblem som uppstår när 

omfattningen av den skadelidandes handlingsskyldighet ska fastställas. Klart är att principen 

vilar på samma rättsekonomiska grundtanke – minimering av den totala skadan – som dess 

motsvarigheter på andra rättsområden, vilket inbjuder till jämförelse med försäkringsrätten, 

avtalsrätten, arbetsrätten och miljörätten. I brist på inhemska erfarenheter, är det även 

välbetänkt med en blick utomlands. 

 

1.2. Syfte och problemformulering 
 

Syftet med uppsatsen är att definiera ansvarsgränsen för den skadeståndsrättsliga principen om 

den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada. Problemet är att en sådan definition i stort 
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sett saknas idag. Jag vänder mig dels till rättstillämparen och dels till den processande 

affärsjuristen, eftersom det är i tvister som skadebegränsningsfrågan oftast blir aktuell. 

 

1.3. Metod 
 

Att grundligt utforska denna obeträdda mark inom en masteruppsats blygsamma ram är en 

omöjlighet. Redan valet av delämnen har medfört betydande svårigheter, vilket motiverar en 

grundlig redogörelse av bevekelsegrunderna för valet. Utan en bred syn på 

skadebegränsningsproblematiken, skulle uppsatsen med största sannolikhet inte vara mer än en 

rättsfallssamling fogat med några korta anteckningar. Jag ska i största möjliga mån motstå 

frestelsen att försöka sätta välklingande namn på mitt tillvägagångssätt. Begreppet 

”rättsdogmatisk metod”,1 eller det till synes intetsägande, men i verkligheten väldefinierade 

uttrycket ”juridisk metod”, är av flera skäl opassande. Utan reservation kan jag dock säga att 

jag använder rättsvetenskaplig metod.2,3 

 

Redan nu ska framhållas, att uppsatsen inte är uppdelad i en referensram och en analysdel. 

Istället kommer jag att, å ena sidan, löpande kommentera och analysera det framtagna 

referensmaterialet, och å andra sidan föra egna resonemang som löpande underbyggs av 

referensmaterial. Det finns flera skäl till det: dels tillåter denna blandning en närmare koppling 

och sammanflätning mellan källorna med min egen diskurs, och dels tillåter det ett i övrigt mer 

fritt och anpassningsbart tankesätt. Jag kan t.ex. dra nytta av de stora regel- och 

systematikresurser som finns på köprättens område, och samtidigt göra en mer analyserande 

exposé av skadebegränsningsfrågans skadeståndsrättsliga och rättsekonomiska aspekter, utan 

att uppbryta eller i onödan komplicera uppsatsens flyt och struktur. I ett arbete som gör anspråk 

på att vara vetenskapligt är det givetvis viktigt att hålla isär andras tankar och sina egna, vilket 

uppnås bl.a. genom taktisk placering av fotnoter och tydliga kommentarer till källorna. 

 

Uppsatsen är inte ett uppslagsverk. Kapitlen är upplagda i den ordning som resonemangen 

flyter in i varandra, och kan svårligen läsas isolerat. Det förklarar även den till synes något 

                                                
1 Utifrån Lehrbergs definition av ”rättsdogmatisk metod” (se Lehrberg, s. 203 f.), skulle man kunna ha fog att 

påstå att jag använder den metoden – men efter en noggrann avvägning väljer jag själv att inte ta ställning till 

frågan huruvida jag gör det eller inte. 
2 För en förklaring av hur rättsvetenskaplig metod skiljer sig från andra metoder som används i juridiska 

sammanhang, se Sandgren, s. 39 ff. 
3 Rättsekonomi betecknas som en del av rättsvetenskapen av vissa, och som en hjälpvetenskap av andra – se 

t.ex. Önnerfors & Wenander, s. 20, respektive Lehrberg, s. 204. Jag misstänker dock att den skillnaden inte har 

någon större praktisk betydelse. 
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röriga strukturen – rättsekonomin och den utländska rätten ligger insprängda mellan den 

svenska köprätten och skadeståndsrätten, vilket är en uppoffring av pedagogik till förmån för 

uppsatsens inbördes argumentationella struktur. Det är även viktigt att framhålla, att flertalet 

slutsatser som dras i de enskilda kapitlen har en mycket bredare giltighet för 

skadebegränsningsfrågan i stort, än enbart för de rubriker under vilka de presenteras och 

underbyggs. En läsare som inte följer den uppställda kapitelordningen riskerar därför att missa 

eller missuppfatta mycket av innehållet. 

 

Jag har själv tagit fram en rad rättsfall där skadebegränsningsfrågan aktualiseras. De svenska 

rättsfallen förklaras oftast inte individuellt. Istället görs en samlad bedömning av praxisens 

huvudsakliga innebörd som redovisas i sammandrag – rättsfallen själva är ju enkla att få tag 

på. Flertalet av de utländska rättsfallen motiverar emellertid mera utförliga kommentarer, inte 

minst av den anledningen, att originaltexten är svårtillgänglig för allmänheten.4  Med hänsyn 

till den rättskällebrist som i övrigt råder på frågeställningens område har jag sökt mig till 

närliggande områden där uppslag på svar skulle kunna finnas. Undersökningen är sålunda 

interdisciplinär, och på vissa områden tvärvetenskaplig. Jag har emellertid eftersträvat att 

inhämta sådana argument som kan direkt tillämpas i juridiska sammanhang – argument som 

möjligen inte framförs idag, men som inte skulle vara oförenliga med svensk skadeståndsrätt. 

 

För att den metakomparativa metoden ska fungera, och även på grund av den systemiska 

betydelse som rättsekonomiska överväganden kan hävdas ha i sammanhanget, har jag valt att 

tillägna rättsekonomin bakom skadebegränsningsprincipen ett kapitel. Rättsekonomi kan 

betraktas som en hjälpvetenskap till juridiken, och även om den inte har vunnit en bred 

anslutning i Sverige, finns det ändå gott om utrymme för att framföra rättsekonomiska 

argument där de kan antas vara till nytta.5 Bristen på juridiskt material är dock inte den främsta 

anledningen till varför rättsekonomin har beretts en plats i uppsatsen. Mitt mål är att kasta nytt 

ljus över skadebegränsningsprincipen på ett sätt som skulle främja den juridiska tillämpningen 

av densamma. 

 

 

 

                                                
4 I Sverige är vi smått bortskämda av den fria tillgången till all landets domstolspraxis. Så enkelt är det inte på 

andra håll i världen – inte ens på så nära håll som Norge. 
5 Lehrberg, s. 203, 243. 
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1.5. Avgränsning 
 
 

Jag kommer i största möjliga mån att undvika grundliga redogörelser för skadebegränsningen 

närliggande företeelser, vilket främst syftar på medvållande, kausalitetsbedömning och den 

försäkringsrättsliga räddningsplikten. Grundkunskaper om dessa är ofta viktiga i 

sammanhanget, men det finns gott om annat material varur dessa kunskaper kan tillägnas. På 

grund av ämnets omfattning är det vidare många intressanta detalj- och nyansfrågor som ligger 

nära till hands att behandla i de olika kapitlen, men jag försöker i görligaste mån att avstå från 

det. Dessa avgränsningar är ganska ingripande – de leder till att vissa resonemang framstår som 

något korthuggna, och att de dessutom kräver någorlunda goda kunskaper i skadeståndsrätt för 

att bli begripliga. Jag väljer ändå att avgränsa mig så, i syfte att bereda största möjliga utrymme 

åt kärnfrågan – skadebegränsningsprincipen i sig – eftersom det är den som är i störst behov 

av behandling.  

 

1.4. Disposition 
 

Inledningsvis behandlar jag den köprättsliga skadebegräsningsskyldigheten. Den är i dagsläget 

noggrant utredd i litteraturen, och de allra flesta argumenten därifrån kan, ibland efter viss 

behandling, återanvändas i skadeståndsrätten, främst i sammanhang av inomobligatoriska 

skadestånd, men i vissa fall även för utomobligatoriska sådana. En hel uppsats skulle kunna 

ägnas åt omvandlingen av relevant material från köprätten till skadeståndsrätten; jag kommer 

dock att begränsa detta till ett kapitel, i syfte att lämna utrymme åt andra infallsvinklar. 

 

En sådan annan infallsvinkel är den rättsekonomiska grundtanke som på flera punkter förenar 

de olika rättssystemens implementering av skadebegränsningsprincipen. Med tillbörlig hänsyn 

till detaljskillnaderna kan principresonemang hämtas även från främmade rättstraditioner. 

Inhämtningen av juridisk information görs på grundval av rättsekonomiska riktlinjer – detta 

metakomparativa inslag gör det möjligt att dra nytta av utländska källor utan att behöva 

utförligt redogöra för främmande rätt, vilket till stor del skulle vara ointressant för uppsatsens 

ändamål. 
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Uppsatsen innehåller vidare ett kapitel benämnd ”utländsk rätt”.6 Att härvid tillämpa en 

oantastlig rättskomparativ metod skulle vara en övermäktig uppgift. En rättskomparativ metod 

är emellertid inte nödvändig för att utländsk rätt ska komma till nytta. I största möjliga 

utsträckning har jag använt sådana utländska erfarenheter som direkt kan tillämpas i svenska 

sammanhang, vilket, som jag kommer att ha belyst, främst gäller de nordiska länderna. Det är 

som sagt inte uteslutet att direkt inhämta juridiska överväganden från rättssystem som generellt 

sett skiljer sig betydligt från den svenska, så länge de bakomliggande rättsekonomiska 

övervägandena sammanfaller. Det är härför viktigt att understryka, att det som skrivs om 

”utländsk rätt” inte är en redogörelse för juridiskt sett avlägsna företeelser, utan av sådana 

främmande företeelser som kan göra anspråk på att vara gällande rätt även i Sverige. 

 

Slutligen infinner sig ett kapitel om den svenska skadeståndsrätten. Här redovisas det 

blygsamma material som finns på skadebegränsningsområdet i svensk rätt. Trots den ringa 

omfattningen får materialets betydelse inte underdrivas – svensk rätt, och endast svensk rätt, 

skapar de nödvändiga ”krokar” som allt övrigt material måste hängas på. I största möjliga mån 

återanknyts därför kontentan från de övriga kapitlen till den svenska skadeståndsrätten här. Mot 

bakgrund av den totala insamlade informationen görs en helhetsbedömning av rättsläget vad 

gäller skadebegränsningsprincipen.  

                                                
6 I kapitlet för utländsk rätt är det nordisk och tysk rätt som behandlas. Amerikansk skadeståndsrätt spelar, för 

svensk del, betydligt större roll i rättsekonomiska sammanhang än i juridiska sådana. 
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2. Köprätten 
 

2.1. Skadan 
 

Sedan länge har avtalsförhållandet, och inte minst köpeavtalet, varit präglat av en lojalitetsplikt. 

Förhållandet ska inte betraktas av parterna som en kamp, utan som en samarbetsgemenskap, 

där båda eftersträvar ömsesidig nytta. Denna strävan kommer till uttryck bl.a. i det faktum att 

parterna förväntas vårda varandras rätt på åtskilliga sätt.7 Ett av dessa sätt är 70 § köplagen, 

som i samband med avtalsbrott förpliktar den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för 

att begränsa sin skada. Den underliggande principen är praxisbaserad och inte ny,8 men 

kodifieringen av principen är det.9 

 

Innan det förs en diskussion om hur en skada må begränsas i ett köprättsligt sammanhang, 

fordras först en konturdragning av den ersättningsbara skadans omfattning i ett köprättsligt 

sammanhang. Ur lagtexten kan utläsas, e contrario, att det alltid är ett avtalsbrott som ska ligga 

till grund för ett skadeståndskrav. Skadeståndet beräknas med hjälp av bestämmelser i 

67–70 §§ köplagen, som är avsedda att kompletteras av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer. Utgångspunkten för skadeståndsberäkningen i köpeavtalsförhållanden är det positiva 

kontraktsintresset, vilket betyder att ersättningen ska försätta den skadelidande i den 

ekonomiska situation som skulle ha förelegat om avtalet fullgjordes.10 

 

Det köprättsliga skadeståndsansvaret kan delas upp i två delar: ansvar för direkta skador, och 

ansvar för indirekta skador. Indirekta skador definieras i 67 § 2 st. köplagen. Direkta skador 

definieras motsatsvis – alla skador med anledning av avtalsbrottet som inte faller under 

67 § 2 st. räknas som direkta. Direkta skador ersätts enligt 40 § köplagen genom en 

kontrollansvarsregel – en något mildare variant av strikt ansvar.11 Indirekta skador undantas 

uttryckligen från kontrollansvaret, och prövas istället på grundval av en culpavärdering, t.ex. 

enligt 27 § sista stycket.12 Den grundläggande skillnaden och en av anledningarna till 

uppdelningen mellan skadetyperna kan kortfattat beskrivas så, att direkta skador är av det slag, 

att de är någorlunda förutsebara för skadevållaren, medan indirekta skador typiskt sett inte är 

                                                
7 Hellner & Ramberg, s. 18. 
8 SOU 1976:66 s. 161. Se även Ramberg, s. 653. 
9 Skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada var inte uttryckt i 1905 års köplag. 
10 Ramberg, s. 639. 
11 För kommentar, se bl.a. Herre, s. 686 f. 
12 För kommentar, se bl.a. Herre, s. 55, 422. 
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det.13 I skadeståndsrätten finns ingen motsvarande uppdelning, men liknande överväganden 

bör i många fall tänkas falla inom ramen för adekvansläran. 

 

Vissa typer av skador undantas uttryckligen från köplagens tillämpningsområde. I 67 § 

köplagen stadgas att förlust orsakad genom skada på annat än den sålda varan ersätts inte. Av 

förarbetena framgår att sådana skador istället ska bedömas med utgångspunkt i allmänna 

skadeståndsrättsliga regler om produktansvar.14    

 

2.2. Skyldigheten  
 

70 § köplagen innehåller som ovan beskrivits en uttrycklig bestämmelse varigenom den 

skadelidande förpliktas att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Den norska15 och 

den finska16 köplagen innehåller båda bestämmelser som, efter en översättning till svenska, 

lyder likadant som den svenska motsvarigheten. Samtliga dessa lagrum uttrycker även att en 

försummelse av plikten medför att den skadelidande själv får bära en motsvarande del av 

skadan.17 Skadebegränsningsplikten gäller såsom en allmän kontraksträttsligt princip även för 

andra avtal än köp, varvid de köprättsliga riktlinjerna råder.18,19 

 

I de svenska förarbetena förklaras inledningsvis att pliktens omfattning ska avgöras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Därefter nämns några förhållanden som särskilt ska 

beaktas i den enskilda bedömningen, bl.a. den skadelidande partens förutsättningar att 

genomföra en täckningstransaktion samt förutsättningarna för interna åtgärder i den 

skadelidandes rörelse.20 

 

Tänkbara åtgärder som den skadelidande typiskt sett kan vara skyldig att vidta måste nog ses i 

fler dimensioner än så. Väsentliga erfarenheter och uppslag på nyanseringar finns att hämta i 

internationell köprätt, även om försiktighet är påkallad med hänsyn till skillnaderna i 

                                                
13 Prop. 1988/98:76, s. 47 f – jfr s. 206. Se även Herre, s. 423. 
14 Prop. 1988/98:76, s. 54. Se även Bengtsson & Ullman, s. 36 ff. 
15 70 § i Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp. 
16 70 § i [finska] Köplagen (355/1987). 
17 Jfr ”motsvarande del av skadan” med skadebegränsningsprincipens rättsverkan i skadeståndsrättsliga 

sammanhang; för en definition av sistnämnda, se bl.a. avsnitt 4.1. nedan. 
18 Hellner mfl., s. 237 f. 
19 Skadebegränsningsbedömningen i kontraktsförhållanden kan även uttryckas som en kausalitetsregel – se 

Bengtsson, s. 96, 214. 
20 Prop. 1988/89:76 s. 206 ff. 
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rättssystemen.21 Treitel gör en kategorisering av de omständigheter på skadelidandesidan som 

har betydelse vid bedömningen av ersättning för det positiva kontraktsintresset. Han ställer upp 

tre kategorier av omständigheter.  

 

Den första kategorin är begränsning av uppkommen skada i uttryckets strikta bemärkelse. Den 

skadelidande är skyldig dels att aktivt verka för att begränsa den skada som kontraktsbrottet 

medför, dels att avstå från åtgärder som ökar skadan.22 En skyldighet att vara passiv kan 

uppkomma t.ex. när motparten häver avtalet, och bestå i att den varemot hävningen riktar sig 

inte fortsätter att förbereda eller verkställa sin prestation som om hävningen inte hade ägt rum.23 

 

Den andra kategorin är vad som i svensk rätt faller under principen om compensatio lucri cum 

damno – fördelsutjämning.24 Ersättningen ska minskas i den mån den skadelidande har njutit 

fördelar av kontraktsbrottet. Å ena sidan kan det röra sig om kostnader som har inbesparats 

genom att den skadelidande inte behövde vidta vissa åtgärder, och rimligtvis i övrigt genom 

bortfall av skyldigheter enligt det förfelade avtalet. Å andra sidan kan det bl.a. röra sig om 

hävningar av köp som inträffar när marknadsläget har ändrats efter avtalets ingående, så att den 

skadelidande, vare sig denne är säljare eller köpare, kan ingå ett förmånligare köpeavtal än det 

som hävdes.25  

 

Den tredje kategorin är ”contributory negligence” – medvållande. Uttrycket synes dock här ha 

en snävare innebörd än det svenska medvållandebegreppet – det avser endast den 

skadelidandes bidrag till skadans uppkomst, och innefattar inte händelseförloppet därefter.26  

 

En regel om skadebegränsning finns även i CISG.27 Av den till svensk lagtext bifogade 

översättningen av konventionens art. 77 framgår att den skadelidande är skyldig att ”vidta 

                                                
21 Herre, s. 548. 
22 Treitel, s. 75 f. 
23 Herre, s. 546. 
24 Fördelsutjämning, trots sin betydelse för skadebeståndsräkningen i allmänhet, är inte direkt kopplad till 

skadebegränsningsfrågan, varför jag inte kommer att utreda den närmare. Jag har dock ansett den värd att 

nämnas för att ge en helhetsbild av skadeståndsberäkningen. Se vidare bl.a. Hellner mfl., s. 237. 
25 Ramberg, s. 111 f. 
26 Det är viktigt att notera att ”contributory negligence” i sin strikta legala definition inte betyder samma sak 

som medvållande i modern svensk rätt, utan compensatio culpæ, vilket innebär att skadevållarens 

skadeståndsansvar faller bort helt så fort medvållande konstateras. I svensk rätt anses denna metodik obsolet; se 

bl.a. Bengtsson, s. 84 f. Det som bäst motsvarar det som i svensk rätt betecknas som medvållande är istället 

begreppet ”comparative negligence”; mer om detta i 3 kap. 
27 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Vienna 11 April 1980. 

Ratificerad av Sverige och införd i lagen (1987:822) om internationella köp. 
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sådana åtgärder som efter omständigheterna är skäliga för att begränsa [sin] förlust, inbegripet 

utebliven vinst […].” Den språkliga utformningen överensstämmer inte helt med de 

motsvarande nordiska lagrummen, men sakinnehållet i dessa och art. 77 är detsamma.28 CISG 

saknar uttryckliga regler om ansvar för medvållande, men detta ska inte tolkas motsatsvis; 

regelverket är avsett att fyllas ut med bl.a. art. 7.4.7 UNIDROIT Principles.29 

 

Förutom CISG finns det andra kodifieringar på handelsrättens område där frågan om 

skadebegränsning regleras, bl.a. The European Principles of Contract Law (EPCL) och 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 (UNIDROIT Principles). 

Dessa rättsakter är inte bindande och utgör s.k. soft law, vars syfte är att ge vägledning och 

sätta upp mål för både den nationella och den internationella rättsutvecklingen.30 

 

I EPCL, Art. 9:505(1), uttrycks att den kontraktsbrytande parten inte är ersättningsskyldig för 

den skadelidande partens förluster i den mån den skadelidande parten kunde ha minskat 

förlusten genom att vidta skäliga åtgärder.31 Andra stycket, (2), berättigar den skadelidande till 

ersättning för kostnader som denne skäligen har dragit på sig i samband med sina 

skadebegränsningsåtgärder.32 Relevant i sammanhanget är även art. 9:504, vari ansvar för 

medvållande regleras.33 

 

UNIDROIT Principles, art. 7.4.8(1) resp. (2) har nästintill ordagrant samma innehåll som sina 

motsvarigheter i EPCL. Därtill erbjuds en officiell kommentar vari anmärks bl.a. att åtgärderna 

som den skadelidande måste företa ska vara ägnade att begränsa skada ”above all when there 

is a risk of it lasting for a long time if such steps are not taken”.34 Den sistnämnda formuleringen 

lär grunda sig i att förmögenhetsskador som orsakas genom kontraktsbrott vanligtvis förvärras 

med tiden om den skadelidande parten underlåter att aktivt begränsa dem.35 

 

                                                
28 Herre, s. 549. 
29 Ramberg & Herre, s. 463. Se mer härom nedan. 
30 Se bl.a. Smits, s. 330. 
31 EPCL, Art. 9:505(1): “The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the 

extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable steps.” 
32 EPCL, Art. 9:505(2): “The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in 

attempting to reduce the loss.” 
33 EPCL, Art. 9:504(1): “The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the 

extent that the aggrieved party contributed to the non-performance or its effects.” 
34 UNIDROIT Principles 2010, Art. 7.4.8, Comment, st. 3. 
35 Bengtsson mfl, s. 114. 
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En särskild typ av skadebegränsningsfråga aktualiseras i samband med de olika väntefrister 

som förekommer inom ett köpeavtalsförhållande. Föreligger fel i den levererade varan, eller 

dröjer säljaren med leveransen, kan köparen kräva säljaren på åtgärder inom skälig tid. En 

följdfråga är vad köparen själv är skyldig att göra under den skäliga tiden. Skyldigheterna här 

är ganska stränga. Om köparen har möjlighet att vidta skadebegränsningsåtgärder vid någon 

tidpunkt efter kontraktsbrottet, är han tvungen att göra det direkt, oavsett säljarens frister. 

Samtidigt vidtas åtgärderna på säljarens risk – köparen får ersättning för korrekt vidtagna 

skadebegränsningsåtgärder även om dessa misslyckas.36                                       

 

Herre framhåller att det finns erfarenheter och lösningsförslag att hämta i angloamerikansk rätt, 

särskilt vad gäller den skadelidandes skyldighet att begränsa skada genom avsiktlig aktivitet 

eller passivitet.37 Först är det dock viktigt att se till skillnaderna i begreppsbildningen. Det 

engelska uttrycket ”mitigation” innefattar två företeelser som behandlas separat i svensk rätt, 

nämligen skyldigheten att vidta skadebegränsande åtgärder och compensatio lucri cum 

damno.38 Det sistnämnda faller utanför skadebegränsningsprincipens ramar,39 men vad gäller 

det förstnämnda torde man kunna låta sig inspireras av amerikansk rätt i större utsträckning än 

vanligt. Undersökningsmaterialet är härvid the mitigation of damages doctrine, vilket kan 

översättas som ”skadebegränsningsläran”, och kallas även minimization of damages doctrine 

eller avoidable consequences doctrine.40 

 

2.3. Fel 
 

Enligt 30 § köplagen har köparen rätt till skadestånd av säljaren på grund av att den levererade 

varan är felaktig. Även om det finns olika typer av fel, kan samtliga typer sägas innebära att 

varan helt eller delvis inte går att använda för avsett ändamål. Olika typer av fel leder därför, 

principiellt sett, till samma typ av skada, och påverkar sålunda skadeståndsberäkningen på 

samma sätt. Det finns därför ingen större anledning att diskutera olika typer av fel, och 

                                                
36 Herre, s. 592. För egen del kan jag tillägga, att liknande systematik gäller även i försäkringsrätten 

räddningsplikt – den försäkrade är skyldig att vidta räddningsåtgärder när skada sker, och försäkringsgivaren är 

skyldig att ersätta kostnaderna. Se vidare avsnitt 5.3. nedan. 
37 Herre, s. 548. 
38 Herre, s. 546 f. 
39 Det är framför allt av den anledningen som den här uppsatsens engelska titel innehåller uttrycket ”avoidable 

loss” istället för ”mitigation” – det förstnämnda är en bättre återspegling av skadebegränsningsprincipens 

begreppsliga innebörd i svensk rätt. 
40 Som förslag på amerikansk litteratur kan framhållas McCormick och Farnsworth. För fler förslag, se noterna i 

Herre, s. 565 f.  
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felbedömningen i övrigt, ur skadebegränsningssynpunkt. Däremot finns det anledning att 

diskutera köparens val av påföljd.  

 

Vid fel i varan kan köparen göra gällande en rad olika påföljder gentemot säljaren.41 

Påföljdsurvalet sker härvidlag i två steg, och i varje steg har köparen ett visst urval av alternativ. 

I det första steget, efter att felet har upptäckts av köparen,42 kan köparen kräva antingen 

avhjälpande enligt 34 § 1 st. eller omleverans enligt 34 § 2 st.43 Tillgodoser säljaren inte kravet 

inom skälig tid, kan köparen i nästa led kräva prisavdrag eller hävning; båda enligt 37 §. Under 

den skäliga tiden som säljaren har på sig efter reklamationen44 i det första steget att avhjälpa 

eller omleverera, kan köparen redan vara skyldig att avhjälpa felet själv om det skulle begränsa 

hans totala skada.45  

 

2.4. Dröjsmål 
 
 

Enligt 27 § köplagen har köparen rätt till skadestånd av säljaren på grund av dröjsmål på 

säljarens sida.46 På samma sätt som vid fel i vara kan köparen göra gällande en av två påföljder 

gentemot säljaren i samband med dröjsmålet: hävning enligt 23 § eller fullgörelse enligt 25–

26 §§. Köparens val av påföljd kan påverka skadeståndsberäkningen. 

 

Väljer köparen hävning blir skadebegränsningsfrågan relativt okomplicerad. Oftast rör det sig 

om ett täckningsköp, och skadeståndet bestäms då till prisskillnaden enligt 68 §. Köparen kan 

även behöva lämna meddelande om dröjsmålet till tredje man, om köparen riskerar att bli 

skadeståndsansvarig gentemot denne på grund av dröjsmålet, för att minimera sådant 

skadeståndsansvar gentemot tredje man som sedan kan kanaliseras till säljaren.47 

 

                                                
41 Se härom bl.a. Hellner & Ramberg, s. 171 ff. 
42 Köparen måste härvid iaktta reklamationsfristen i 32–33 §§ KöpL. 
43 Såsom framgår av lagtexten är köparens rätt att kräva omleverans mer begränsad. För kommentar se bl.a. 

Ramberg, s. 402–417.   
44 Jag avstår här från en vidare diskussion om reklamation och utgår i fortsättningen alltid ifrån att en sådan har 

kommit till stånd på ett korrekt sätt. Jag utgår även ifrån att köparen i alla tillämpliga fall utnyttjar sin rätt till 

s.k. särskild reklamation där han anvisar exakt vilken påföljd han vill göra gällande. För mer om reklamation se 

bl.a. Ramberg, s. 386–402. 
45 För mer härom se Herre, s. 558. 
46 För mer härom se bl.a. Hellner & Ramberg, s. 126–164.  
47 Herre, s 552 f. 
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Väljer köparen att kräva fullgörelse blir frågan svårare. Föreligger det vid tidpunkten för kravet 

en påtaglig risk att leverans ändå inte kommer att ske, kan ett (i slutändan ej tillgodosett) 

fullgörelsekrav innebära ett mycket längre totalt dröjsmål, och således en större skada, för 

köparen än om köparen valde att häva och täckningsköpa direkt i samband med det 

ursprungliga dröjsmålet.  Är köparen i sådant fall skyldig att häva redan i början för att anses 

ha begränsat skadan på ett skäligt sätt? Herre, som lyfter fram spörsmålet, konstaterar att inget 

tydligt svar finns.48 Jag kommer snart (i avsnitt 2.5. nedan) att själv diskutera frågan, dock sett 

från en något annan vinkel än Herres. 

 

En annan dimension av skadebegränsningsfrågan döljer sig i reglerna om säljarens 

ansvarsbefrielse. Säljaren har ett kontrollansvar, vilket innebär att säljaren kan gå fri från 

skadeståndsansvar trots att dröjsmål föreligger, om dröjsmålet ”beror på ett hinder utanför hans 

kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han 

inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”.49 

 

Köparen kan i sammanhanget påverka bedömningen av säljarens ansvarsfrihet genom egna 

åtgärder, som inte har samband med de i lagen tydligt angivna påföljderna. Om säljaren 

exempelvis får godtagbara förhinder att leverera till det avtalade priset på grund av att säljarens 

anskaffningskostnad skulle bli oskäligt hög, kan köparen erbjuda ett högre pris. Säljarens 

anskaffningskostnad, som i och för sig fortfarande skulle kunna vara onormalt hög, skulle då 

inte längre räknas som oskälig i förhållande till det högre priset. Det av köparen tillskapade 

förhållandet skulle sålunda undanröja den höga anskaffningskostnaden som 

ansvarsbefrielsegrund för säljaren.50 

 

Nästa fråga, med exemplet ovan som bakgrund, är hur köparens makt i detta hänseende 

förhåller sig till hans skyldighet att begränsa den skada som skulle uppstå om leveransen dröjde 

trots köparens erbjudande om prishöjning (i vilket fall säljaren alltså skulle bli 

skadeståndsskyldig). Ska skyldigheten nu ses som frikopplad från beslutet om att erbjuda ett 

högre pris? Om köparen inte lade fram erbjudandet, skulle någon ersättningsbar skada 

överhuvudtaget inte ha uppstått. Är köparen i sådant fall skyldig att underlåta att lägga fram 

                                                
48 Herre, s. 555. Se vidare a.a. s. 594–666 för en utförlig utredning av problemet. 
49 För en utförlig diskussion av kontrollansvaret se bl.a. Ramberg, s. 342 ff. 
50 Ramberg, s. 357. 
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erbjudandet för att vårda säljarens eventuella rätt i framtiden? Intuitivt nog är svaret nej. 

Förklaringen härtill följer nu nedan.  

 

2.5. Kategoriska synpunkter på principens omfattning 
 
 

När frågan om skyldighetens utsträckning ställs på sin spets såsom i exemplet ovan, framträder 

en viktig detalj i principens definition. Den skadelidande är skyldig att begränsa sin skada, och 

inte skadevållarens skadeståndsansvar. I samband med avtalsbrottet uppkommer ingen 

skyldighet gentemot skadevållaren vad gäller skadebegränsning.51 Omvänt är det så att 

skadevållaren inte är skyldig att ersätta skada som skäligen kunde ha avvärjts av den 

skadelidande. Att överhuvudtaget kalla principen för en skyldighet, med uttryckets strikta 

juridiska innebörd, är därför rättstekniskt52 felaktigt.53 

 

Som framgår av nyligen refererad litteratur, erkänns denna terminologiska förvirring både i 

Sverige och i utlandet, men man väljer ändå att behålla skyldighetsbegreppet – dels av 

pedagogiska och praktiska skäl, och dels, förmodar jag, på grund av den psykosociala effekt 

som kan tillmätas ordet ”skyldighet” (respektive ”duty” i common law). 

Begreppsanvändningen kan tänkas medföra att regelverket inger en större respekt (och därmed, 

förhoppningsvis, större efterlevnad) än om det kallades ”skadebegränsningsundantaget” eller 

någon liknande term, som förvisso vore mer språkligt träffsäker, men samtidigt något 

missvisande med hänsyn till principens rättsliga vikt.54 Jag kommer inte att utmana 

begreppsbildningen ty det inte är syftet med uppsatsen – i fortsättningen används uttrycket 

”skadebegränsningsskyldighet” på sedvanligt sätt. De särskilda rättsliga mekanismer som 

ligger bakom principens namn får emellertid aldrig glömmas. 

 

En ytterligare kategorisk svårighet uppkommer i samband med avtalsparts val av påföljd efter 

avtalsbrottet och valets förhållande till skadebegränsningsfrågan. Som ovan beskrivits är det 

oklart i vilken utsträckning det första påverkar det andra, men de sententia ferenda anser jag att 

                                                
51 Herre, s. 568. 
52 Med ”rättsteknisk” förstås här och i fortsättningen juridisk orsak och verkan – rättsfakta och rättsföljd. 

Uttrycket används av mig i sammanhang där en noggrann syn på sådan orsak och verkan har särskild betydelse, 

och bör inte förväxlas med t.ex. rättstekniska undersökningar som görs av polisen på brottsplatser. 
53 Denna diskrepans mellan begrepp och rättsverkan är vanlig även i andra rättssystem; se bl.a. Treitel, s. 75 och 

McCormick, s. 128. 
54 Utan att ha några vetenskapliga belägg för det, vågar jag hävda att språkets psykologiska effekter inte bör 

underskattas. I Sverige är det ovanligt att framhålla sådana överväganden i juridiska sammanhang, men det vore 

verklighetsfrånvänt att hävda, att svenskar påverkas mindre av dem än någon annan. 
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en betänklighet särskilt måste framhållas – det måste begrundas hur många steg framåt den 

skadelidande, eller den potentielle skadelidande, ska behöva tänka. Den skadelidandes val av 

påföljd kan givetvis påverka skadans totala omfattning, men att låta valet i sig påverka 

skadeståndsberäkningen55 skulle i praktiken beröva den skadelidande på utbudet av rättsmedel 

som köplagen eller eventuella avtalsbestämmelser tillhandahåller. Vill den skadelidande ha 

fullt skadestånd skulle vederbörande i varje fall vara tvungen att välja den påföljd som medför 

minst skada i köprättslig bemärkelse, oavsett andra överväganden varpå beslutet om påföljd 

kan eller bör grundas. Den skadelidande kan ha fog att dra på sig vissa skador för att undvika 

andra, större skador som inte är köprättsligt ersättningsgilla,56 och med utgångspunkten att den 

skadelidande är, principiellt sett, något mera skyddsvärd än skadevållaren, framstår det som 

märkligen betungande att sätta ner skadeståndet i sådana situationer.   

  

                                                
55 Se vidare bl.a. Prop. 1988/89:76, s. 48 och Herre, s. 423. 
56 Mest nämnvärt i sammanhanget är förlust av goodwill, som knappast är ersättningsgill ens på allmänna 

skadeståndsrättsliga grunder, men likväl har stor företagsekonomisk betydelse. Det finns dock argument för att 

förlust av goodwill ska vara ersättningsgill under CISG; se Saidov, s. [389–418]. 
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3. Rättsekonomin 
 

3.1. De rättsekonomiska incitamenten 
 

Att endast se skadebegränsningsprincipen inom sin köprättsliga ram, eller till och med inom 

sin juridiska ram i allmänhet, vore att ta den ur sitt sammanhang. För att se logiken varpå den 

juridiska tillämpningen byggs, eller i vart fall torde byggas, måste man erinra sig principens 

rättsekonomiska ursprung – även om principen inte kan sägas vara en produkt av rättsekonomi 

i begreppets moderna mening. Innan jag börjar ställa upp egna modeller, måste jag först se över 

de spår av rättsekonomiskt tänkande som finns i befintlig juridisk doktrin. Utifrån den 

köprättsliga litteraturen har jag bildat uppfattningen att rättsekonomin bakom principen är ett 

tvåsidigt mynt, även om ingen av författarna har dragit en så skarp gräns. 

 

Överlag verkar författarna på juridikens område57 vara påfallande diffusa och allmänt hållna i 

sina förklaringar av skadebegränsningsprincipen. Det talas bl.a. om ”altruistic duty”,58 att 

”prudence would require [action or passivity]”,59 att “the injured party must not simply let 

things ride”,60 och att “the wasteful results of breach [must be minimized]”.61 Jag kommer själv 

att försöka ställa upp en tydligare kategorisering i syfte att framhäva grunderna för den 

åtföljande juridiska argumentationen.  

 

Strävan att begränsa uppkomna skador kan sägas existera på två nivåer – en makroekonomisk 

och en mikroekonomisk. Även om principen är till synes utformad likadant på båda nivåerna, 

är dock de bakomliggande drivkrafterna annorlunda, och syftar till att slå vakt om vitt skilda 

intressen. Den rättsekonomiska litteraturen som jag har nyttjat innehåller inget specifikt om 

skadebegränsning, men jag anser mig ha fog att påstå att den juridiska principen om 

skadebegränsning inte är något annat än en regel för internalisering av externa kostnader.62 

Den externa kostnaden i sammanhanget är skadevållarens skadeståndsansvar.63 

                                                
57 För en mer allmän översikt över rättsekonomins relevans i den svenska skadeståndsrätten, se bl.a. Hellner & 

Radetzki, s. 50 ff. 
58 Fried, s. 131. Herre, s. 565, kommenterar att ”[förklaringarna i angloamerikansk doktrin] skulle kunna 

motivera beaktande även för svensk rätts del”. Trots Herres mycket försiktiga ordval, anser jag för egen del att 

resonemangen är allmängiltiga i en diskussion om principens logiska grunder.   
59 McCormick, s. 127. 
60 von Bar, s. 562. 
61 Farnsworth, s. 590. 
62 Internalisering av externa kostnader som rättsekonomisk figur förklaras av bl.a. Dahlman mfl, s. 113. 
63 Dahlman mfl. talar mer allmänt om skadeståndsansvar i sina exempel, men tar inte diskussionen steget vidare 

till skadebegränsningsfrågan. 
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Ur nationalekonomisk (makroekonomisk) synvinkel måste principens ändamål vara att 

minimera den totala ekonomiska skadan som ett kontraktsbrott medför. På så sätt uppnås två 

syften: att samhällsresurser i största allmänhet besparas, samt att den skadelidandes motpart 

inte blir belastad av ett onödigt stort skadeståndsansvar. Principen kan även antas främja 

samhällsekonomin på det sättet, att potentiella skadevållare tryggas från en risk som de inte har 

någon makt över – skadelidandes eventuella nonchalans vid skadefall – och därigenom blir 

motiverade att ingå avtal som de eljest inte skulle våga ingå. Rättsekonomi är ju ursprungligen 

utformad att tjäna nationalekonomiska ändamål, så den nyligen anförda synen måste antas vara 

utgångspunkten för den rättsekonomiska bedömningen av skadebegränsningsprincipen. 

 

Ur företagsekonomisk (mikroekonomisk) synvinkel är principen däremot ingenting annat än 

en uppmaning för den skadelidande till att avvärja skada som denne inte kan få skadestånd för, 

och på så sätt spara pengar själv.64 Principen är i detta sammanhang helt baserad på 

egenintresse;65 inte på någon altruistisk välvilja gentemot motparten,66 och inte heller på någon 

strävan till samhällsekonomiskt rationellt resurstillvaratagande. De sistnämnda två faktorerna 

är inte en privat aktörs bekymmer i företagsekonomiska sammanhang.67 Därvid får det inte 

glömmas, att lojalitetshänsyn är i allmänhet juridiskt viktiga i inomkontraktuella 

skadeståndsfrågor,68,69 men det är ett bredare område än vad som faller inom ramen för den 

renodlade skadebegränsningsskyldigheten, och får inte utan vidare blandas in i diskursen. 

 

Skadeståndsrättsliga regler om riskfördelning måste utformas mot bakgrund av denna 

intressekonflikt. Rättsekonomiska teorier föreslår en princip, enligt vilken ansvaret ska läggas 

på den aktör som till lägst kostnad hade kunnat avvärja skadan – the cheapest cost avoider.70 

Det är ofta teoretiskt möjligt att ta fram invecklade och träffsäkra kalkyler för att bestämma 

vilken aktör – skadevållaren eller den skadelidande – som skulle kunna vara den mest effektiva 

                                                
64 Här framgår skillnaden mellan principens beteckning och rättsverkan tydligast – jfr avsnitt 2.5. ovan. 
65 Om det mikroekonomiska egenintresset, se bl.a. Dahlman mfl., s. 16 f. 
66 Välvilja gentemot motparten kan ofta vara företagsekonomiskt rationell i sig, men av skäl som faller utanför 

paradigmen för skadebegränsning. 
67 Etiska och många juridiska överväganden (såsom bl.a. lojalitetsplikten) har ingen avgörande betydelse i den 

rättsekonomiska diskursen. Rättsekonomins amoraliska natur är f.ö. en av de aspekter i teoriverket som tilldrar 

mest kritik; se. Posner, s. 34. För ytterligare kritik, se bl.a. Buchanan, s. [483–492]. 
68 Se bl.a. Taxell, s. 19. 
69 För djupare redogörelse av själva lojalitetsplikten i liknande situationer, se bl.a. Holm, s. 110 ff.  
70 Ullman, s. 30. 



20 
 

riskbäraren i ett enskilt skadefall. Det är emellertid inte givet att sådana invecklade och 

träffsäkra kalkyler är att föredra, vilket kommer att framgå av de nästföljande avsnitten. 

 

3.2. Rättsekonomisk heuristik i rättstillämpningen? 
 

Såsom kommer att framgå nedan, i kapitlet för svensk skadeståndsrätt, finns det inget enhetligt 

system för bedömningen av skadebegränsningsskyldighetens utsträckning.71 Att skapa ett 

enhetligt system som täcker in alla potentiella omständighetsspecifika nyanser på ett 

tillfredsställande sätt skulle onekligen vara en övermäktig uppgift. Det finns emellertid en 

alternativ lösning, som i viss omfattning redan tillämpas inom svensk skadeståndsrätt; dock 

inte i sammanhang av skadebegränsning.72 Jag kommer i det här avsnittet att söka vinkla och 

anpassa en befintlig skadeståndsrättslig problemlösningsmodell efter de specifika 

förutsättningar som gäller för skadebegränsning och skadeförebyggande. 

  

Jag väljer att inleda resonemanget med en rättsekonomisk observation av rättsväsendets 

funktionssätt: att väga in komplexa samhällsekonomiska fenomen i bedömningen av ett enskilt 

fall är inte domstolarnas sak. Domstolarna har inte de resurser som krävs för att göra den typen 

av ställningstagande på ett rättssäkert sätt. Ett eventuellt bedömningssystem får därför inte 

utformas så att domstolarna tvingas till sådana ställningstaganden, utan systemet måste istället 

ha en heuristisk karaktär. Detta skulle likväl kunna framstå som rättsosäkert, men syftet med 

mitt förslag är inte att ersätta den skönsmässiga och skälighetsbetonande bedömningstekniken 

som gäller på området idag, utan att förfina den genom att systematiskt framhålla principiellt 

viktiga faktorer som vid bedömningen bör tilldelas särskild vikt. 

 

Den amerikanska domaren Learned Hand har tagit fram en s.k. culpaformel (calculus of 

negligence).73 Formelns syfte var ursprungligen att klarlägga huruvida svaranden i 

skadeståndsmålet hade varit vårdslös, och därmed skulle bedömas vara skadeståndsskyldig. På 

formelns ena sida finns skaderisken (P) multiplicerat med skadans storlek (L). På formelns 

                                                
71 För ett närliggande och från skadebegränsningen svårskilda problem, se främst Dahlmans avhandling, där 

culpabedömningens ”schizofrena” natur klarläggs – se inledningsvis Dahlman, s. 9 ff. Svårigheterna verkar 

dock genomsyra hela skadeståndsrätten in i minsta detalj – åtminstone den detalj som behandlas i min uppsats. 
72 Härmed åsyftas en utvidgad version av den heuristik som kommer att framläggas i detta avsnitt. För att bäst 

utnyttja primärkällan och det omfattande forskningsmaterial som finns därför, och även av pedagogiska skäl, 

kommer förevarande avsnitt att fokusera på den ursprungliga amerikanska modellen. Den direkta kopplingen till 

svensk rätt dras i nästföljande avsnitt. 
73 Se United States v. Carrol Towing co., 159 F.2d 169, 173 (2d Cir. 1947). 
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andra sida finns kostnaden för adekvata skadeförebyggande åtgärder (B).74 Om PL > B, 

föreligger vårdslöshet.75  

 

Formeln är avsedd att tillämpas på skadevållaren, men kan lika enkelt tillämpas på den 

skadelidande när medvållande åberopas. Den ter sig särskilt lämplig i situationer där den 

skadelidande kan påstås ha haft en skyldighet att förebygga skadan i förväg. Det ska härvid 

beaktas att den skadelidande inte alltid har samma krav på sig som skadevållaren för att räknas 

som aktsam.76 Detta torde ta sig uttryck antingen genom ett lägre P, i fall där det var mindre 

sannolikt att den specifika skadelidande skulle drabbas av skadan, eller i ett lägre B, i fall där 

den skadelidande hade mindre anledning att befara den specifika typen av skada, och därmed 

mindre anledning att lägga ner kostnader för att värja sig. I vissa fall kan likväl justering av 

båda variablerna komma ifråga.  

 

Uppenbarligen skulle det i många fall vara svårt att konkretisera formelns faktorer till kronor 

och procent. Det skulle dessutom vara markant främmande för svensk rätt. Någon 

konkretisering behövs emellertid inte för att formeln ska vara nyttig,77 och görs inte heller i de 

amerikanska rättsfallen där formeln tillämpas.78,79 Domstolen laborerar istället med relativa 

begrepp som ”hög” och ”låg”. Det rör sig sålunda inte om några exakta sannolikhets- och 

kostnadskalkyler, utan modellen används som grund för kvalificerade uppskattningar, vilket 

svårligen kan påstås vara ett mindre rättssäkert system än allmänna skälighetsbedömningar. 

 

Den huvudsakliga kritik som riktas mot modellen är att variabeln för skadans omfattning (L) 

är för abstrakt, särskilt när det rör sig om personskador och dödsfall. Likaledes är 

                                                
74 P står för Probability [of injury], L står för [the gravity of the resulting] Injury och B står för Burden [of 

adequate precautions]. För utveckling, se bl.a. rättsfallet I noten ovan och Posner, s. 192. 
75 För kommentar ur ett romersk-germanskt rättsperspektiv, vilket är betydligt mer relevant för svensk del än det 

anglosaxiska kontext där formeln uppstod, se Schäfer & Ott, s.135 f. 
76 Därefter kommer frågan, i vilken utsträckning vårdslösheten ska medföra jämkning av skadeståndet. Detta är 

dock en annan sak och måste hållas isär från själva culpabedömningen. 
77 Detta hindrar inte vissa att göra ytterst komplicerad matematik av det hela; se t.ex. Dari-Mattiacci, s. [331–

364] 
78 Se bl.a. Adams v. Bullock, 125 N.E. 93 (N.Y. 1919) och Hendricks v. Peabody Coal Co, 253 N.E.2d 56 (Ill. 

App. 1969). 
79 Anorna till metoden kan spåras till Blyth v. Birmingham Water Works, 11 Exch. 781, 156 Eng. Rep. 1047 

(1856). Där finns inga algebraiska uppställningar, utan det handlar mer om en ”reasonable man, guided upon 

those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs”, vilket kan jämföras med det 

romerska bonus pater familias. Dessa resonemang är för allmänt hållna för att vara värdefulla i sammanhanget 

av mitt förslag, och ses f.ö. redan som föråldrade och onyanserade i modern svensk skadeståndsrätt; se bl.a. 

Malmströms civilrätt, s. 312 f. För motsvarande kritik i amerikansk kontext se Posner, s. 196. 
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sannolikhetsvariabeln (P) ofta svårbestämd i efterhand.80 Vidare förutsätter formeln 

riskneutralitet bland aktörer, vilket kan betraktas som en alltför stor förenkling av verkligheten. 

En tänkbar invändning för svensk del är att prövningen här görs av lagfarna domare, som med 

bättre rättsligt omdöme än jurymedlemmar kan välja bort modellen när den ter sig olämplig – 

vilket dock i sin tur skulle öka rättsosäkerheten. Att vidare utveckla denna diskussion skulle  

ha ett så stort inslag av rättspolitiska och rättstraditionalistiska överväganden att jag avstår. Jag 

nöjer mig med att påstå att det i allmänhet finns större utrymme att tillämpa culpaformeln på 

den skadelidande när denne får en invändning om försummad skadebegränsning (eller om 

medvållande mer allmänt) mot sig.  

 

3.3. Culpaformelns status i svensk rätt 
 

Nedan redogörs i korta drag hur Learned Hands formel redan har låtits inverka på 

culpabedömingen i svensk rätt, och hur detta är relevant i skadebegränsningssammanhang. 

Inledningsvis ska åter påpekas att formeln ursprungligen var framtagen för att tillämpas på 

skadevållaren och inte på den skadelidande. Det ska inte tas för givet att formeln och den 

underliggande logiken utan modifikation kan tillämpas på den skadelidande. Skälet därtill är 

de skillnader mellan bedömningarna av skadevållarens respektive skadelidandes culpa som 

redan föreligger.81 

 

En grundlig genomgång av culpakriterierna för bedömningen av den skadelidandes handlande 

och av kriteriernas inbördes relation låter sig inte göras inom ramen för uppsatsen, men i vart 

fall kräver ämnet en översiktlig behandling på grund av sin vikt för bedömningen av den 

skadelidandes skadebegränsningsskyldighet. Ämnet är även viktigt av den anledningen, att de 

rättsekonomiska grundsatser och modeller varom föregående avsnitt handlar måste tydligare 

sättas i sitt juridiska sammanhang, och i synnerhet i sammanhang av svensk rätt. 

 

Trots sina främmande rötter har Hands formel redan tillämpats av svensk domstol, med viss 

modifikation.82 Den svenska modellen är mer komplicerad: dels är en av de befintliga 

kriterierna mer nyanserat utformat, dels innehåller den ytterligare ett bedömningskriterium. 

Kriteriet som innehållsmässigt skiljer sig från originalet är vad som i det sistnämnda kallas för 

                                                
80 Glannon, 126 ff. 
81 Se avsnitt 5.1. nedan. 
82 Se bl.a. NJA 1977 s. 281, NJA 1979 s. 129 och NJA 1981 s. 683. I detta avsnitt redogörs för praxisens 

huvudsakliga innebörd i sammandrag. För kommentarer till de specifika rättsfallen m.m. hänvisas till Hellner & 

Radetzki, s. 127 ff. 
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kostnader för skadeförebyggande åtgärder, medan det i den svenska modellen kallas för 

möjligheter att förekomma skadan. Den förra formuleringen innefattar, tydligt nog, endast 

kostnader för skadeförebyggande åtgärder. Den senare formuleringen innefattar däremot även 

ställningstaganden till eventuella praktiska svårigheter att förebygga skadan och eventuella 

riskmoment som är specifika för den verksamhet vari, eller varigenom, skadan uppstod.83 För 

att vinkla resonemanget att bli tillämpligt på den skadelidande, ska det sålunda beaktas i vilken 

utsträckning den skadelidande kunde ha undanröjt förutsättningarna för skadan.84 Beroende på 

vilken verksamhet den skadelidande bedriver kan det ju vara försvarligt att utsätta sin egendom, 

eller till och med sina anställda, för vissa typer av risker. Besutten (eller förmodad) 

fackkunskap, omvärldsinformation och företagsekonomiska förutsättningar till 

skadeförebyggande åtgärder får således betydelse, förutom den platta penningskostnaden för 

åtgärderna. 

 

Det nya – fjärde – kriteriet är skadevållarens insikt om risken för skada.85 Kriteriet låter 

subjektiva förhållanden spilla in i bedömningen, vilket inte förekommer i den ursprungliga 

amerikanska modellen. Det talas bl.a. om att det ska finnas subjektiv täckning – insikt – för de 

objektiva kriterierna.86 Täckningsresonmenaget påminner om den straffrättsliga bedömningen 

av en tilltalads gärning. I straffrätten spelar den subjektiva täckningen av de objektiva 

brottsrekvisiten en avgörande roll. Att bedöma i efterhand vad som försiggick i någons huvud 

vid ett visst tillfälle är givetvis mycket svårt, men det finns starka skäl som motiverar det i 

straffrättsliga sammanhang. För egen del betvivlar jag att det finns lika starka skäl att införa 

subjektivitetsrekvisit och därmed förenade svårigheter i dispositiva tvistemål. Rikt detaljerade 

och noggrant kalibrerade bedömningskriterier låter ofta tilltalande i akademiska sammanhang, 

men i praktiken torde risken för felslag ej vara obetydlig.87 Här ska jag dock inte försöka 

klargöra exakt var de praktiska bedömningssvårigheterna ligger eller hur de borde lösas, 

eftersom det vore vanskligt med mina förutsättningar som student. Jag ska istället vinkla frågan 

så, att den låter sig angripas teoretiskt, och verktyget härför är rättsekonomi. 

                                                
83 För utveckling av kriteriets innebörd och betydelse i bedömningen, se Andersson, Ansvarsformerna, s. 8–17. 
84 I sammanhang av skadeförebyggande är det just förutsättningar för skada som är intressanta, och inte 

räddningsåtgärder som måtte företas inför omedelbart förestående skada. De senare behandlas under rubriken 

om s.k. konkret medvållande – se avsnitt 4.1. för den rättsliga kategoriseringen av hela skadehändelseförloppet.  
85 Andersson, Ansvarsformerna, s. 8 f. 
86 För en något mer utförlig redogörelse av den s.k. ”utökade Learned Hand-formeln”, se Heberlein, s. 27–37. 

För en ytterligare fördjupning, se Heberlein, s. 41–66.  
87 Alltför grovhuggna regler är inte heller något som jag förespråkar, men jag hoppas i nästföljande resonemang 

att kunna framhålla att det finns nackdelar med ett system där många luckor hålls öppna för att låta 

omständigheterna i det enskilda fallet spilla in i bedömningen. 
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Sett ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det, på ett principiellt plan, mest angeläget att optimera 

regelverket utifrån långsiktiga ekonomiska hänsyn. Regler med färre och enklare variabler är 

onekligen lättare att planera kring. Privatpersoner har begränsade möjligheter att riskplanera 

för framtiden, och har av den anledningen mer glädje av nyanserade regler som tillåter 

domstolen att gå till djupet med utredningen av omständigheterna – såväl objektiva som 

subjektiva – i det enskilda fallet. 

 

Med näringsidkare, och i synnerhet större sådana, kan det påstås vara annorlunda.88 Det 

övervägande intresset för dessa torde istället vara möjligheterna till riskplanering och planering 

av eventuella skadeförebyggande åtgärder.89 Komplicerade culpabedömningsgrunder med 

inslag av subjektivitet försvårar detta. I vart fall ett av skälen för subjektivitetskriteriets 

tillkomst kan antas ha varit att fånga upp sådana aktörer som chikanöst försöker kringgå de 

objektiva kriterierna. Samtidigt medför dock subjektivitetsinslaget ett sådant 

osäkerhetsmoment som i samma utsträckning försämrar planeringsmöjligheterna för de aktörer 

som vill planera ett korrekt förfaringssätt. 

 

Om vi nu ändå antar att tillskottet av ett subjektivitetskriterium leder till bättre utfall ur 

billighetssynpunkt, måste det vägas mot nackdelarna, vilka främst torde utgöras av väsentligt 

sämre förutsebarhet och högre rättegångskostnader. Det är inte otänkbart att billigheten, på 

längre sikt, kostar mer än den smakar. Den enskilda tvisteprocessen får inte ses isolerad från 

de tvistande aktörernas långsiktiga intressen, vilket skulle kunna motivera ett något skarpare 

och tydligare regelverk för skadeståndstvister mellan näringsidkare. I affärssammanhang 

föreligger det ännu starkare skäl än eljest att hålla juridik och rättvisa separat. 

  

                                                
88 Se bl.a. Skogh, s. 15. I sin översiktliga framställning skisserar och exemplifierar Skogh hur det 

rättsekonomiska tankesättet kan bidra till att hålla nere transaktionskostnaderna. 
89 Wilhelmsson, på s. 116, använder metaforen om ”gubben i lådan” när han beskriver överraskande utslag av 

någon variabel i ett komplicerat juridiskt system (eller av obskyra eller oväntade normer i övrigt). För egen del 

bör jag kunna utveckla resonemanget så, att näringsidkare förväntas själva bära en relativt stor del av sådana 

risker. Desto fler gubbar sitter i bakhåll, desto dyrare det blir för näringsidkare att gardera sig, vilket gör 

gubbarna till en viktig rättsekonomisk variabel. 
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4. Utländsk rätt 
 

4.1. Norsk rätt 
 

I den norska skadeståndslagstiftningen, till skillnad från den svenska, finns en bestämmelse om 

den skadelidandes skyldighet att begränsa och förebygga sin skada, nämligen § 5-1 nr 2 

skadeerstatningsloven.90 Regeln har tillsammans med medvållandeansvaret införts genom en 

lagändring år 1987.91 Jag kommer nedan att i stora drag redogöra för den norska 

rättsutvecklingen på området, och för vad som kan hämtas därur för svensk del. 

 

Jag inleder med några observationer av doktrinen. Det som märks omedelbart är att 

skadebegränsningsfrågan i allmänhet får mer utrymme här än i svensk doktrin. Norska 

läroböcker i skadeståndsrätt innehåller i vart fall en översiktlig utläggning om ämnet såsom ett 

led i, eller angränsande spörsmål till, medvållandediskursen. Det relevanta lagrummet, § 5-1 

nr 2, citeras alltid i sammanhanget.92 

 

I en av framställningarna benämns § 5-1 nr 2 som överflödigt,93 och ur rättsteknisk synvinkel 

stämmer det nog. Jag understryker dock att kodifiering av principer, eller brist på sådan, kan 

ha andra effekter än rättstekniska. I sammanhanget är två hänsyn värda att framhållas: den 

uppmärksamhetslockande hänsynen, och den pedagogiska hänsynen. Dessa hänsyn följer på 

varandra och är viktiga för den praktiska tillämpningen av principen,94 vilket nog inte gäller 

enbart för skadebegränsningsprincipen, utan för vilken rättsgrundsats som helst. Ett i grunden 

enkelt logiskt axiom kan ändå åtminstone förtjäna att bli diskuterat och granskat för att främja 

en mer systematisk, genomtänkt och slutledningsvis mer rättssäker tillämpning. 

 

Skadebegränsningsprincipen behandlas som tidigare sagt inte i nämnvärd utsträckning i den 

svenska doktrinen och saknas i lagtexten, vilket betyder att principen inte har dragit till sig 

särskilt mycket uppmärksamhet i den rättsvetenskapliga diskursen. Denna brist på underlag 

och diskussion innebär i sin tur att inga sammanhängande system för principens tillämpning 

har blivit uppbyggda i Sverige. Domstolarna får i ett sådant läge tillämpa principen, i de otaliga 

                                                
90 § 5-1 nr 2 i lov 13. juni 1969 nr 26 om skadeerstatning, 
91 Se NOU 1977:33 s. 50 och Prp. 1984 s. 64. För kommentar se bl.a. Kjelland, s. 393. 
92 Se bl.a Kjelland, s. 406 ff., Lødrup, s. 416 f., Lødrup & Asland, s. 127 och Nygaard, s. 391, Hagstrøm & 

Stenvik, s. 468 ff. 
93 Lødrup & Asland, s. 126. 
94 Ett exempel på begreppsförvirringen är NJA 2015 s. 393, där det talas om skadebegränsningsprincipen som 

om den vore införd i skadeståndslagen – vilket den inte är. 
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fall där den åberopas, fritt efter skälighet. Att göra på det viset är inte något negativt i sig, men 

det finns anledning att undersöka huruvida ett mer systematiskt tillvägagångssätt, såsom det 

norska, skulle vara mer lämpligt i sammanhanget. 

 

I de norska läroböckerna kan urskiljas flera synpunkter som med fog kan påstås vara direkt 

tillämpliga även i svensk rätt, med tanke på de stora likheter som råder på rättsområdet. De 

olika nordiska ländernas skadeståndslagar är produkter av ett samarbete på 60-talet, och i de 

svenska förarbetena betonas bl.a. ett starkt önskemål att uppnå ”nordisk rättslikhet”.95 Det finns 

därför anledning att förlita sig på annan nordisk doktrin annat än i trängande fall. I brist på 

svensk doktrin på området är det sålunda intressant att se vad norska (och danska och finska, 

för den delen) författare har att säga om skadebegränsning.96  

 

”På erstatningsrettens område er det i Norden også ellers mange felles trekk, og jeg finner det 

blant annet av den grunn naturlig å avlegge visitter til dommer og forfatteruttaleser fra våre 

naboland. At domstolene viser til annen nordisk praksis, er ikke ualminnelig, Når det først gjøres, 

må en gå ut fra at den har en viss vekt – det ”tas tilbørlig hensyn til den”.”
 97

 

 

Nu när källornas relevans är klarlagd, ska jag måla upp den grundläggande diskurs som saknas 

i svensk doktrin beträffande skadebegränsningsprincipen. Det som klart väger tungt i 

motiveringen bakom principen är preventionshänsyn.98 Preventionshänsynen kan med stor 

säkerhet påstås vara det juridiska uttrycket för de rättsekonomiska ändamål som har beskrivits 

i kapitel 3 ovan. Vidare vill jag utveckla de systemiska och pedagogiska synpunkter beträffande 

den skadelidandes handlingsansvar, som jag i korthet har berört ovan.99 Nedan följer en grafisk 

kategorisering av ansvaret, utsatt på en tidslinje. Figuren är inspirerad av Kjelland, men 

anpassad efter rättskälleförhållandena i svensk rätt.100 

                                                
95 Prop. 1972:5 s. 57. Stäven efter nordisk rättslikhet framhålls genomgående i olika delar av propositionen. 
96 Man kan vidare hävda, att om till och med amerikansk rätt är aktuell för skadebegränsningsfrågan (såsom i de 

köprättsliga och rättsekonomiska delarna), skulle nordisk rätt a fortiori ha minst lika stor relevans för svensk 

rätts del. Den typen av slutledning kan te sig något slarvig, och är onekligen farlig i många sammanhang – men 

nog inte i detta. 
97 Lødrup, s. 74. 
98 Lødrup, s. 412. 
99 Se avsnitt 3.3. ovan.  
100 För den norska figuren, se Kjelland, s. 406 n. 
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När samtliga steg i medvållandediskursen ges en grafisk form på detta vis, uppenbarar sig en 

klar uppdelning mellan de tre faserna. Särskilt tydlig är uppdelningen mellan de två sista 

faserna: omedelbart innan skadehändelsen respektive omedelbart efter. Hela förloppet ska 

tekniskt inte ses som en helhet varav en samlad bedömning görs, för att sedan leda till jämkning 

av skadeståndsbeloppet. Andeldning därtill är att de två sista stegen har olika rättsverkningar. 

Konkret medvållande kan innebära att skadeståndet jämkas, helt eller delvis, medan utebliven 

skadebegränsning av redan uppkommen skada innebär alltid att skadeståndsskyldigheten helt 

bortfaller i den delen. Det sistnämnda gäller alldeles oavsett den skadelidandes culpagrad; även 

ringa oaktsamhet medför nedsättning till noll. En mindre sträng regel skulle i just 

skadebegränsningssammanhang kunna inbjuda till missbruk och medföra ett oskäligt stort 

osäkerhetsmoment för skadevållaren.101 Rättsläget vid utebliven skadebegränsning kan sålunda 

påstås bygga på en compensatio culpæ-liknande norm – något som i övrigt inte tillämpas i 

svensk rätt.102 

 

En annan fråga som i vissa fall kan vara intressant för bedömningen är hypotetisk 

orsakskonkurrens. Är det i hög grad sannolikt att skadan skulle ha inträffat senare utan 

skadevållarens inblandning, ska skadevållarens ersättningsansvar endast sträcka sig fram till 

denna senare tidpunkt.103,104 Skadevållaren kan med åberopande av denna grundsats invända 

                                                
101 Se vidare Bengtsson, s. 177 och Vinding Kruse, s. 334 f. För motsatt mening, se Jørgensen & Nørgaard, s. 

179, 182 f., som förespråkar att medvållanderegler används även i skadebegränsningssammanhang, för att 

domstolen inte ska behöva hamna i ett val mellan fullt skadestånd och inget skadestånd. 
102 Se bl.a. 3 kap. och noter i 2.2. kap. ovan. 
103 Lødrup, s. 337. Se även Nygaard, s. 410 f. 
104 Som illustration kan tjäna Rt. 1939 s. 736. En fiskebåt körde på en annan fiskebåts snurrevad, så att fångsten 

i vadet gick förlorad. Den skadelidande fick inte full ersättning, eftersom området var vid tillfället drabbad av en 

kraftig storm och det var sålunda högst osannolikt att fångsten kunde ha tagits hem, alldeles oavsett 

påkörningen. Ur skadebegränsningssynvinkel är denna typ av situation intressant i fall där den skadelidande i 



28 
 

att den skadelidande hade brustit i sin skyldighet att förebygga, inte den konkreta skadan såsom 

den inträffade, utan den hypotetiska skada som senare ändå skulle ha inträffat. 

 

Resonemanget skulle utsträcka skadebegränsningsskyldighetens omfattning betydligt, genom 

att ställa sådana krav på den skadelidandes handlande, som kan ha ett påfallande avlägset 

samband med den konkreta skadehändelsen, och knappast skulle få genomslag vid en sedvanlig 

adekvansprövning. Jag illustrerar tankegången i min kommentar till Rt. 1931 s. 513, 

”Holmenkollbanedommen”, nedan.  

 

4.2. Närmare om norsk praxis 
 

Rt. 1931 s. 513, ”Holmenkollbanedommen”: Vid grävning i samband med anläggningen av en 

tunnelbana uppstod skador på ovan belägna byggnader. Vissa av skadorna ersattes inte, med 

hänvisning till att byggnadernas byggnadstekniska brister skulle ha medfört samma skador vid 

ett senare tillfälle. Att det var just järnvägsbolagets grävningar som utlöste skadeförloppet 

saknade betydelse. 

 

För egen del kan jag tillägga att resonemanget kan ses som en motsats mot the thin skull rule 

– att man ska ”ta den skadelidande som man finner honom”. Principen innebär i korthet att fullt 

skadestånd ska utgå även när den skadelidande har varit ovanligt sårbar, och därför drabbades 

av en större skada än skadevållaren hade fog att förvänta sig. Det kan framstå, att vid det läget 

har man helt lämnat området för medvållande och gått över till en diskussion om 

orsakskonkurrens, men det är inte nödvändigtvis så. Skadevållaren kan fortfarande invända att 

den skadelidande hade culpöst försatt sig i sin sårbara situation, och har därför underlåtit att 

förebygga skadan på ett erforderligt sätt. Åter stöter man på frågan: hur långt bakåt i tiden och 

i kausalitetskedjan kan det krävas att den skadelidande vidtar skadeförebyggande åtgärder? 

 

Ett möjligt svar är att generella nyansresonemang kring både tid och kausalitetssteg är i sig 

missriktade, främst på grund av de tolkningssvårigheter som uppstår för aktörer som ska 

planera sina verksamheter (eller sitt privata leverne, för den delen). Som alternativ kan 

framhållas Hands utvidgade culpaformel.105 En förnuftig aktör kan, med hjälp av denna, ta 

                                                
någon mån skulle ha ställts ansvarig för den hypotetiska skadehändelsen, om denna hade inträffat istället för den 

verkliga. 
105 Se 3 kap. ovan. 
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ställning till vilka säkerhetsåtgärder som potentiellt kommer att ha krävts av honom, i fall han 

drabbas av en viss typ av skada och vill ha någorlunda goda möjligheter till skadestånd.106 Det 

går dock inte att helt förlita sig på culpaformeln (eller på någon annan systematik,107 för den 

delen) eftersom det är osäkert huruvida domstolen behagar tillämpa den i just ens egna fall. 

 

Rt. 1966 s. 979,108 ”Bankkassererdommen”: Fallet handlar om grova bokföringsfel hos en 

bank, varigenom banken led skada. Orsaken var tvåfaldig: dels hade en bankkassör – 

skadevållaren – varit grovt försumlig i sin tjänsteutövning, dels hade banken varit försumlig i 

sin kontroll och tillsyn över bokföringen. Domstolen godkände inte någon jämkning av 

skadeståndet. Trots att den undermåliga kontrollen var en nödvändig betingelse för skadan, var 

det inte ”først og fremst” detta som var orsaken, utan kassörens grova och medvetna 

försummelse. Arten och graden av skadevållarens handling var sålunda i sig tillräckliga för att 

frånta det uteblivna skadeförebyggandet sin betydelse i jämkningssammanhang.109 

 

Rt. 1992 s. 1469, ”Leiebildommen”: En kvinnas bil blev skadad, vilket satte hinder för hennes 

semesterresa. Hon genomförde resan med en hyrbil och yrkade ersättning för 

hyrbilskostnaderna såsom skada. Svaranden – skadevållaren och hans försäkringsbolag – 

invände bl.a., med åberopande av skl. § 5-1 nr 2, att den skadelidande inte hade uppfyllt sin 

skyldighet att begränsa sin skada. Det skulle ha varit rimligt, och billigare, att företa 

semesterresan med hjälp av allmänna kommunikationsmedel. Svaranden påpekade att den 

skadelidande inte hade krävt ersättning för utgifter för allmänna kommunikationsmedel, och 

yrkade att käromålet därför skulle ogillas helt. 

 

Vad gäller denna invändning kom domstolen inledningsvis fram till att ”[d]er offentlige eller 

andre transportmidler er tilgjengelige, må disse i utgangspunktet brukes”.110 Omständigheterna 

i fallet var dock sådana, att den i förväg planerade semesterresan var omedelbart förestående, 

                                                
106 För att inte ta situationen ur sitt sammanhang, kan samma överväganden vara viktiga för aktörens 

försäkringssituation, vilket i sin tur ibland kan påverka utsikterna för skadestånd. Här finns dock inget utrymme 

att utveckla sambandet mellan skadestånd och försäkring. 
107 För en ytterligare presentation av culpavärderingssystematik och kategorisering, se Kjønstad, s. 117 ff. 

Kjønstad findelar bedömningen i olika faktorer, där det bl.a. förhållanden på skadevållarens, sida kontra 

förhållanden på den skadelidandes, och den sistnämnda har en särskild subfaktor – ”medvirkning” – vilket 

innefattar både medvållande och skadebegränsning. 
108 Domen föregår den nuvarande norska skadeståndslagen. 
109 För ytterligare kommentar, se bl.a. Lødrup, s. 416. 
110 För motsatt mening, se Hagstrøm & Stenvik, s. 470: ”For de fleste er de å måtte basere seg på offentlige 

transportmidler fremfor egen bil en betydelig ulempe […].” 
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och kunde inte utan bil genomföras såsom planerat. Domstolen ”finner det ikke rimelig at 

ankemotpartens og de øvriges ferieopplevelser skulle bli vesentlig redusert fordi bilen var blitt 

påført skade.” I slutändan skedde ingen jämkning. 

 

Av domen kan flera slutsatser dras. Den första slutsatsen rör självfallet den konkreta typen av 

situation, där någon lider skada på egen privatbil i sammanhang som inte rör körning i 

näringsverksamhet.111 Om den skadelidande vill ha full ersättning för sina kostnader, får hon 

inte som huvudregel hyra ersättningsbil för privat körning.112 

 

Mer principiella observationer kan också göras utifrån bedömningen. Att i detta sammanhang 

hyra en bil kan ses så, att den skadelidande återställer sina förhållanden till det läge som skulle 

ha rått om skadan inte hade inträffat – hon ersätter en bil med en bil, och inte med allmänna 

kommunikationsmedel. Detta torde överensstämma väl med det reparationssyfte som 

skadeståndsrätten har i nordisk rätt. Att den skadelidande får full ersättning för sådan 

”egenmäktig” reparation är dock inte självklart.113 Här framgår skadebegränsningsprincipens 

vikt gentemot den renodlade reparationshänsynen. Denna tolkning framstår som mycket sträng. 

Den innebär i princip att den skadelidande måste söka uppnå sina ursprungliga mål, som hon 

nu blev förhindrad att uppnå på grund av skadan, med de billigaste alternativa medel som står 

till buds. 

 

Vidare vill jag peka på ett förhållande av processrättslig natur, som förvisso inte blev prövat i 

målet, men som teoretiskt sett kan få betydelse i liknande sammanhang. Den skadelidande hade 

endast yrkat ersättning för kostnader i samband med att hyra bil. Svaranden invände 

inledningsvis att skadebegränsningsskyldigheten bestod i att avstå från hyrbil och istället 

använda allmänna kommunikationsmedel. Svaranden anförde därefter att ersättning för några 

kostnader för allmänna kommunikationsmedel inte hade yrkats, och att käromålet därför skulle 

ogillas i sin helhet. Anförandet baseras uppenbarligen på dispositionsprincipen – en 

                                                
111 Försäkringsbolaget påpekade att hyrbilskostnader ersätts, utifrån ”langvarig, fast og ensartet 

forsikringspraksis”, endast i samband med körning i näringsverksamhet. 
112 Jfr Saxén, s. 281 f. 
113 För motsatt mening, se Stang, s. 306. Han framför bl.a. två exempel: har man blivit bestulen på en 

teaterbiljett och köper en ny, ska man vara berättigad till ersättning; likaså när ens ridhäst är skadad och man hyr 

under tiden en annan. För egen del är jag beredd att hålla med Stang. En strängare tolkning skulle innebära, att 

den skadelidande vore tvungen att söka ”ersättningsvara” i form av billigare underhållning istället för teater, 

respektive billigare transportmedel istället för häst, vilket framstår som alltför kontraintuitivt. 
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processregel för dispositiva tvistemål, enligt vilken domstolen endast får ta ställning till de 

yrkanden som har framställts av parterna, och ingenting mer.114 

 

En sträng tolkning av regeln skulle innebära följande. En skadelidande yrkar ersättning för en 

viss förlustpost och får en invändning om utebliven skadebegränsning mot sig, varvid 

invändningen formuleras så, att den skadelidande borde ha agerat annorlunda, och därigenom 

få en annan (mindre) förlustpost. Eftersom den skadelidande inte har yrkat ersättning för denna 

hypotetiska förlustpost, skulle hon inte få någon ersättning alls om domstolen godtog 

invändningen. En sådan rättstillämpning skulle ställa stora krav på den skadelidande att i 

processen söka föregripa varje möjlig invändning om utebliven skadebegränsning när talan 

ursprungligen väcks, vilket framstår som orimligt betungande.  

 

En sista observation rör betydelsen av icke-ekonomiska faktorer. Domstolen tog här hänsyn till 

kvaliteten av den skadelidandes semesterupplevelse, vilket är ett tecken på att liknande 

överväganden kan anföras som argument, i vart fall när den skadelidande är en privatperson. 

Att låta sådana ideella faktorer spilla in i bedömningen talar i någon mån emot det nyss 

definierade kravet på den billigaste alternativa lösningen. Istället torde 

skadebegränsningskravet vara, att den skadelidande inte får tillämpa en ”lyxigare” lösning än 

den som vederbörande hade avsett att tillämpa, eller tillämpar i vanliga fall. Med fallet ovan 

som exempel skulle den tolkningen medföra att det är skäligt för den skadelidande att hyra en 

hyrbil i samma kvalitetsklass som hennes skadade bil, men inte t.ex. en limousin. Å andra 

sidan, i en tvist där den skadelidande är en näringsidkare, lär ideella faktorer av förklarliga skäl 

sakna betydelse, och av den anledningen är det mer motiverat att kräva den billigaste alternativa 

lösningen i dessa sammanhang. 

 

 

 

 

4.3. Tysk rätt   
 

                                                
114 § 11-2 (1) första meningen i tvisteloven (LOV-2005-06-17-90). ”Retten kan bare avgjøre de krav som er reist 

i saken.” Den svenska motsvarigheten med samma sakinnehåll är 17 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:720). 

Härtill hör även andra regler som tillsammans utmynnar i att den skadelidande tappar sin sak på rent 

processrättsliga grunder. Den viktigaste svenska regeln här, som ska läsas tillsammans med RB 17:3, är 

taleändringsförbudet i RB 13:3, medan den norska motsvarigheten är något uppdelad och utspridd över 

tvisteloven; sakinnehållet är dock i slutändan samma. 
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I den tyska Bürgerliches Gesetzbuch finns § 254, benämnd ”Mitverschulden”, med följande 

lydelse. 

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so 

hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den 

Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder 

dem anderen Teil verursacht worden ist. 

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass 

er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens 

aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er 

unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 278 findet 

entsprechende Anwendung. 

Nedan följer min översättning. Här åsyftas ingen fullständig rättsteknisk precision, utan en 

uppmålning av lagrummets generella formulering och de bedömningsgrunder som lyfts fram 

genom denna. 

 

(1) Har den skadelidande genom eget vållande medverkat till skadans uppkomst, ska 

skadeståndsansvarets omfattning och ersättningens storlek bero på omständigheterna, varvid 

ska särskilt beaktas, i vilken utsträckning skadan främst har orsakats av den ena eller den 

andra parten. 

 

(2) Detta gäller även när den skadelidandes vårdslöshet ligger endast i att denne har underlåtit 

att upplysa den skadeståndsskyldige om en fara för ovanligt omfattande skador, där den 

skadeståndsskyldige varken hade vetskap eller borde ha haft vetskap om faran, eller endast i 

att den skadelidande har underlåtit att avvärja eller begränsa skadan.115 Föreskriften i § 278 

gäller i tillämpliga delar.116 

 

Här kan en tanke om skadeförebyggande hämtas. Bestämmelsen stadgar de facto en 

upplysningsplikt för den potentiellt skadelidande.117 Det verkar rimligt att en potentiell 

skadelidande skulle vara skyldig att kontakta någon som denne vet är en potentiell skadevållare, 

och avråda denne från att vidta åtgärder som medför en väsentlig risk för skada på ens egna 

intressen.118 Genom att ta in den bestämmelsen i lagtexten, torde man för övrigt kunna 

undanröja de svårlösliga adekvansfrågor som i svensk rätt ofta uppkommer vad gäller ”ovanligt 

omfattande skador” i dessa sammanhang. Formuleringen ”avvärja eller begränsa skadan” 

liknar i hög grad den svenska formuleringen av den försäkringsrättsliga räddningsplikten.119  

                                                
115 Mina kursiveringar. 
116 § 278 reglerar parts ansvar för skada vållad av fullmaktshavare och anlitade entreprenörer. 
117 Jfr i svensk rätt skadebegränsning genom upplysning i efterhand – NJA 2013 s. 1210. 
118 Jfr en omvänd upplysningsplikt (som träffar skadevållaren) gäller i svensk köprätt enligt 28 § köplagen. För 

kommentar, se Herre, s. 56. 
119 Om räddningsplikten, se avsnitt 5.3. 
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5. Skadeståndsrätten 
 

5.1. Skadebegränsning kontra medvållande  
 

Till skillnad från sin köprättsliga motsvarighet är skadebegränsning inom den allmänna 

skadeståndsrätten ytterst magert behandlad i den juridiska litteraturen. Den enda 

framställningen där frågan i nämnvärd utsträckning berörs är Bertil Bengtssons Om jämkning 

av skadestånd från 1982. Där konstateras att bedömningen om jämkning på grund av utebliven 

skadebegränsning generellt sett ska ske enligt medvållandereglerna.120,121 Vidare framhålls 

betydelsen av kausalitets- och adekvansbedömningarna122 mellan de uteblivna 

skadebegränsningsåtgärderna och skadans faktiska ökning.123 

 

Skadebegränsning nämns i förbigående även av Grönfors i Skadelidandes medverkan.124 

Sammanhanget är jämförelsen mellan vållande och medvållande. Två principiella skillnader 

mellan dessa rättsfigurer kan urskiljas. Medvållande är snävare på så sätt, att det i vissa fall kan 

påstås vara mindre klandervärt att äventyra sin egen rättssfär än andras. Å andra sidan är 

medvållande bredare på så sätt, att passivitet är mer klandervärt här;125 det ställs högre krav på 

den skadelidande att aktivt vidta åtgärder för att förebygga skador i förhand och begränsa 

skador i efterhand.126 

 

En annan intressant typ av situation är de s.k. räddningsfallen, där den skadelidande utsätter 

sig för risker (som sedermera realiseras) i försök att rädda sina egna eller tredje mans intressen 

– situationer där skadebegränsningsåtgärderna i sig kan betraktas som objektivt culpösa. Ska 

detta anses utgöra medvållande och medföra jämkning? Eller är det tvärtom så, att den 

skadelidande är skyldig att vidta åtgärderna trots att dessa är riskfyllda, för att undvika 

jämkning? Får i sådant fall den skadelidande ersättning för de genom räddningsåtgärderna 

                                                
120 Bengtsson, s. 57. 
121 Det skulle i inte obetydlig omfattning dra in den systemiska problematiken som råder på 

medvållandeområdet (se t.ex. Dahlman), utan att för den delen undanröja de svårigheter som redan finns med 

skadebegränsningsbedömningen i sig. 
122 Se bl.a. NJA 1991 s. 217 (skadebegränsning och adekvansprövning mellan fördröjt bankbetalning och skada) 

och särskilt de rikliga litteraturhänvisningarna. 
123 Bengtsson, s. 96, 180 ff. 
124 Boken kan sägas vara en föregångare till Bertil Bengtssons ovan omförmälda framställning. 
125 Jfr den köprättsliga systematiken, där skadebegränsningsskyldigheten tvärtom innefattar en skyldighet att 

vara passiv under vissa förhållanden; se 2.2. ovan; se även Herre, s. 546. 
126 Grönfors, s. 39. 
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uppkomna skadorna? Vad gäller om räddningsåtgärderna misslyckas, eller rent av förvärrar 

den ursprungliga skadan? På dessa frågor finns olyckligtvis inga överskådliga svar.127,128 

 

Nämnvärt i sammanhanget är även att den skadelidandes culpagrad ska ses relativt till 

skadevållarens.129  Om det som kan läggas skadevållaren till last är betydligt mer graverande 

än det som kan läggas den skadelidande till last, talar detta emot jämkning, och i omvänt fall 

talar det för.130 När den skadelidandes skuld är synnerligen högre än skadevållarens, kan 

skadeståndsskyldigheten bortfalla helt.131 Det är dock viktigt att inte överdriva betydelsen av 

mindre nyansskillnader i skuldgraden, eftersom dessa är ofta svårbestämda i efterhand och 

introducerar ytterligare ett osäkerhetsmoment i bedömningen.132,133 

 

Vidare vägledning får sökas i rättskällor vari medvållande i sin breda bemärkelse behandlas. 

Den svenska skadeståndslagen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om skyldighet att 

begränsa skada, men den innehåller en bestämmelse om ansvar för medvållande. Medvållande 

är en skadebegränsningen närliggande rättsfigur och har ett nära principiellt samband till 

densamma. Jag vill dock framhålla att dessa två företeelser inte är samma sak. I den svenska 

skadeståndsrätten verkar dock ha skett en sammanblandning, vilket torde kunna i vart fall 

delvis skyllas på skadebegränsningsprincipens frånvaro i lagtexten.134 

 

Utgångspunkten i det gällande rättsläget synes vara sådan, att skadebegränsningsskyldighetens 

ställning som allmän rättsprincip skulle onödiggöra dess intagning i lagtexten, men i praktiken 

uppstår tolkningsfrågor på ett bredare plan än vad som antagligen var avsett vid regelverkets 

författande.135 I föreliggande kapitel avser jag dels att dra en tydligare gräns mellan 

                                                
127 De enda svaret som i nuläget kan ges är: ”det beror på [alldeles för många saker]”. För en utförligare 

redogörelse av problemet, se bl.a. avsnitt 5.4. nedan. 
128 För kort kommentar om ”räddningsfall” generellt, se Bengtsson, s. 173 f. 
129 I skadebegränsningssammanhang ska dock påpekas, att skadevållarens och den skadelidandes culpa 

uppkommer vid olika tidpunkter – se Bengtsson, s. 68 – och det kan därför uppkomma svårigheter vid 

jämförelsen, när även tids- och ordningsaspekten av vårdslöshetens uppkomst ska beaktas. 
130 Grönfors, s. 40. 
131 Bengtsson, s. 187 m. 
132 Bengtsson, s. 473 f; SOU 1975:83 s. 40 f; Prop. 1975:12 s. 139 f. Där behandlas förvisso jämkning enligt 

SkL 6:2, men av vad som kan ses vid en jämförelse mellan SkL 6:1 och 6:2, gäller samma resonemang här. 
133 Se däremot von Eyben & Isager, s. 441, som anser att skuldgraden ska stå i fokus. Deras synpunkter 

beträffande den relativa synen på förhållandet mellan skadevållarens och skadelidandes culpa, bl.a. att den 

skadelidandes culpagrad inte får ses isär från skadevållarens, överensstämmer med vad som redan anförts. 
134 Denna frånvaro kan också, av vad jag har förstått, i vart fall delvis beskyllas för att skadebegränsningsfrågan 

har varit i stort sett förbigången i litteraturen. 
135 För att kort återkomma till köprätten, har CISG det motsatta förhållandet, dvs. att den innehåller en 

bestämmelse om skadebegränsning men inte om medvållande. Symmetribristen har medfört samma typ av 

tolkningsfrågor där; se bl.a. hänvisningarna i noten nedan. 
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medvållande och skadebegränsning, dels att utröna det som utrönas kan om skadebegränsning 

ur medvållandediskursen.  

 

Medvållande och skadebegränsning är som juridiska frågor uppenbarligen sammankopplade, i 

och med att båda ställer krav på den skadelidandes agerande. Det finns anledning att klarlägga 

den rent logiska kopplingen något. Begreppsbildningen synes nämligen ha lett till viss 

förvirring om förhållandet mellan rättsfigurerna, även internationellt, där vissa författare till 

och med påstår att principerna om skadebegränsning och medvållandeansvar skulle vara 

diametralt motsatta varandra.136 Problemet skulle säkerligen överhuvudtaget inte uppstå om 

båda principerna var utskrivna direkt i regelverket, men det finns ytterligare en nämnvärd 

logisk nyans vad gäller uppdelningen mellan principerna. 

 

De vedertagna uttrycken för de två olika handlingskraven på den skadelidande är ansvar för 

medvållande respektive skyldighet att begränsa skada. Det tjänar pedagogiska ändamål att 

behandla principparet mer uniformt. En grundläggande ansvarsförutsättning i den allmänna 

skadeståndsrätten är att skadevållaren har en plikt att inte skada annan.137 För mitt arguments 

ändamål skulle det sålunda kunna påstås att den skadelidande har en plikt att inte medverka till 

skadans uppkomst, och därefter en plikt att begränsa den eventuellt uppkomna skadan. Den 

skadelidande bär således två olika plikter. Med hjälp av denna övertydliga distinktion kan det 

tidsmässiga händelseförloppet enkelt delas upp i två delar.138  

 

Nu när medvållandes plats i diskursen är någorlunda klarlagd, uppkommer en följdfråga. Om 

medvållande och skadebegränsning nu är två olika saker, i vilken utsträckning är resonemang 

ur medvållandediskursen giltiga i en diskussion om skadebegränsning? Medvållande har 

behandlats förhållandevis utförligt i den svenska litteraturen, och det vore angeläget att veta 

vad man därifrån kan tillgodogöra sig för att lösa begränsningsfrågor. 

Gränsdragningssvårigheterna tar inte slut här – medvållande är en jämkning av skadevållarens 

ansvar, medan skadebegränsningsprincipen är något som träder in först vid 

skadeståndsberäkningen. Är det i slutändan verkligen korrekt att låta bedömningsfaktorer från 

                                                
136 Se exv. Koziol, s. 388 f kontra Ramberg & Herre, s. 463. Jag avser inte alls att delta i polemiken, utan vill 

endast påpeka kontroversen. Författarna ovan diskuterar förvisso köprätt och inte allmän skadeståndsrätt, men 

principfrågan är densamma oavsett sammanhang. 
137 Hellner & Radetzki, s. 104. 
138 Uppdelningen är baserad på medvållandestegen som grafiskt presenterades ovan i 4 kap. Uppdelningen där 

innehåller som bekant även en tredje plikt – att förebygga skadan – vilken jag har utelämnat här av 

utrymmesskäl.  
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den ena spilla in i den andra? Den bekanta normkonkurrensproblematiken139 återkommer på så 

sätt i en ny skepnad. Jag väljer att i nästkommande avsnitt (5.2. nedan) försöka komma förbi 

den genom att framhålla överväganden som torde äga giltighet oavsett vilken syn som 

tillämpas. 

 

5.2. Personskada 
 

Med personskada förstås fysisk eller psykisk skada som drabbar en människa.140 I uppsatsens 

sammanhang har personskador en särställning. För det första ger 6 kap. 1 § 1 st. 

skadeståndslagen en lindring av aktsamhetsskyldigheten vad gäller personskada, i och med att 

jämkning endast aktualiseras i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt på den skadelidandes 

sida.141 För det andra förekommer ytterst sällan invändningar om att den skadelidande inte 

tillräckligt har begränsat en skada på egen person.142  

 

Någon bestämmelse om en skyldighet att begränsa skadan finns inte, och nämns inte heller i 

lagmotiven. Det är oklart huruvida skyldigheten ska tolkas in i bestämmelsen om medvållande 

eller huruvida den ska anses gälla som en allmän rättsprincip och, i det senare fallet, i vilken 

grad principen gäller i sammanhanget av personskador. I specialmotiveringen till det ovan 

nämnda lagrummet förklaras att jämkning på grund av medvållande kommer i fråga endast 

undantagsvis.143 

 

Lagändringen genom vilken medvållandeansvaret vid personskador reducerades syftar enligt 

specialmotiven till att förhindra resultat som är ”obilliga mot den skadelidande”.144 Principen 

om skadebegränsning kan, som bekant, påstås vara rättsekonomisk i sin grund och syftar bl.a. 

till att skydda skadevållaren från orimligt omfattande ansvar. Att endast bygga bedömningen 

på rättsekonomiska grunder framstår dock, i vart fall numera, som olämpligt i sammanhanget 

av personskador, särskilt med hänsyn till de socialpolitiska överväganden som präglar 1975 års 

lagändring.145 

                                                
139 För exempel, se bl.a. Rt. 1970 s. 1154, med kommentar av Bengtsson, s. 189 och särskilt vad angår 

normkonkurrensen Hjelmeng, s. 287 ff. 
140 Bengtsson & Strömbäck, s. 171 ff. Se även Hellner & Radetzki, s. 99. 
141 Jämkningsregeln baseras här på medvållandebegreppet. 
142 Ett undantag är NJA 1996 s. 639 – ett patientskadefall. 
143 Prop. 1975:12, s. 174 f.  
144 Prop. 1975:12, s. 174 n. 
145 Se Prop. 1975:12, s. 174 ff. Mildringen av ansvaret för medvållande vid personskada tillkom genom denna. 

För kommentar se bl.a. Hellner & Radetzki, 213 f och Bengtsson, s. 98 f. 
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Det framhålls, som nyss sagt, både i förarbetena och i litteraturen att nedsättning av 

skadeståndet på grund av medvållande endast ska ske i undantagsfall. Det är tydligt att den 

förhållandevis stränga jämkningen som skedde i äldre rättsfall146,147 inte skulle ligga lika nära 

till hands idag. Det som istället ligger nära till hands är att koppla 

skadebegränsningsbedömningen till de nuvarande medvållandereglerna, vilket skulle för 

personskadors skull innebära att jämkning vid uteblivna skadebegränsningsåtgärder endast 

sker vid grov vårdslöshet eller uppsåt hos den skadelidande. 

 

Denna tolkning går rakt emot den dikotomi av rättsverkningar som framhållits i avsnittet 4.1. 

ovan. Enligt uppdelningen där, skulle även ringa oaktsamhet av den skadelidande i 

begränsningssammanhang innebära att den delen av skadeståndet bortfaller helt. Mot bakgrund 

av de socialpolitiska ändamålen som nyss nämndes skulle ett sådant rättsläge vara 

beklämmande. Vidare finns det mindre anledning att befara normmissbruk när den 

skadelidandes egen hälsa står på spel, jämfört med fall som rör förmögenhetsskador. Dessa 

punkter talar än mer för att, vad gäller personskador särskilt, hålla sig till en sammankoppling 

mellan påföljd för medvållande och påföljd för utebliven skadebegränsning. Frågan huruvida 

detta ska kallas för en bred tolkning av 6 kap. 1 § skadeståndslagen, eller en analog tillämpning 

av lagrummet på skadebegränsningsprincipen har, såvida jag ser, inte någon större praktisk 

betydelse. 

 

De fall där invändningar om försummad skadebegränsning i samband med personskada oftast 

torde förekomma är inte försummad begränsning av själva personskadan, utan av den allmänna 

förmögenhetsskadan som inte sällan uppstår i samband med personskadan.148 Det finns 

anledning att göra en uppdelning mellan dessa två skador och bedöma dem var för sig. 

Personskadan och därtill direkt hänförliga kostnader kan påstås böra behandlas enligt de 

särskilt milda jämkningsreglerna som beskrevs ovan. 

 

Annorlunda förhåller det sig med förlorad inkomst på grund av personskada, där betydligt 

större krav kan ställas på den skadelidande – denne ska i princip fullt utnyttja sin arbetsförmåga 

                                                
146 NJA 1909 s. 369 och FFR 1949 s. 276; för kommentar se Bengtsson, s. 57.   
147 För fler exempel på äldre rättsfall och kommentar till dessa, se Karlgren, s. 217. Märkvärdigt är att i äldre 

rätt, även medvållande av mycket unga barn ofta föranledde jämkning.  
148 Bengtsson, s. 180 f. 
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i den mån den består efter skadan för att fullt skadestånd ska utdömas.149 Underlåtenhet även i 

ringa grad leder här till bortfall av skadeståndsskyldighet i den delen, närmast baserad på 

resonemang om compensatio culpæ och frestelse till missbruk.150,151  

 

5.3. Sakskada 
 

Med sakskada förstås ”genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål”.152 Som 

skada betraktas även, förutom förstörelse och försämring, rent estetiska förändringar av 

egendom,153 permanent eller tillfällig förlust av egendom,154 och tillfällig förlust av egendoms 

funktion, även när egendomen i sig inte har skadats155.156 

 

Särskilt i sammanhang av sakskador är det nog välbetänkt med några paralleller till 

försäkringsrätten. I 4 kap. 7 § 1 st. försäkringsavtalslagen157 stadgas en räddningsplikt: 

 

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

försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan och, om någon 

annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt försäkringsbolaget kan ha mot denne.” 

 

I lagrummets nästföljande stycke förklaras att vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande 

av räddningsplikten, ”kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt”. Rättsverkan av 

försummad räddningsplikt är sålunda klar: det är jämkning av ersättningen som gäller, och inte, 

som vid försummad skadebegränsning i skadeståndsrätten, totalt bortfall av ersättning vad 

gäller den delen av skadan.158 

 

Vad gäller räddningspliktens omfattning jämfört med skadebegränsningsplikten är jämförelsen 

svårare, men några grundläggande skillnader låter sig uppdagas. Räddningsplikten vid 

                                                
149 SOU 1973:51 s. 318; Prop 1975:12 s. 151, 153. 
150 Se 4.1. ovan. Ett alternativt resonemang till compensatio culpæ vore att, eftersom skadevållaren inte genom 

egen vårdslöshet har förorsakat den ekonomiska följdskadan, det saknas adekvat kausalitet mellan 

skadevållarens handlande och följdskadan. I fall där det är oklart huruvida skadan hade kunnat begränsas av den 

skadelidande, är det tänkbart att en diskussion om konkurrerande skadeorsaker inträder istället. För utveckling 

vad angår konkurrerande skadeorsaker, se bl.a. Saxén, s. 15 ff. 
151 Beträffande själva skadebegränsningskravet och vad som kan tänkas ankomma på den skadelidande vad 

gäller utnyttjande av arbetsförmåga, se bl.a. slutet av avsnitt 5.4. nedan. 
152 Bengtsson & Strömbäck, s. 380 f. Se även Hellner & Radetzki, s. 99. 
153 Bengtsson & Strömbäck, s. 380 n. och 381 ö. 
154 Prop. 1972:5 s. 579 f. Se även Bengtsson & Strömbäck, s. 380. 
155 Se NJA 1990 s. 80 (avelstiksfallet).  
156 För mer om sakskadebegreppet se bl.a. Nydrén, s. 186 ff. 
157 Gäller för privatpersoner och, via 8 kap. 13 § i samma lag, även för näringsidkare. 
158 Försäkringsbolagen verkar ha ett särskilt lågt skyddsvärde i skadeståndssammanhang 
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egendomsförsäkring framstår i första hand vara mer avgränsad i sitt tidsspann än sin 

skadeståndsrättsliga motsvarighet. Exempel på vanligen tänkbara räddningsåtgärder är 

tillkallande av brandkår vid brand och larmslagning vid inbrott. Räddningsplikten kan i vissa 

fall även bestå av passivitet.159 Intuitionen säger att en passivitetsskyldighet kan tänkas 

uppkomma i sådana fall där sedvanliga räddningsåtgärder är dyrare än saken som ska 

räddas.160,161 Parallellt med köprätten kan också antas att den försäkrade är skyldig att avbryta 

den del av sin vanliga verksamhet som, om den tilläts fortsätta i det enskilda fallet, skulle öka 

den totala skadan. Båda dessa situationer torde naturligtvis ha som förutsättning att den 

försäkrade kan i förväg beräkna att skadebegränsningskostnaderna skulle överstiga den 

potentiella skadeökningen. I annat fall – där det är oklart hur kostnaderna för olika 

handlingsalternativ förhåller sig – måste utgångspunkten rimligtvis vara, att den försäkrade ska 

vara aktiv i sina räddningsförsök. Jag kan inte se annat än att resonemangen ovan är direkt 

gällande även i skadeståndsrätten.  

 

I villkoren för Länsförsäkringars kombinerade företagsförsäkring finns följande bestämmelse, 

som gäller för egendoms-, avbrotts- och hyresförlustförsäkring:162  

 

R 01.3 Räddningsplikt 

Den försäkrade ska efter förmåga 

• Avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 

• Begränsa skada som redan inträffat 

• Snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom 

• Utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller 

upprätthålla den försäkrade verksamheten 

• Söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv 

sysselsättning än den ordinarie arbetsuppgiften. 

Med försäkrad likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på 

platsen. 

 

Motsvarande bestämmelser hos t.ex. Gjensidige överensstämmer i många fall ordagrant med 

utdraget ovan.163 Även här i försäkringsvillkoren kan man inhämta förslag på som är direkt 

                                                
159 Hellner, Försäkringsrätt, s. 187. Jfr även avsnitt 2.2. ovan för motsvarande påpekande i köprätten. 
160 Jfr för köprättens del Herre, s. 580. 
161 Ett viktigt undantag på skadeståndsrättens område är skador på sällskapsdjur – se bl.a. 

NJA 2001 s. 65. 
162 Länsförsäkringar, Kombinerad företagsförsäkring (V 065:13). För ansvarsförsäkring finns en motsvarande 

bestämmelse, där punktlistans sista två punkter har av förklarliga skäl utelämnats. 
163 Gjensidige, Kombinerad företagsförsäkring (GK 708:3). Gjensidige har dock en punkt i sina punktlistor som 

saknar motsvarighet hos LF: den försäkrade är skyldig att bevara den rätt Gjensidige kan ha mot den som är 

ersättningsskyldig med anledning av skadan. Villkoret är i den delen en upprepning av lagtexten i 4 kap. 7 § 

Försäkringsavtalslagen. 
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överförliga till skadeståndsrätten, i vart fall vad gäller skadesituationer som är jämförliga med 

vad som i dessa försäkringar definieras som försäkringsfall. 

 

Blotta förekomsten av en försäkring kan i sakskadesammanhang påverka 

skadeståndsberäkningen,164 särskilt när skadeståndsanspråket baseras på principalansvar,165 

men  utebliven skadebegränsning interagerar med denna faktor. Med tanke på att den 

försäkringsrättsliga räddningsplikten är mildare utformad än den skadeståndsrättsliga 

skadebegränsningsprincipen kan vissa riktlinjer anas. Om den skadelidande t.ex. vänder sig till 

sin försäkringsgivare i samband med en skada, och försäkringsgivaren med fog vägrar att betala 

på grund av försummad räddningsplikt, borde den skadelidande a fortiori inte heller ha 

framgång med en skadeståndstalan mot skadevållaren, om denne invänder om utebliven 

skadebegränsning. 

 

Som diskussionsexempel för några andra frågor rörande sakskador kan anföras NJA 1991 s. 

567, ”Älghunden”. En jägare hade vid älgjakt råkat skjuta ihjäl en jakthund som tillhörde annan 

i jaktlaget. Vårdslöshet hos skytten var klarlagd. Denne invände dock att hundägaren var 

medvållande genom sin underlåtenhet att teckna försäkring för den dyrbara jakthunden, för att 

sedan ta den ut på jakt. Domstolen kom först fram till att försäkringsmöjligheten inte utan 

vidare bör spela en roll i sammanhanget.166 Vidare framkom att hunden var äldre än 10 år, i 

vilket fall försäkring sedvanligen inte ens meddelas. Frågan var i det läget huruvida hundägaren 

var vårdslös genom att ta den icke försäkringsbara hunden ut på jakt. Hunden var ostridigt värd 

12 700 kr, vilket enligt domstolen ”inte [var] så högt att det framstår som vårdslöst av 

[hundägaren] att använda den som löshund vid älgjakt på sätt som skedde.” Jämkningstalan 

ogillades därmed.  

 

Domen handlar, som synligt är, om förebyggande av skada, eller rättare sagt, om förebyggande 

av den nettoförlust som skadan innebar. Tecknande av försäkring i sig skulle ju knappast ha 

räddat hundens liv. Vid bedömningen av förebyggandeåtgärder som den skadelidande hade 

haft att vidta, gäller det att inte enbart ta ställning till förebyggandet av själva skadan, utan 

likväl av skadans slutgiltiga ekonomiska utslag. Att begreppsmässigt skilja mellan skadan och 

                                                
164 Här talar jag om den skadelidandes egendomsförsäkring, men skadevållarens ansvarsförsäkring är också 

relevant – Bengtsson, s. 108, 204 f. 
165 Bengtsson, s. 225 f. 
166 Domstolen hänvisar här till Bengtsson, s. 103. 
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nettoförlusten har främst praktisk betydelse i sammanhang där försäkringssituationen kan 

påverka bedömningen, men troligtvis även i andra situationer vari skadans inträffande kan 

innebära en utbetalning från tredje man, t.ex. infriande av köprättsliga garantier. 

 

I vissa fall finns det inga skäliga krav att ställa på den skadelidande vad gäller säkerhetsåtgärder 

mot själva skaderisken. I fallet med älghunden kunde hundägaren inte avvärja hundens död på 

något sätt, förutom att avstå från att ta den ut på jakt. Som har framhållits ovan, och som även 

domstolen har kommit fram till, vore det dock oskäligt att ställa så höga aktsamhetskrav. En 

tänkbar tumregel i sammanhanget är att det inte kan krävas, att den skadelidande vidtar så 

långtgående aktsamhetsåtgärder för att skydda sin egendom, att egendomen blir onyttig (såsom 

en jakthund som inte kan brukas i jakt). 

 

Det sista anmärkningsvärda är domstolens ställningstagande till hundens värde. Citatet ovan är 

domstolens enda yttrande över detta.167 Bedömningen verkar sålunda vara skönsmässig. 

Utifrån den i stycket ovan förslagna tumregeln kan resoneras, att även om hunden var värd 

mer, skulle jämkning ändå inte ske. Den skadelidande torde inte som utgångspunkt kunna anses 

vara oaktsam när han utsätter sin egendom för sådana risker som är inneboende i egendomens 

ändamålsenliga bruk. Egendomens försäkringsbarhet borde dock i detta läge spela en större 

roll, särskilt när det rör sig om egendom vars ändamålsenliga bruk innebär i sig en inte 

obetydlig risk att egendomen skadas, vilket jakthundar är ett bra exempel på. 

 

5.4. Allmän och ren förmögenhetsskada 
 

Med allmän förmögenhetsskada förstås förmögenhetsskada som är en följdskada av en person- 

eller sakskada. Med ren förmögenhetsskada förstås förmögenhetsskada som uppkom utan 

samband med att någon lider en person- eller sakskada.168 Av 2 kap. 2 § skadeståndslagen 

framgår att ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott är ersättningsgill.169 Detsamma 

anförs inte om allmän förmögenhetsskada – följdskador ersätts, i allmänhet, på samma grunder 

                                                
167 Domstolen har förvisso även konstaterat att hundens värde, enligt Svenska Kennelklubbens värderingstabell, 

hade reducerats med 65 % när den hade fyllt 10 år. Det är för mig dock otänkbart att ett påstående om 

procentvärden i detta sammanhang skulle i sig kunna påverka bedömningen. 
168 För ytterligare begreppsanalys, se bl. a Sisula-Tulokas, s. 174 ff. och Ullman, Skadetyperna, s. 34 ff. 
169 Som ett potentiellt intressant sidospår kan nämnas att den norska skadeståndslagen inte innehåller ett krav på 

förekomsten av brott för att ren förmögenhetsskada ska ersättas – och det gör inte svensk rätt heller, vid närmare 

undersökning. 2 kap. 2 § skadeståndslagen ska inte läsas e contrario. 
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som den ursprungliga skadan, vilket innebär att det oftast är betydligt lättare att få ersättning 

för allmän förmögenhetsskada än för ren.170 

 

Trots den stora praktiska skillnaden mellan skadetyperna, finns det både materiella och 

pedagogiska skäl till att behandla dem tillsammans i skadebegränsningssammanhang. En 

anledning är att skillnaden mellan skadetyperna blir oviktig i vissa avseenden, på grund av 

skadebegränsningsfrågans ordning i den metodologiska kedjan för en skadeståndsrättslig 

bedömning. Grovt kan bedömningsgången delas in i två led: det första ledet är bedömningen 

av svarandens skadeståndsskyldighet, och det andra ledet är skadeståndsberäkningen. 

Skadebegränsningsfrågan rör skadeståndets omfattning och hör därför till det senare ledet. I 

det skedet har man ju kommit förbi frågan huruvida skadan har ansetts vara ersättningsgill eller 

ej, vilket utsuddar betydelsen av eventuella skillnader mellan de olika skadetypernas 

ansvarsgrunder.171 

 

En för skadebegränsningsbedömningen betydelsefull fråga är däremot huruvida skadan är 

inom- eller utomkontraktuell. Inomkontraktuella förmögenhetsskador av de flesta slag kan och 

bör bedömas på grundval av de köprättsliga skadebegränsningsreglerna,172 som i dagsläget kan 

påstås vara noggrant definierade, omdiskuterade och genomtänkta, till skillnad från sina 

skadeståndsrättsliga motsvarigheter.173 Analogier torde utan större svårigheter kunna dras till 

de allra flesta icke-köprättsliga affärsavtal, som ju ändå definitionsmässigt innehåller en 

prestation och en motprestation på samma sätt som köpeavtal. Det är denna grundläggande 

struktur – förekomsten av en prestation och motprestation – som gör analogierna enkla att dra. 

Det finns därför ingen större anledning att utveckla analysen i den delen, ty det skulle till alltför 

stor del innebära upprepningar av vad som sagts i kapitlet om köprätt ovan. 

 

Annorlunda förhåller det sig med utomobligatoriska skadeståndsanspråk som gäller 

förmögenhetsskador. Där är det ofta betydligt svårare att avgöra hur skadebegränsningsfrågan 

ska bedömas. Den grundläggande strukturen av prestation och motprestation, som ovarierat 

                                                
170 Värt att notera att förmögenhetsskador som drabbar tredje man i följd av någons person- eller sakskada ska 

betraktas som allmänna och inte som rena – Ullman, Skadetyperna, s. 34. 
171 Det här gäller samtliga skadetyper, men behöver betonas särskilt i behandlingen av förmögenhetsskador. 
172 Se kap. 2 och särskilt avsnitt 2.2. I doktrin nämns sambandet mellan de köprättsliga reglerna och 

avtalsrättsliga skador i stort bl a. i Hellner mfl., s. 237 f. 
173 Rättsläget är givetvis inte helt oklart i alla avseenden. Det finns vissa typer av frågor som har beaktansvärd 

praxis kring sig, och de kommer att behandlas nedan i avsnittet. Se även t.ex. skadebegränsningsfrågor i 

bolagsrättsliga sammanhang – NJA 2013 s. 659 (behörighet att ingå avtal), NJA 1998 s. 343 (avtalsbrott av 

bolag under bildande) och NJA 1996 s. 224 (revisors felvärdering av tillgångar i samband med kreditgivning). 
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återkommer i varje köprättsligt sammanhang, torde också vara den främsta anledningen till 

varför skadebegränsningsskyldighetens ansvarsgränser lättare låter sig definieras i den delen. I 

utomobligatoriska sammanhang174 finns det knappast något motsvarande grundläggande axiom 

att luta sig mot när man försöker bygga ett någorlunda sammanhängande bedömningssystem. 

 

En illustration av problemet kan vara NJA 1987 s. 692, där tredje man hade drabbats av 

förluster efter att ha förlitat sig på ett felaktigt fastighetsvärderingsintyg.175 Hur borde en 

invändning om utebliven skadebegränsning behandlas i en sådan situation? Vilka krav ska 

ställas på den tredje mannen vad gäller åtgärder för att förhindra en eventuell skadeökning? 

Käranden i målet resonerade om s.k. kvasikontraktsrättsliga förhållanden som måtte 

uppkomma mellan utgivaren av ett intyg och den tredje man som var avsedd att övertygas av 

intyget. Även om situationen skulle kunna påstås ha en sådan ”kvasikontraktsrättslig” prägel,176 

är det tveksamt att man skulle kunna dra analogier till köprätten här, på grund av att en 

motsvarighet till den grundläggande köpekontraktsrättsliga komponenten – prestation och 

motprestation, samt därmed förenat ansvar – saknas. 

 

Ska skadebegränsningsskyldigheten, i sådant fall, istället bedömas på grundval av de 

aktsamhetskrav som gäller för medvållande? Härvid måste ju beaktas, att rättsföljderna av 

konstaterat medvållande och konstaterad försummelse av skadebegräsning är annorlunda.177 

Skulle den strängare påföljden vid försummad skadebegränsning även kunna översättas till 

strängare aktsamhetskrav, eller är det tvärtom så, att den strängare påföljden ska medföra lägre 

aktsamhetskrav i balanssyfte? Ska aktsamhetskravet kanske bedömas på helt andra grunder, 

exempelvis utifrån en moderniserad version av bonus pater familias178 – eller kan det till och 

                                                
174 Det finns ett par belysande rättsfall vad gäller ”rådighetsskador” i samband med att någons dyrbara 

skogsindustriområde plötsligt omvandlas till naturreservat, och vad man som skadelidande kan vara skyldig att 

göra – MÖD 2008:4 och MÖD 2009:26. 
175 Några uttryckliga invändningar om försummad skadebegränsning förekom inte här, men omständigheterna i 

fallet är ypperliga att teoretisera kring vad beträffar skadebegränsning av utomobligatoriska 

förmögenhetsskador. Det framställdes i och för sig en invändning om medvållande, men denna avfärdades 

kortfattat av domstolen. 
176 Jfr upphandlingsrättsliga skadebegränsningssituationer, t.ex. NJA 2016 s. 369, NJA 2007 s. 349 och HFD 

2014 ref. 69. Jfr även obeståndsrättsliga situationer som i NJA 1999 s. 544 (skadebegränsning vid förlust av 

konkursfordran) och NJA 2001 s. 99 (skadebegränsning i samband med exekutiv auktion). 
177 För en förklaring av rättsföljdsskillnaderna, se avsnitt 4.1. med hänvisningar. I korthet kan påminnas att 

medvållande medför en någorlunda dynamisk jämkning av skadeståndet, medan utebliven skadebegränsning i 

någon del medför totalt bortfall av skadeståndsskyldighet i den delen. 
178 Trots den ursprungliga modellens obsolescens, finns det en mer nyanserad version som i vissa fall 

fortfarande tillämpas, där bl.a. skadevållarens förväntade fackkunskap och relevanta sedvanor beaktas – se bl.a. 

Dahlman, s. 38 f. Modellens tillämplighet i skadebegränsningssammanhang, och på den skadelidandes 

förhållanden i övrigt, är dock i hög grad oklar. 
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med vara så, att culpakriterierna som tillämpas vid medvållande ska likväl tillämpas här, helt 

omodifierat? 

 

Några försök att ta ställning till frågorna de lege lata vore nog vanskliga.179 Exemplet ovan, 

med därur utvecklade frågor, visar en tendens som genomsyrar hela den skadeståndsrättsliga 

sidan av skadebegränsningsprincipen. Medan de köprättsliga skadebegränsningsfrågorna har 

klara riktlinjer, bedöms övriga skadebegränsningsfrågor helt skönsmässigt – och det gäller 

samtliga skadetyper, inte endast den förevarande. Det som är mest rimligt i det enskilda fallet 

är det som gäller i det fallet. Denna grundsats är tilltalande, och ligger, som bekant, väl i linje 

med svensk skadeståndsrätt i övrigt. Det systemet har dock sina brister, särskilt i 

affärssammanhang, där rena förmögenhetsskador kan hävdas ha störst betydelse.180 

Avsaknaden av tydligt utmejslade kriterier, och den stora mängden av mer eller mindre 

urskiljbara faktorer som potentiellt kan spilla in i bedömningen, skapar ett juridiskt 

sammelsurium som inte går att planera kring.181 

 

I praktiken löses problemet förmodligen genom att man anlitar en duktig (och dyr) processjurist 

som kan övertyga domstolen om ens egna ståndpunkters skälighet. I rättsvetenskapliga 

sammanhang är nog den lösningen inte så nöjaktig. Den kan inte heller förespråkas från 

rättsekonomisk synvinkel, eftersom den typen av kortsiktigt kompetenskapplopp mellan 

parterna höjer transaktionskostnaderna utan att erbjuda långsiktiga systemiska lösningar. Läget 

förvärras ytterligare av den systemsvagheten, att skälighetsbaserade bedömningar ger 

domstolsavgörandena ett mycket begränsat prejudikatsvärde.182 Till och med i sådana framtida 

fall som endast på nyansnivå skiljer sig från tidigare avgöranden, kan nyansskillnaderna 

föranleda en helt annan bedömning, vilket fråntar domstolspraxis den starka 

vägledningsförmåga som den ofta besitter i andra sammanhang. 

 

Med dessa förutsättningar blir det mycket svårt att uttala sig i någon av gränsdragningsfrågorna 

utan att behöva ge sig i in en djupnormativ diskussion, som i sig skulle vila på vaga och 

                                                
179 Detsamma gäller även bl.a. räddningsfallen, varom liknande gränsdragningsfrågor ställs i avsnitt 5.1.  
180 För en utförligare behandling av allmänna skälighetsprövningar i sådana sammanhang, se avsnitt 3.3. 

Kritiken baseras till stor del på rättsekonomiska överväganden. 
181 För liknande skadeståndsrättslig koherenskritik, se bl.a. Dahlman, s. 159 ff. Som synligt är, sträcker sig 

problematiken dock längre än enbart culpabedömningen.  
182 Domstolarnas formuleringar brukar inte heller vara särskilt belysande. För skräckexempel se hovrättens 

domskäl i NJA 1997 s. 524: ” HovR:n finner inte anledning ifrågasätta de uppgifter och den utredning som 

bolaget lämnat härvidlag. Ergu Finans får därför anses ha gjort vad på det ankommer för att begränsa skadan.”  
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knapphändiga grunder. Den normativa diskussionen är i och för sig möjlig att föra, men inom 

ramen för en masteruppsats kan den inte tas mycket längre än vart jag redan har tagit den. På 

ett principiellt plan kan dock sägas: om det nu inte går att se några grundlinjer på det 

utomobligatoriska ansvarsområdet som helhet, skulle det inte underlätta att dela upp denna i 

finare kategorier, i vart fall vad skadebegränsning anbelangar? På spridda håll kan några 

sporadiska riktlinjer utläsas vad gäller vissa typer av skador, men någon systematisk 

kategorisering finns inte. Frågan förtjänar en utveckling som tyvärr inte kan göras här, eftersom 

det skulle innebära en närmast rättsfilosofisk utsvävning som inte har någon förankring i 

gällande rätt.183  

 

Trots den något dystra slutsatsen vad gäller själva aktsamhetsbedömningen, finns det andra 

oklarheter i skadebegränsningsfrågan som lättare låter sig angripas. Vad gäller 

förmögenhetsskador kan förlust av försörjare tjäna som ett gott exempel. Situationen kan 

närmare beskrivas så, att en skada leder till den skadelidandes död, och den eller de 

efterlevande kräver skadestånd av skadevållaren. Här aktualiseras frågor rörande bl.a. 

behandlingen av följdskada och av tredjemansskada. Beträffande den förstnämnda kan 

framhållas, att skadorna ska metodologiskt delas upp och bedömas var för sig. Den avlidnes 

eventuella medvållande vid personskadan184 som medförde hans död ska sålunda ses separat 

från de efterlevandes eventuella försummelse av skadebegränsning vad gäller familjens 

inkomstminskning.185,186 

 

Vad gäller både följdskadeproblematiken och tredjemansproblematiken kan de efterlevandes 

krav hävdas ”stå på egna ben”,187 vilket undanröjer många möjliga invändningar.188 Vidare 

måste den avlidnes roll i hushållet beaktas, eftersom det påverkar de efterlevandes 

                                                
183 Jag frestades av att utveckla frågan trots de metodologiska svårigheterna, och avstod egentligen enbart av 

framställningsekonomiska skäl. Frågan är i grunden inte ohanterbar inom rättsvetenskapliga ramar, men behöver 

nog utrymmet av en egen uppsats för att bli vederhäftigt behandlad. 
184 Se särskilt 5.2. om inkomstförlust på grund av personskada. Här är situationen annorlunda eftersom det är 

tredje man som lider inkomstförlusten. Se även Bengtsson, s. 182. 
185 Vid bedömningen av situationer där personskador figurerar, får man aldrig glömma de särskilda 

socialpolitiska motiven som är säregna för regleringen av ersättningen för personskador. Det kan påstås vara 

orimligt att den avlidnes tillfälliga oaktsamhet går ut över de efterlevande – se bl.a. Lødrup, s. 424 f. 
186 För motsatt mening, se bl.a. Jørgensen & Nørgaard, s. 151 f. Baserat på ett antal danska rättsfall framgår ett 

mönster där de efterlevandes ersättning har jämkats med hänsyn till den avlidnes medvållande till dödsfallet. 
187 A.a. s. 425. För egen del kan jag tillägga, att den särskilt skarpa gränsdragningen mellan personskadan och 

förmögenhetsskadan i sammanhanget även skulle kunna tolkas så, att inkomstbortfallet inte är en följdskada, 

utan en ren förmögenhetsskada direkt tillfogad de efterlevande. Den tolkningen skulle dock dra in ytterligare 

svårigheter i bedömningen på ett sätt som antagligen aldrig var avsett. 
188 Det torde även undanröja förutsättningarna att invända mot skadans adekvans i förhållande till dödsfallet. 
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förutsättningar att begränsa sin inkomstförlust. Ersättning för förlust av försörjare kan, 

möjligen något kontraintuitivt, tillerkännas vid en hemarbetande makes död,189 och den 

efterlevande maken, som förutsättningsvis redan arbetar på heltid, torde inte ha några rimliga 

möjligheter att begränsa skadan i sådana fall. 

 

Ett annat område där försummad begränsning av förmögenhetsskador i praktiken ofta åberopas 

är arbetsrätten. Vanligen rör det sig om skadeståndskrav beträffande utebliven inkomst, 

framställda mot arbetsgivare av felaktigt uppsagda eller avskedade arbetstagare. 

Arbetsgivarens invändning är i många fall att arbetstagaren borde ha begränsat sin skada t.ex. 

genom att söka lämpligt arbete under tiden som inkomst uteblev. Av Arbetsdomstolens praxis 

framgår att arbetstagarens skyldigheter i det avseendet är anmärkningsvärt omfattande. 

Vederbörande är i princip skyldig att söka annan anställning omedelbart efter uppsägningen 

eller avskedandet, även om arbetstagaren anser att åtgärden är felaktig – och även om 

felaktigheten senare bekräftas vid domstol.190 Det minsta som kan krävas är i vart fall att den 

skadelidande anmäler sig hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete på egen hand.191 

 

Skyldigheten kan emellertid sträcka sig betydligt längre än så. Sökandet ska inte begränsa sig 

till det yrkesområde den skadelidande må anse sig tillhöra, och inte till vad som den 

skadelidande anser är ett godtagbart pendlingsavstånd.192 Man kan även bli tvungen att söka 

arbete utomlands,193 avstå från semester till förmån för arbete,194 och i stor utsträckning godta 

erbjudanden om återanställning, trots ansträngd personlig relation till f.d. arbetsgivaren (tillika 

skadevållaren).195 Det är tydligt att skadebegränsningsskyldigheten, med hänsyn till sin 

omfattning, spelar en avgörande roll vid skadeståndsberäkningen i dylika mål, och kan tvinga 

den skadelidande att söka arbete på ett sätt som vederbörande aldrig eljest skulle ha gjort.196 

 

                                                
189 Jørgensen & Nørgaard, s. 150 f. 
190 AD 1983 nr 51. 
191 Att söka arbete på egen hand utan att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen är inte tillräckligt – se t.ex. AD 

1982 nr 30 och AD 1985 nr 61. 
192 AD 1997 nr 123. 
193 AD 1989 nr 83. 
194 AD 1983 nr 30. 
195 AD 1981 nr 142. 
196 Arbetstagaren är dock inte skyldig att gå hur långt som helst – se t.ex. AD 2015 nr 3, där arbetstagarens 

olämpliga uttalanden i media, som skulle kunna ha gjort honom mindre attraktiv för andra arbetsgivare, ansågs 

inte som försummad skadebegränsning. Andra avgöranden där skadebegränsning i samband med felaktig 

uppsägning diskuteras är bl.a. AD 2010 nr 95 och AD 2012 nr 44. Se även AD 2016 nr 76 (skadebegränsning 

genom att påkalla förhandling enligt MBL) och AD 2009 nr 38 (skadebegränsning i samband med 

konkurrerande verksamhet). 
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5.5. Särskilt om strikt ansvar 
 

Resonemang om medvållande och skadebegränsning är inte utan betydelse även i sammanhang 

av strikt ansvar. Först ska dock kort belysas det strikta ansvarets grundtanke och hur 

medvållande, och även skadebegränsning, får plats i denna. Det är nämligen inte lika självklart 

att jämkning på grund av medvållande ska komma i fråga när strikt ansvar görs gällande, 

eftersom strikt ansvar som skadeståndsrättslig företeelse går ut på att vissa aktörer ska vara 

ansvariga för vissa skadehändelser oavsett culpa.  

 

Strikt ansvar är emellertid byggt så, att det endast är skadevållarens culpa som utelämnas ur 

bedömningen. Ett av de ursprungliga argumenten för strikt ansvar var att vissa aktörer har 

särskilt stora kontrollmöjligheter över vissa risker,197 och borde därför åläggas starka 

incitament att söka förebygga riskernas realisering. Aktören i fråga förutsätts sålunda ha en 

grad av makt över riskens magnitud (men inte nödvändigtvis över riskens beskaffenhet). Om 

denna förutsättning rubbas, kan det i ett enskilt skadefall framstå som mindre motiverat att 

ålägga aktören fullt ansvar.198 Härvidlag förs inga resonemang om medvållande, men 

skadelidandes kontrollmöjligheter över förutsättningarna för skadans uppkomst kan påverka 

skadeståndsberäkningen i negativ riktning, även när ingen culpa hos skadelidande har visats 

eller ens åberopats. 

 

Som exempel tjänar NJA 2003 s. 384 – ett miljöskademål.199 Ett bolag köpte en fastighet av ett 

annat bolag, men säljaren fick hyra en del av fastighetens lager för att fortsätta förvara sina 

kemikalier. Den resterande delen av lagret användes av hyresvärden för förvaring av 

diskmaskiner. Hyresvärden hävdade i målet att emissioner från hyresgästens kemikalier hade 

skadat maskinerna och att hyresgästen skulle vara strikt ansvarig för skadorna enligt 

32 kap. MB. Domstolen prövade i mellandom frågan huruvida hyresvärdens maskiner skulle 

anses vara i den skadebringande verksamhetens omgivning i den mening som avses i 

32 kap. 1 § MB. 

 

                                                
197 Argumentet om inflytande är ofta förenat med den ekonomisk vinning som aktörerna ifråga tillgodogör sig 

genom utövande av en riskfylld verksamhet. Vinstmomentet är dock mindre viktigt än inflytandemomentet i 

sammanhanget av skadebegränsning, och dessutom inte aktuellt för motivering av strikt ansvar för risker som 

inte är förenade med ekonomiska fördelar – t.ex. innehav av sällskapshund. 
198 Om maktargumentet, se Andersson, Gränsproblem, s. 176. 
199 Rättsfallet framhålls här som en något oortodox infallsvinkel på skadebegränsningsprincipen, varför det inte 

får en plats i kapitlet om svensk praxis nedan. 
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Svaret var nekande, dock med en motivering som kan te sig förvånansvärd. Såväl 

underinstanserna som de skiljaktiga justitieråden200 förde resonemang om lagerlokalens 

uppdelning och disponering och om verksamheternas art och avgränsning gentemot varandra 

– synpunkter som till övervägande del handlar om fysiska förhållanden. HD:s majoritet, 

däremot, påpekar att det föreligger en avtalsrelation mellan parterna som reglerar 

verksamheternas förhållande till varandra – och drar därav slutsatsen att skadan inte var 

orsakad på verksamhetens omgivning.201 

 

Hur det ena leder till det andra kan vid första anblick te sig svårbegripligt. Innebörden måste 

dock vara, att den skadelidande utövade genom avtalet sådan kontroll över skaderisken, att det 

sistnämnda inte kunde ses som tillräckligt främmande utifrån lagrummets omgivningsbegrepp. 

Den skadelidande kunde ju helt ha eliminerat skaderisken genom att inte upplåta sitt 

lagerutrymme.202 Av denna anledning är domen intressant även ur ett rättsekonomiskt 

perspektiv. I sitt avsnitt om strikt ansvar framhåller Posner följande: 

 

”One way to avoid a highway accident is to drive more carefully, but another is to drive less. 

Rarely will a court in a negligence case try to determine the optimal level of the activity that 

gave rise to the accident. […] If my neighbour has a pet tiger, there is little I can do (at 

reasonable cost) to protect myself. […] The most promising precaution may simply be not to 

have a tiger – an activity-level change.”203  

 

Sannerligen är det sällsynt att domstolarna i ett skadeståndsmål där vårdslöshet åberopas 

ifrågasätter huruvida den skadelidande ens hade fog att ge sig in i den aktivitet, under vilken 

skadan tillfogades, i andra fall än sådana där det är uppenbarligen så, att den skadelidande hade 

utsatt sig för en väsentlig risk, i syfte att uppnå en i jämförelse obetydlig fördel.204 I 

rättsekonomiska termer är strikt ansvar ett medel för att minska farliga aktiviteter i sådan grad 

att balans mellan aktiviteternas ekonomiska fördelar och omgivningens trygghet uppnås. Vid 

                                                
200 Skiljaktigheterna avsåg endast motiveringen. Underinstanserna och de skiljaktiga justitieråden ogillar likväl 

käromålet, men på helt andra grunder än HD:s majoritet. 
201 Majoriteten hänvisar här till Hellner & Johansson, s. 337, vilket numera motsvaras i huvudsak av Hellner & 

Radetzki, s. 323 ff. 
202 Se vidare Andersson, s. 162. 
203 Posner, s. 205, 207.  
204 Posners exempel på detta (se s. 205) är när någon ger sig in en brinnande byggnad för att rädda en gammal 

hatt, förfar ytterst aktsamt, och ändå skadas, kommer domstolen antagligen att finna själva beslutet att påbörja 

aktiviteten som vårdslöst. I andra än sådana uppenbara fall blir dock bedömningen mycket svårare, t.ex. 

huruvida det kunde ha krävts av den skadelidande vid bilsammanstötning att i det specifika fallet välja annat 

transportmedel istället för bil. 
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tillämpningen av denna grundsats på den skadelidande i ett skadebegränsningssammanhang 

framgår, med rättsfallet ovan som ett konkret exempel, att den skadelidande inte utan vidare 

får genom egna avtal ådra sig risker för vilka motparten förvisso bär strikt ansvar, eftersom 

förutsättningarna som föranleder det strikta ansvaret då rubbas.  
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6. Slutsats 
 

Wilhelmsson lyfter frågan huruvida hela det ersättningsrättsliga systemet bör ombyggas från 

grunden.205 Även om jag, som praktiskt obevandrad student, inte vågar ta till lika djärva 

ordalag, instämmer jag vad gäller det snäva område jag har behandlat i uppsatsen.  

Skadebegränsningsbedömningen kan basera sig på ett av tre system: de grunder som gäller för 

bedömning av medvållande, de grunder som gäller för bedömningen av kausalitet, och den 

allmänna skälighetsbedömningen där man tar ställning till omständigheterna i det enskilda 

fallet mer fritt. Det går inte alls att göra generella uttalanden om vilket system som gäller i vilka 

fall. 

 

Målet för undersökningen var härvidlag att hitta allmängiltiga systemiska bedömningshänsyn 

som den skadelidande har att förhålla sig till när vederbörande beslutar vilka 

skadebegränsningsåtgärder som ska vidtas respektive underlåtas, med beaktande av samtliga 

möjliga bedömningsgrunder som kan komma att tillämpas. Efter ett omfattande 

utredningsarbete har endast ett fåtal sådana bedömningshänsyn kunnat hittas. Det har dessutom 

framkommit en betydande oklarhet gällande hur dessa hänsyn i sig vägs mot varandra vid 

konkurrens. 

 

Vad gäller skadeförebyggande, lider det oskrivna regelsystemet av samma problem. Här 

konkurrerar den allmänna skälighetsbedömningen istället med den svenska, 

subjektivitetsinjekterade varianten av Learned Hands formel. Bristen på riktlinjer för när den 

ena modellen ska väljas över den andra medför samma dunkelhet och osäkerhet som nyligen 

framhölls. Skadeförebyggande är dock ofta lättare att resonera kring, särskilt på 

rättsekonomiska grunder. Skadeförebyggandeprincipens framåtblickande natur gör det möjligt 

att försöka definiera långsiktiga och strukturerade aktsamhetsnormer för olika aktörer i 

samhället. Begränsning av skedd skada, med tanke på den oändliga formvariation som skador 

har, tillåter få allmängiltiga teorier att konstrueras ex ante. Det är inte svårt att se varför man 

har valt att nöja sig med att tillämpa en allmän skälighetsbedömning. 

 

Viss teorikonstruktion är emellertid ändå möjlig. På de särskilda rättsområden som har berörts 

i uppsatsen – köprätten, avtalsrätten, arbetsrätten och miljörätten – kan bedömningssystemiska 

                                                
205 Wilhelmsson, s. 215. 
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anor skymtas, även om de inte alltid framgår utan en djupgående analys av underlaget. 

Sammanhangen där dessa system oftast framträder är sådana specifika typer av skador där 

invändningar om utebliven skadebegränsning ofta uppstår, vilket skapar ett märkbart behov av 

prejudikat och annan vägledning. Köprätten bör inte tas som exempel, eftersom den har ett helt 

eget skadebegränsningsregelverk som saknar, och förmodligen kommer långt framöver att 

sakna, motsvarigheter på andra rättsområden. 

 

Istället vill jag uppmärksamma en till omfånget mindre skadebegränsningsfråga där 

systembyggandet är mycket föredömligt – skadestånd på grund av felaktig uppsägning eller 

avskedande av arbetstagare. Det är en fråga som ofta återkommer, och Arbetsdomstolen har, i 

ett flertal avgöranden, noggrant och pedagogiskt förklarat vad som kan förväntas av en 

skadelidande. Domstolen tar sig utrymme att öppet redovisa bedömningskriterierna för 

skadebegränsning, vilket sällan förekommer hos Högsta domstolen. Fler principiella 

ställningstaganden i domskälen skulle ge HD:s avgöranden mycket mer värde ur 

prejudikatssynpunkt – att få veta huruvida ett visst handlingssätt är skäligt eller inte, ger torftig 

vägledning för framtiden om grunderna för skälighetsbedömningen inte redovisas. 

 

Något trängande behov av att införa skadebegränsningsprincipen i lagtexten, såsom det är i 

Norge, bedömer jag inte föreligga. Det skulle emellertid medföra pedagogiska fördelar, och 

förhoppningsvis motverka det olyckliga förhållandet att principen regelmässigt blir förbisedd 

i den skadeståndsrättsliga doktrinen. 

 

Ur praktisk synvinkel finns det en tänkvärd strategi som den enskilda skadevållaren kan 

använda när vederbörande vill göra en invändning om utebliven skadebegränsning. Istället för 

att hävda utebliven skadebegränsning i allmänhet, är det bättre att direkt åberopa kriterierna, 

och på så sätt försöka framtvinga en bedömning på den grund som är mest fördelaktig för en 

själv. Ett exempel på en sådan särskilt utformad invändning är att det saknas kausalitet mellan 

skadevållarens agerande och skadeökningen. Åberopar man inte kausalitetsgrunden ordagrant, 

är det helt upp till domstolen huruvida frågan kommer upp på bordet. Den kanske kommer upp 

– eller kanske inte. Vill man ha en rättssäker prövning, gäller det att åberopa samtliga möjliga 

bedömningskriterier var för sig. Den strategin kan påstås vara högst användbar i samband med 

varje rättsfråga som har en bakomliggande normkonkurrens. Det verkar emellertid krävas en 

omfattande specialistforskning inom ett visst delområde innan man ens blir medveten om att 

sådan konkurrens existerar där. Systembyggaren frågar: bör det krävas?  
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