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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Syftet med en ansvarsförsäkring är att ersätta skadeståndsanspråk som eventuellt drab-

bar försäkringstagaren. Traditionellt sett har endast skadeståndsanspråk uppkomna 

p.g.a. person- eller sakskada täckts av ansvarsförsäkringen. Skadeståndsanspråk av-

seende ren förmögenhetsskada har således inte ersatts. Inte heller skadestånd p.g.a. 

köprättsliga fel omfattas av skyddet i en ansvarförsäkring. Inom försäkringsrätten har 

det länge funnits en utbredd och vedertagen uppfattning, både i doktrin och i praxis, 

gällande definitionen av sakskada; för att en skada skall klassas som sakskada skall den 

uppkomna skadan ha lett till en fysisk försämring av det skadade föremålet. Denna för-

utsättning går dock inte att utläsa i förarbetena till skadeståndslagen1 utan har utformats, 

inom den till försäkringsrätten närbesläktade, skadeståndsrätten. Kravet på en fysisk 

försämring har dock varit omdiskuterat, bl.a. har kritik framförts i doktrinen.  

I rättsfallet NJA 1996 s. 68, det så kallade Flygmotorfallet, blev definition av 

sakskadebegreppet av högsta betydelse. Skadan som behandlades i rättsfallet var en så 

kallad ingrediensskada och saken rörde huruvida skadeståndsskyldighet p.g.a. brister i 

en levererad produkt skall anses utgöra sakskada eller, som försäkringsbolaget ansåg, 

ren förmögenhetsskada. I det aktuella fallet hade en bristfällig produkt levererats och 

därefter, hos köparen, sammanfogats med en annan, felfri, komponent. Den nya produk-

ten som därmed hade skapats, uppfyllde inte de kvalitets- och säkerhetskrav som fanns 

uppställda. Ett antal av de defekta slutprodukterna kasserades och skadeståndskrav 

riktades därför mot leverantören av den bristfälliga komponenten. Leverantören vände 

sig till sitt försäkringsbolag för att få skadeståndet betalt ur sin ansvarsförsäkring. 

Försäkringsbolaget vägrade betala skadeståndet med hänvisning till att det 

skadeståndskrav leverantören ådragit sig inte grundades på att slutprodukten hade 

genomgått en fysisk försämring. Skadan var därmed enligt försäkringsbolaget att anse 

som en ren förmögenhetsskada, vilka enligt försäkringsvillkoren var undantaget från 

leverantörens ansvarsförsäkring. HD kom dock, vid sin prövning av fallet, fram till att 

det rörde sig om en sakskada och att skadeståndet därför skulle betalas ur leverantörens 

ansvarsförsäkring. Gränsen för vad som skall anses vara en sakskada i försäkrings-

                                                

 

1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL) 
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rättsliga förhållanden utvidgades därmed. HD bortsåg således från det inom 

försäkringsrätten vedertagna och så viktiga rekvisitet, att en fysisk försämring av det 

skadade föremålet måste vara för handen för att sakskada skall anses föreligga och fäste 

istället vikt vid huruvida funktionen hos det skadade föremålet kraftigt hade försämrats 

eller helt hade gått förlorad.  

I och med att HD utvidgade sakskadebegreppet till att inbegripa funktionella brister 

kom ansvarsförsäkringen att omfatta även skador som tidigare ansetts utgöra för-

säkringstagarens köprättsliga ansvar och som av den anledningen varit undantagna från 

ansvarsförsäkringens skydd. Utvidgningen av sakskadebegreppet har således lett till 

gränsförskjutningar mellan köprätten och försäkringsrätten. Fall som tidigare omfatta-

des av det köprättsliga felansvaret och därmed ansetts vara icke försäkringsbara 

kommersiella risker, skall numera behandlas och ersättas utifrån de försäkringsrättsliga 

reglerna. 

Frågan är nu hur HD:s utvidgning av sakskadebegreppet har påverkat försäkrings-

rätten och dess tillämpning. Klart är att vissa försäkringsbolag ändrat sina försäkrings-

villkor, exempelvis inkluderas numera ibland skadeståndsanspråk med anledning av 

vissa typer av ingrediensskada i den ansvarsförsäkring som ingår en kombinerad 

företagsförsäkring (KOFF). Frågan är hur HD:s dom bör tolkas och framför allt hur 

försäkringsbranschen har tolkat den. Har branschen tolkat domen på ett lämpligt sätt 

och därmed anpassat sig och sina försäkringsvillkor därefter, eller har branschen dragit 

felaktiga slutsatser?  

1.2 Problemformulering 

Vad har Flygmotorfallet medfört för försäkringsrätten och försäkringsbranschens parter 

i allmänhet och vid ingrediensskada i synnerhet? Gjorde HD en korrekt och 

ändamålsenlig bedömning vid prövningen av Flygmotorfallet?  

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa de konsekvenser som Flygmotorfallets ut-

vidgning av sakskadebegreppet har medfört för försäkringsrätten och för försäkrings-

branschens parter, speciellt då ingrediensskada föreligger. Ändamålsenligheten och 

korrektheten i HD:s domslut och domskäl skall också diskuteras. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens utgångspunkt är Flygmotorfallet och därmed hamnar ansvarsförsäkringar 

och de skadeståndsanspråk som kan drabba en företagare i fokus. Denna uppsats kom-

mer därför endast att beröra den typ av ansvarsförsäkring som normalt ingår i en KOFF, 

enär en sådan är den vanligaste försäkringslösningen för små och medelstora företag. 

När jag i uppsatsen talar om ansvarsförsäkring är det, om inget annat sägs, således en 

ansvarsförsäkring som ingår i en KOFF som åsyftas. Vare sig privata 

ansvarsförsäkringar eller andra typer av ansvarsförsäkringar kommer m.a.o. att beröras. 

Uppsatsen kommer vidare endast att behandla gränsdragningen mellan sakskada och 

ren förmögenhetsskada och då främst gränsdragningsproblematiken i samband med 

ingrediensskador. Gränsdragningen mellan sakskada och övriga typer av ren 

förmögenhetsskada, samt mellan personskada och ren förmögenhetsskada kommer 

således inte att behandlas närmare.  

Uppsatsens empiriska del är begränsad till att behandla den svenska försäkrings-

branschens ledande aktörer gällande företagsförsäkringar, d.v.s. If, Länsförsäkringar, 

Trygg-Hansa och Zürich.  

1.5 Metod och disposition 

Det är min avsikt att inledningsvis ge en kortfattad beskrivning av de i Flygmotorfallet 

relevanta rättsområdena. Jag kommer att ge en översiktlig återgivning av förhållandet 

mellan försäkringsrätt, skadeståndsrätt och köprätt. Jag ämnar även att kort redogöra 

för, och beskriva, begreppen sakskada och ren förmögenhetsskada, samt den 

gränsdragningsproblematik som dessa begrepp är förenade med. Även en allmän redo-

görelse för det köprättsliga skadestånds- och produktansvar som en säljare av en pro-

dukt har, kommer att redovisas. Vidare kommer jag i allmänna ordalag redogöra för hur 

en ansvarsförsäkring fungerar och vilket syfte en sådan försäkring har. Därefter kommer 

en grundlig redovisning av Flygmotorfallet att göras.  

Den inledande delen av uppsatsen kommer att genomföras på ett traditionellt, 

rättsdogmatiskt vis. Jag kommer således att med hjälp av lagstiftning, förarbeten, praxis 

och doktrin redogöra för dessa rättsområden och på så sätt beskriva gällande rätt. I vissa 

fall kommer obsolet rätt att redovisas, eftersom jag i vissa situationer finner den vara 
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nödvändig för förståelsen av de konsekvenser som Flygmotorfallet fört med sig för för-

säkringsbranschen och dess olika parter. 

Enär försäkringsrätten till stor del bygger på avtal mellan försäkringsgivare och för-

säkringstagare blir försäkringsbolagens uppfattning kring gränsdragningsproblematiken 

av stort intresse. Det är därför min avsikt att även redogöra för hur försäkringsbolagen 

uppfattat och tolkat den nya gränsdragningen mellan sakskada respektive ren förmö-

genhetsskada som Flygmotorfallet till synes har medfört.  

Med anledning av detta kommer jag att genomföra intervjuer med representanter för 

de i Sverige, vad gäller företagsförsäkringar, ledande försäkringsbolagen, d.v.s. If, 

Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Zürich. Intervjuerna skall klarlägga hur försäk-

ringsbolagen tolkat domslutet, vilka slutsatser som dragits, samt vilka åtgärder som ut-

ifrån dessa slutsatser vidtagits. Uppsatsens empiriska del är således begränsad till att 

gälla ett fåtal av branschens aktörer. Det är främst två anledningar till varför jag valt att 

göra denna begränsning. Dels är försäkringsbranschen sådan att de mindre bolagen föl-

jer de stora och mer etablerade bolagen vad gäller utformning och tillämpning av för-

säkringsvillkor, vilket gör att de stora försäkringsbolagen återspeglar en god bild av hur 

försäkringsbranschen fungerar i sin helhet. Dels skulle en mer utförlig empirisk under-

sökning kräva alltför mycket arbete rent tidsmässigt för att kunna rymmas inom den 

tidsram som jag har till förfogande för denna magisteruppsats. Den empiriska delen är 

dessutom begränsad till att gälla en representant per försäkringsbolag, även denna be-

gränsning är gjord av tidsmässiga skäl. Jag dock valt att genomföra intervjuerna med de 

personer på respektive försäkringsbolag som får anses ha stor erfarenhet vad gäller den 

problematik som denna uppsats berör. Även om frågorna formulerats på ett enhetligt 

sätt så har själva intervjuerna mer haft karaktären av en diskussion mellan mig och in-

tervjupersonen. Intervjuerna har jag genomförts via telefon och jag har spelat in sam-

talen för att kunna återge innehållet i intervjuerna på ett så korrekt sätt som möjligt.  

Det skall dock påpekas att de personer jag intervjuat till viss del återgett sina egna 

personliga erfarenheter och åsikter och inte enbart respektive försäkringsbolags stånd-

punkter. Detta är oundvikligt i och med att det fortfarande pågår en diskussion inom 

försäkringsbolagen kring sakskadebegreppets innebörd. 

Därefter har jag för avsikt att granska HD:s domslut och domskäl, varefter jag dis-

kuterar vilka slutsatser jag anser vara lämpliga att dra utifrån domen. Efter genom-

gången av mina synpunkter kring HD:s dom kommer jag att diskutera de följder som 

tillämpningen av ett funktionellt sakskadebegrepp, enligt min mening, medför. Av-
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slutningsvis kommer jag att ge mina avslutande kommentarer kring HD:s bedömning av 

Flygmotorfallet samt det utvidgade sakskadebegreppet som rättsfallet innebar och hur 

försäkringsbranschen hanterat denna utvidgning. 

Vad gäller Skadeförsäkringens Villkorsnämnds2 utlåtanden så kommer jag att se på 

den som branschpraxis. Det är tveksamt om dess praxis kan betraktas som rättskälla, 

med hänsyn till det rättspositivistiska synsätt som så starkt präglar den svenska rätts-

vetenskapen.3 Personligen anser jag dock, att i avsaknad av rättspraxis, kan och bör så-

dan branschpraxis som Villkorsnämndens utlåtanden utgör, tillmätas viss betydelse som 

rättskälla, även om branschpraxis avviker från ståndpunkter tagna i rättsvetenskaplig 

litteratur, enär rättspraxis till stora delar saknas.4 

Den problematik som berörs i Flygmotorfallet är till stor del begränsad till att gälla 

försäkringsbranschen och har därför mest diskuterats internt inom försäkringsbolagen 

och dem emellan. Med anledning av detta har problematiken diskuterats relativt spar-

samt i doktrinen. Därför utgår den del av analysen som inte berörs av den empiriska 

undersökningen till stor del ifrån en allmän juridisk diskussion.  

                                                

 

2 I fortsättningen benämnd Villkorsnämnden. Denna nämnd gav utlåtanden, företrädesvis på begäran av 
försäkringsbolag, angående tolkningen av försäkringsvillkor. Villkorsnämnden, verkade från 1947 fram 
till och med 2000 då den lades ned, och bestod av tretton ledamöter som var utsedda av de olika 
försäkringsbolagen. Villkorsnämndens utlåtanden utgjorde och utgör fortfarande till stor del ryggraden 
i försäkringsbolagens skadereglering eftersom en stor del av försäkringsbolagens praxis baseras på 
Villkorsnämndens praxis. När det gäller Villkorsnämndens utlåtande kommer jag referera till dem med 
hjälp av förkortningen, SkVn, följt av utlåtandets nummer. 

3 Exempelvis säger Kleineman: [i] den mån nämndpraxis berörs i detta arbete, är det från den 
utgångspunkten att denna inte uppfattas som rättskälla utan blott 

 

i bästa fall 

 

som en intressant 
illustration till de givna problemen , Ren förmögenhetsskada s. 167 (fotnot). 

4 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 213 ff. Peczenik diskuterar här vilka rättskällor som skall, bör och kan 
beaktas i den juridiska argumentationen. Utlåtanden av de som Villkorsnämnden gav får enligt 
Peczenik beaktas då de visar innebörden av vissa sedvänjor Se även Ramberg & Ramberg, Allmän 
avtalsrätt s. 22. Här beskrivs avtalsrätten till stora delar vara en kodifiering av handelsbruk. Ett liknande 
synsätt borde, med en analogisk tolkning av det Ramberg & Ramberg diskuterar i åtanke, kunna göras 
gällande inom försäkringsrätten gällande Villkorsnämndens utlåtanden. Branschpraxis är ju som bekant 
handelsbruk inom en viss bransch. 
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2. Berörda rättsområden och rättsfigurer 

Detta kapitel är tänkt som en genomgång av grunderna rörande de rättsområden och 

rättsfigurer som Flygmotorfallet berör. Jag kommer således kortfattat beskriva och för-

klara samspelet mellan försäkringsrätten och skadeståndsrätten. Dessutom beskrivs och 

förklaras försäkringsformen ansvarsförsäkrin och begreppen sakskada och ren för-

mögenhetsskada samt den problematik som dessa begrepp medför. Detta inledande ka-

pitel är således främst avsett för läsare som inte anser sig ha kunskaper kring de i 

Flygmotorfallet bakomliggande rättsområdena och rättsfigurerna. Läsare som besitter 

sådana kunskaper kan därför läsa detta kapitel kursivt.  

2.1 Försäkringsrätt 

Försäkringsrätten5 omfattar flera olika typer av rättsregler. Den centrala delen är för-

säkringsavtalsrätten,6 d.v.s. de regler som rör de försäkringsavtal som ingås mellan 

försäkringsgivarna och deras kunder, vilken regleras i försäkringsavtalslagen7. Större 

delen av dessa lagfästa regler rör förhållandet mellan försäkringsgivare och för-

säkringstagare, men omfattar även förhållandena till andra personer som av en eller 

annan anledning ställer krav på ersättning ur en försäkring. Försäkringsavtalslagens 

regler är av olika karaktär, både dispositiva och indispositiva regler finns. Eftersom 

försäkringsavtalslagen till stor del är dispositiv finns dock en mycket stor och viktig del 

av försäkringsrättens regler inte reglerade i lag utan återfinns i de försäkringsvillkor 

som försäkringsgivarna ställer upp i försäkringsavtalen. Dessa kontraktsrättsliga regler 

omfattar bl.a. bestämmande av ersättningsgilla skador, beräkning av ersättning, 

betalning av premier m.m. Försäkringsvillkoren är till stor del likvärdiga hos de olika 

försäkringsbolagen, men skillnader i utformningen av villkoren existerar dock. 

Försäkringsgivarna är mer eller mindre fria att ställa upp de villkor som de finner vara 

lämpliga.  
                                                

 

5 För att kunna beskriva försäkringsrätten bör egentligen begreppet försäkring definieras. Begreppet är 
dock mycket svårt att ge en kort och koncis definition av varför jag har valt att inte göra en sådan 
definition i denna uppsats enär jag här endast skall göra en kort och till synes mycket ytlig beskrivning 
av försäkringsrättens grunder. Jag har valt att göra på detta sätt eftersom en noggrannare beskrivning, 
med tanke på uppsatsens syfte, skulle bli för utrymmeskrävande. För en grundlig redogörelse av 
rättsområdet hänvisar jag därför till Hellners Försäkringsrätt. 

6 Andra rättsområden som ingår i försäkringsrätten är bl.a. sakrätt och familjerätt. Dessa har dock inte 
betydelse i detta arbete. 

7 Lag (1927:77) om försäkringsavtal (FAL) 
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Det finns på dagens försäkringsmarknad en uppsjö av olika typer av försäkrings-

lösningar. Vilken eller vilka risker som olika försäkringstyper omfattar och därmed ger 

skydd mot stipuleras i de olika försäkringarnas villkor.   

2.2 Skadeståndsrätt  

Skadeståndsrätten reglerar skador som uppkommit utanför kontraktsförhållanden, s.k. 

utomobligatoriska förhållanden. Det grundläggande syftet med skadestånd är att försätta 

den som lidit en skada i samma ekonomiska situation som denne skulle ha varit i om 

skadan inte hade inträffat.8 Reglerna kring sådan ersättning finns således i skadestånds-

rätten och då främst i skadeståndslagen.  

Skador som uppkommer i avtalsförhållanden, s.k. inomobligatoriska förhållanden, 

regleras främst genom de regler som de enskilda avtalen stipulerar eller i alla fall utifrån 

de regler som anknyter till avtalsförhållandet. När det gäller skadestånd som uppkommit 

i inomobligatoriska förhållanden används dock skadeståndsrättens grundprinciper ofta 

som stöd vid bestämmandet av skadeståndet. Gränsen mellan typiskt inomobligatoriskt 

och typiskt utomobligatoriskt skadestånd är svår att definiera. Det finns ingen bestämt 

dragen gränslinje utan snarare ett omfattande gränsområde.9 Här får hänsyn tas till det 

enskilda förhållandet och vad som kan anses lämpligast i just den situationen.  

Skadeståndslagens huvudsakliga tillämpningsområde är således skador som upp-

kommer i utomobligatoriska förhållanden. Skadeståndslagen har dock ett vidsträckt 

tillämpningsområde, vilket framgår av lagens inledande paragraf:  

I denna lag meddelande bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är 

särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om ska-

destånd i avtalsförhållanden (1:1 SkL)  

Här framträder den otydliga gränsdragningen mellan inom- och utomobligatoriska 

förhållande, som jag ovan berört, på ett tydligt sätt. Skadeståndslagen kan vara 

tillämplig i avtalsförhållanden om avtalet stipulerar detta men även om detta ej anges, 

                                                

 

8 Man brukar i detta sammanhang tala om skadeståndets reparativa funktion. 
9 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 21 
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d.v.s. om kontraktet inte säger något om hur eventuell skadeståndsskyldighet parterna 

emellan skall regleras.10  

För att den svenska skadeståndsrätten skall fungera är den beroende av att de 

skadeståndsskyldiga har möjlighet att teckna försäkringar som täcker deras skadestånds-

skyldighet. I det fall att den möjligheten inte skulle existera, skulle dagens skadestånds-

regler vara alldeles för stränga med tanke på de skadeståndsskyldigas ringa möjlighet att 

själva betala de skadestånd som de av någon anledning ådragit sig. Skadeståndsrätten 

har, såsom den utvecklats, därför en nära relation till försäkringsrätten, och då särskilt 

till reglerna som gäller för ansvarsförsäkring.11   

2.2.1 Sakskada 

Begreppet sakskada preciseras inte i skadeståndslagen eller någon annan lagstiftning. 

Istället har förarbetena till skadeståndslagen fått ligga till grund för bestämningen av 

begreppet sakskada. I propositionen beskrivs en sakskada som en genom fysiska medel 

direkt tillfogad skada på fysiska föremål .12 Sakskadebegreppet omfattar både skador på 

fast egendom och lösa föremål13. Traditionella exempel på sakskador är nedbrunna hus, 

sönderslagna föremål, bucklor eller lackskador på bilar, nersmutsade kläder och för-

giftade kreatur och livsmedel. Det behöver således inte föreligga minskad brukbarhet av 

egendomen för att sakskada skall vara för handen utan det räcker med att föremålet 

genomgått en rent estetisk förändring. Enligt förarbetena likställs även förlust av egen-

domen, både permanent och tillfällig, med sakskada.14   

                                                

 

10 I detta sammanhang är det dock viktigt att uppmärksamma att skadeståndslagen inte omfattar hela den 
utomobligatoriska skadeståndsrätten. De inledande kapitlen, kap.1 4, berör de förutsättningar som 
krävs för att skadeståndsskyldighet skall anses föreligga i lagen mening. Däri fastställs att culpa måste 
vara för handen för att ansvar skall inträda, i första hand stipuleras ansvar för egen culpa och i andra 
hand ansvar för annans culpa. Det faktum att det finns andra skadeståndsrättsliga regler gällande 
utomobligatoriska förhållanden, antingen införda genom annan lagstiftning eller genom praxis, går inte 
att utläsa ur skadeståndslagen. Reglerna kring strikt ansvar, oberoende av culpa, är exempel på sådana 
regler som inte skadeståndslagen omfattar. 

11 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 26. Hellner & Johansson påpekar dessutom att 
skadeståndsrättens nära gemenskap med försäkringsrätten inte framgår av förarbetena till 
skadeståndslagen. Han förklarar detta med att de skadeståndsmässiga reglerna tillkom under en tid då 
försäkringen inte hade den betydelse som den har idag. Det är försäkringarna som tillkommit, i alla fall 
delvis, under inflytande av skadeståndreglerna och inte tvärtom.  

12 Prop. 1972:5 s. 579 
13 Det kan här vara på sin plats att uppmärksamma att den skadeståndsrättsliga terminologin skiljer sig 

från den sakrättsliga. Till skillnad från sakrätten omfattar begreppet lös sak inom skadeståndsrätten 
exempelvis även pengar och vissa fordringsbevis. Se Prop. 1972:5 s. 579 

14 Prop. 1972:5 s. 579 
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Den beskrivning av sakskadebegreppet som görs i skadeståndslagens proposition 

har dock lett till olika tolkningar kring vad som menas med nämnda ordalydelse. En, 

inom försäkringsbranschen, mycket vanlig tolkning är att genom fysiska medel direkt 

tillfogad skada på fysiska föremål skulle vara likställt med fysisk försämring av 

föremålet.15 För att sakskada skall anses föreligga måste således föremålet vara fysiskt 

skadat. Hellner, som var förespråkare av en sådan tolkning, har uttryckt sig på följande 

sätt, en fysisk försämring av den försäkrade egendomen måste ha skett .16 Även 

Villkorsnämnden

 

har tolkat förarbetets ordalydelse på samma sätt som Hellner och har 

ofta använt sig av denna syn i sitt arbete.17  

Det finns dock en hel del kritik gentemot detta fysiska tolkningssätt av sakskade-

begreppet, speciellt inom den rättsvetenskapliga doktrinen.18 Det som förespråkats i 

doktrinen är att hänsyn skall tas till om föremålets funktion påverkats negativt, istället 

för att endast se till om en fysisk försämring föreligger hos föremålet. Hänsyn skall 

m.a.o. även tas till om föremålets brukbarhet försämrats och inte endast till om en fysisk 

förändring föreligger eller ej. Även Ullman har ställt sig positiv till ett funktionellt 

synsätt. Han har också påpekat att ett sådant synsätt bättre skulle överensstämma med 

vad sakskadebegreppet innebär i en internationell jämförelse.19 Värt att notera är att 

Villkorsnämnden inte har varit helt konsekvent i användandet av kravet på fysisk 

försämring utan har i några fall använt sig av ett funktionellt synsätt.20  

                                                

 

15 Ullman gör i NFT 3/1989, följande uttalande (s. 194): Den inom försäkringsbranschen vanligaste 
uppfattningen är att försämringen måste bestå i en fysisk förändring i sakens materia. Saken måste 
alltså gå sönder, förstöras, ändra struktur etc. för att kunna betraktas som en skada.

 

16 Hellner, Försäkringsrätt s 99 
17 Ex SkVn 7/1987, med skada på egendomen förstås en fysisk försämring av egendomen.  
18 Dufwa i Product Liability International 1995, s. 102 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 153ff 

samt JT 1993-94 s. 727ff.. Kritik har också exempelvis framförts av Lagerström och Roos, 
Företagsförsäkring s. 157f., Roos, Ersättning och ersättningssystem s. 16f. och Ullman, NFT 3/1989 s. 
197.  

19 Ullman, NFT 3/1989 s. 197 
20 Som exempel kan följande utlåtanden nämnas. I SkVn 72/1985 hade en del i en hydraulhammare vid 

monteringen vänts fel, vilket ledde till att hammaren inte fungerade. Hammaren reparerades, d.v.s. den 
felvända delen vändes rätt. Kostnaden för reparationen ansåg Villkorsnämnden utgöra en sakskada. I 
SkVn 84/1986 hade bilderna i en broschyr hamnat på fel plats, vilket gjorde att bilderna fick fel 
bildtexter. Detta ledde till att broschyrerna fick kasseras. Villkorsnämnden konstaterade att 
broschyrerna blivit obrukbara och därför ansågs sakskada ha uppkommit. SkVn 81/1993 gällde ett fall 
där en brödmix inte kunde användas eftersom den innehöll vetestärkelse som var felaktig. Frågan var 
om brödmixen var behäftad med sakskada eller om ren förmögenhetsskada förelåg. Villkorsnämnden 
ansåg sakskada föreligga eftersom brödmixarna synes vara helt oanvändbara. I inget av dessa fall har 
någon fysisk försämring förelegat utan hänsyn har tagit till om funktionen hos föremålen varit nedsatt. 
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2.2.2 Ren förmögenhetsskada 

Till skillnad från sakskada regleras innebörden av ren förmögenhetsskada i skade-

ståndslagen.   

Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer 

utan samband med att någon lider person- eller sakskada. (1:2 SkL)  

Till ren förmögenhetsskada hör således förlust genom försämrat rörelseresultat för före-

tag, t.ex. genom försämrade inkomster av arbete, uppdrag, royalties och för enskilda 

personer, exempelvis genom ökande utgifter utan motsvarande nytta om förlusten upp-

står utan att ha förmedlats av en person- eller sakskada. Följande situationer kan ges 

som exempel på när någon lider ren förmögenhetsskada: Ett företag utsätts för en 

blockad vilket leder till minskade inkomster för rörelsen, en person som blir utsatt för 

bedrägeri och satsar sina pengar på något som visar sig vara värdelöst, en advokat bak-

talas av en tidigare klient och förlorar därför klienter eller en bilägare lånar ut sin bil till 

en person som inte lämnar tillbaka den i tid och måste p.g.a. detta hyra en annan bil.21 

Traditionellt sett har synen på ersättning för ren förmögenhetsskada varit mycket re-

striktiv, såväl inom svensk som internationell rätt. I skadeståndsrätten är ansvaret för 

ren förmögenhetsskada begränsat till att gälla endast sådan skada som uppkommer ge-

nom brott22 eller genom myndighetsutövning23. I övriga fall ersätts alltså inte ren för-

mögenhetsskada utifrån skadeståndsrättsliga regler. Det är här viktigt att komma ihåg 

att skadeståndslagen i första hand reglerar utomobligatoriska förhållanden. I inom-

obligatoriska förhållanden är det antingen andra lagregler eller själva avtalet som sti-

pulerar huruvida ren förmögenhetsskada skall ersättas eller ej.24  

Ekonomisk skada, d.v.s. vanlig förmögenhetsskada, som föranletts av en person- 

eller sakskada, skall ersättas enligt skadeståndslagen då den utgör en följdskada till den 

primära skadan.25 I det fall att en sådan förmögenhetsskada drabbar någon annan än den 

som lidit person- eller sakskadan, d.v.s. en tredjemansskada, ersätts den normalt inte. 

                                                

 

21 Hellner, Skadeståndrätt s. 66 
22 Bl.a. SkL 2 kap 2 § 
23 Bl.a. SkL 3 kap 2 § 
24 I köprättsliga sammanhang ersätts exempelvis ren förmögenhetsskada som orsakats av avtalsbrott 

enligt 67 § köplagen (KöpL). 
25 SkL 5 kap 7 §.  I prop. 1972 s. 278f. sägs följande om ersättning av förmögenhetsförlust i samband med 

sakskada: [V]id sakskada utgår ersättning inte bara för det förmögenhetsvärde som går förlorat till 
följd av att ett föremål skadas och för direkta utgifter eller kostnader med anledning av skadefallet utan 
också för sådan förmögenhetsförlust som utgör följdskada i förhållande till den primära sakskadan, 
såsom t ex förlust av inkomst av rörelse vid skada på maskiner e.d.
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Saknas rätt till ersättning för själva sakskadan innebär det således att även rätten att 

erhålla ersättning för allmän förmögenhetsskada bortfaller.26  

2.2.3 Gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada  

Gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada är ett klassiskt diskus-

sionsämne. Problemen med denna gränsdragning har diskuterats relativt ingående i 

doktrin27 och i praxis28. Skadeståndslagen säger ingenting om hur en gränsdragning 

mellan sakskada och ren förmögenhetsskada skall göras. Det är dock viktigt att hålla 

isär de båda begreppen med tanke på de särskilda regler som behandlar ren för-

mögenhetsskada. Eftersom det är svårare att erhålla skadestånd för ren förmögenhets-

skada än för sakskada kan det därför vara fördelaktigt för den drabbade att få sin skada 

klassad som sakskada istället för ren förmögenhetsskada. Enär lagstiftningen inte ger 

någon ledning till hur gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada 

skall göras har detta helt överlåtits till praxis. Här finns en mängd rättsfall29 och 

villkorsnämndsutlåtanden30. Trots att det existerar en hel del praxis på området så är det 

svårt att urskilja någon klar gränsdragning. Både den fysiska och den funktionella 

synen på sakskadebegreppet används. Det går heller inte att särskilja några typfall som 

skulle kunna fungera som vägledning i valet av synsätt för att bestämma sakskade-

                                                

 

26 I NJA 1988 s. 62 fastställde HD den s.k. tredjemansskadeprincipen. Fallet rörde ett driftavbrott som 
Volvo Flygmotor drabbats av till följd av att en kabel, som inte ägdes av Volvo Flygmotor, skadades av 
en grävmaskin. Enär Volvo Flygmotor inte hade rätt till ersättning för den skadades kabeln hade 
företaget inte heller rätt till ersättning för den förmögenhetsförlust som företaget drabbades av i och 
med driftavbrottet.  

27 Bl. a. Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 162 ff. och Conradi, SvJT 1986 s. 186 ff. 
28 Ex. NJA 1985 s. 641, NJA 1990 s. 80, NJA 1993 s. 753 och givetvis NJA 1996 s. 68. Även 

Villkorsnämnden har berört frågan i ett stort antal utlåtanden, ex. SkVn 81/1992, 1/94, 27/94, 13/1999, 
5/2000 och 16/2000. 

29 Här kan, förutom Flygmotorfallet, NJA 1990 s. 80 (det s.k. Hundtikfallet ) och NJA 1993 s. 753 
nämnas. NJA 1990 s. 80 gällde en avelstik som betäckts av en lösspringande hanhund. Tiken blev 
dräktig med blandrasvalpar. Tikens ägare ansågs berättigad till skadestånd enligt 6 § lag (1943:459) om 
tillsyn över hundar och katter. HD ansåg att avelstiken genom dräktigheten blivit utsatt för en fysisk 
förändring och därmed förelåg sakskada. I NJA 1993 s. 753 ansågs rubbande av fornlämning utgöra 
sakskada, trots att åtgärden skedde på egen mark. Riksantikvarieämbetet ansågs, såsom företrädare för 
kulturminnesvården, vara berättigad till skadestånd för kostnader som ämbetet vållats p.g.a. skadan på 
fornminnet. Kleineman kommenterar rättsfallet relativt utförligt i JT 93/94 s 729 ff.  

30 Ullman gör i sin avhandling Försäkring och ansvarsfördelning (s. 95 f.) följande beskrivning av 
Villkorsnämndens, enligt honom, egna principer för vad som skall anses vara sakskada resp. ren 
förmögenhetsskada: Nämnden anser således att 
1. en sakskada föreligger om skadan uppkommit genom att egendom med fysiska medel utsatts för 

fysisk förändring, 
2. det förhållandet att det kan vara möjligt  och i vissa fall t.o.m. enkelt  återställa egendomen i 

dess ursprungliga skick inte bör påverka bedömningen av huruvida en sakskada inträffat, 
3. det inte heller bör vara avgörande för denna gränsdragning om egendomens funktion påverkas eller 

ej.
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begreppet. Flygmotorfallet ger dock, vilket jag skall redogöra för nedan, ett tydligt ut-

tryck för att sakskadebegreppet kan ges en funktionell innebörd, åtminstone vad gäller 

viss typ av sakskada.31    

2.3 Köprättsligt skadestånds- och produktansvar 

När en levererad produkt vållar köparen skada av något slag blir de köprättsliga reglerna 

kring eventuell skadeståndsskyldighet för säljaren gentemot köparen av intresse. I 67 § 

KöpL regleras den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma i ett köprättsligt för-

hållande.   

Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven 

vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd en-

ligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada 

på annat än den sålda varan. (67 § 1. st. KöpL)  

Skadestånd skall alltså utgå för ren förmögenhetsskada som köparen drabbas av p.g.a. 

det avtalsbrott som leverans av en felaktig produkt anses vara. Däremot utgår, enligt 

andra meningen i paragrafens första stycke, inte skadestånd för skada som den felaktiga 

produkten orsakat på annan av köparens egendom. Sakskador på köparens egendom 

ersätts istället utifrån det s.k. produktansvar som en säljare av en produkt har.32 Produkt-

ansvarslagen33 (PAL) stipulerar strikt ansvar för personskador och sakskador på egen-

dom tillhörande konsumenter om skadorna orsakats av en säkerhetsbrist i den levere-

rade produkten.34   

Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt orsakat på grund av 

en säkerhetsrätt. 

Skadestånd enligt denna lag betalas också för sakskada som en produkt på grund av en 

säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ända-

mål, om den skadelidande vid tiden för skadan använde egendomen för sådant ändamål. 

Skador på själva produkten ersätts dock inte. (1 § PAL)   

                                                

 

31 För en djupare diskussion kring gränsdragningsproblematiken rekommenderar jag Andersson, 
Skyddsändamål och adekvans s 535 ff. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 162 ff. 

32 Prop.1988/89:76 s. 198. För en fullödig genomgång av det svenska produktansvaret hänvisar jag till 
Bloth, Produkthaftung im Schweden, Norwegen und Dänemark.  

33 Produktansvarslag 1992:18 
34 Det strikta ansvaret innebär att någon bedömning huruvida culpa föreligger hos säljaren inte behöver 

göras. 
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Produktansvarslagen är således inte tillämplig på sakskador som den skadebring-

ande produkten orsakat på egendom tillhörande en näringsidkare utan bara på s.k. 

konsumentegendom.35 En sakskadas karaktär skall därför prövas med dubbla rekvisit, 

dels egendomens typ och dels den individuella användningen av egendomen.36 I 

kommersiella förhållanden ligger istället allmänna skadeståndsrättsliga principer till 

grund för säljarens produktansvar.37 Därmed föreligger inte något strikt ansvar för sälja-

ren utan det krävs någon form av culpa från dennes sida för att skadeståndsskyldighet 

skall föreligga för skada uppkommen på köparens egendom.38 Strikt ansvar kan dock 

föreligga i kommersiella förhållanden om säljaren lämnat garanti eller särskild utfäs-

telse angående varans beskaffenhet.39 I NJA 2001 s. 309, det s.k. Dieselloksfallet gick 

HD t.o.m. så långt att det inte ens behövdes en sådan särskild utfästelse som köplagen 

talar om för att säljaren skall bli ansvarig för eventuella produktskador som är en följd 

av att den levererade varan inte är kontraktsenlig utan det räckte med att säljaren åtagit 

sig att leverera en produkt med vissa egenskaper. Det kontraktsmässiga produktansvaret 

förutsätter således inte en säkerhetsrisk som produktansvarslagen kräver. Bengtsson och 

Ullman menar att det sannolikt räcker med att ett mindre riskabelt fel som faller inom 

köplagens regler för att ett kontraktsmässigt produktansvar skall aktualiseras.40 

I det fall att skada uppkommit på den sålda produkten och skadan orsakats av en 

säkerhetsbrist i själva produkten, har produkten ett köprättsligt fel som säljaren ansvarar 

för enligt KöpL:s regler. Produktansvarslagen ersätter inte sådana skador.41   

                                                

 

35 Se bl.a. Blomstrand m.fl., Produktansvarslagen s. 70 och Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 321.  
I produktansvarslagen har begreppet konsument fått en vidare betydelse än vad som normalt 

åsyftas. I produktansvarslagens mening utesluts inte exempelvis dödsbon, stiftelser eller ideella 
föreningar som inte driver näringsverksamhet från produktansvarsskyddet. I konsumenträtten är ju 
begreppet begränsat till att omfatta fysiska personer. (Jfr. prop. 1984/85:110 s. 371 och prop. 
1989/90:89 s. 59) 

36 Se Agell, Festskrift till Bertil Bengtsson s. 26 f. 
37 Prop. 1988/89:76 s. 54 och prop. 1990/91:197 s. 89 samt även i doktrin bl.a. Bengtsson & Ullman, Det 

nya produktansvaret, s 56 f. och Blomstrand m.fl., Produktansvarslagen s. 72 ff. Även HD har uttalat 
sig i frågan i det s.k.. Dieselloksfallet , NJA 2001 s. 309 (s. 317): Produktansvarslagen är, såvitt 
gäller sakskada, begränsad till ersättning för skada på konsumentegendom. Frågan om 
skadeståndsansvar näringsidkare emellan lämnades utanför regleringen.  

För egen del finner jag det något märkligt att diskutera produktansvar två näringsidkare emellan 
om inte produkten besitter en sådan säkerhetsbrist som produktansvarslagen förutsätter. En påtaglig 
risk för begreppsförvirring föreligger enligt min mening med ett sådant resonemang. 

38 För en utförligare diskussion kring strikt produktansvar rörande säkerhetsbrister näringsidkare emellan 
se Agell i Festskrift till Bertil Bengtsson s. 29 f. 

39 Se bl.a. NJA 1968 s 285, NJA 1985 s. 641 och NJA 2001 s. 309.  
40 Bengtsson & Ullman, Det nya produktansvaret s. 58. Se även Agell som diskuterar ämnet i Festskrift 

till Bertil Bengtsson s. 26 ff. 
41 1 § PAL 
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2.4 Allmänt om ingrediensskada  

Ingrediensskada har bl.a. definierats på följande illustrativa sätt:  

Det rör sig här om skador där den skadebringande produkten på ett mer definitivt sätt upp-

gått i slutprodukten och härigenom genom sin egen felaktighet kommit att förstöra den slut-

produkt i vilken den ingått. Det gäller med andra ord sådana situationer där den levererade 

produkten uppgått i en annan produkt på ett sådant sätt att de i faktiska eller praktiska ter-

mer ej går att åtskilja från slutprodukten som sådan. 42  

Med skadebringande menas inte nödvändigtvis att produkten behöver vara farlig utan 

det rör sig om att två eller flera produkter på något sätt blandas med varandra och där 

slutprodukten, p.g.a. en av dessa produkters brister, blir felaktig.43  

Ingrediensskada betecknar således sådan skada som uppkommer när den levererade 

produkten förenats med köparens egendom på ett sådant sätt att den levererade produk-

ten efter föreningen inte kan avskiljas. Detta gäller dels då det är fysiskt omöjligt att 

företa en separation, och dels när den felaktiga produkten kan avskiljas men att det inte 

är ekonomiskt försvarbart.44  

Inom försäkringsbranschen har en ökning av antalet ingrediensskador kunnat kon-

stateras under senare år. Försäkringsbolagen har fått ta emot ett ökande antal skade-

ärenden gällande ansvar i inomobligatoriska förhållanden och därmed har också intres-

set kring de problem som ingrediensskador för med sig ökat.45 

I och med att skyddet i en ansvarsförsäkring tidigare helt varit avgränsat gentemot 

ren förmögenhetsskada har ofta diskussioner uppkommit kring huruvida skadestånds-

krav som uppstått utifrån en ingrediensskada skall omfattas av skyddet eller ej. Inom 

försäkringsbranschen har den rådande uppfattningen varit att ingrediensskador skall 

anses vara sakskador och därmed omfattas av ansvarsförsäkringens skydd, om den pro-

dukt som förenats med den bristfälliga produkten genomlidit en fysisk förändring.46 

                                                

 

42 Lindmark, Industrins produktansvar, s. 124 
43 Ett enkelt exempel på ingrediensskada är att tänka sig två halvfulla vetemjölpåsar. För att spara 

utrymme i skafferiet hälls de båda påsarnas innehåll samman i en av påsarna. I själva verket är det 
grahamsmjöl i den ena av vetemjölpåsarna, vilket dock inte upptäcks förrän grahamsmjölet hällts över 
och därmed blandats med vetemjölet i den andra påsen. Eftersom det inte är praktiskt möjligt att 
åtskilja de båda mjölsorterna har nu vetemjölet drabbats av en ingrediensskada. Grahamsmjölets brist 
i detta sammanhang var just det faktum att det var grahamsmjöl, d.v.s. inte var vetemjöl. Den 
mjölblandning som erhållits är inte den avsedda och är oanvändbar, i alla fall om man inte vill ha 
vetebröd med mer tuggmotstånd. 

44 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning s. 184 f. 
45 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning s. 182 
46 Lagerström & Roos, Företagsförsäkring s. 155.  
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Som nämnts ovan har det dock, p.g.a. olika anledningar, varit svårt att hitta en rak 

gränslinje mellan sakskada och ren förmögenhetsskada. Dessutom har 

försäkringsvillkoren ofta varit utformade på ett sådant sätt att möjligheten till 

vägledning ur dessa varit ringa. Förutom detta skall, som ovan nämnts, även det faktum 

att de bakomliggande skadeståndsrättsliga reglerna är otydliga på den punkten beaktas. 

Dessa gränsdragnings- och tolkningsproblem har lett till ett stort antal utlåtanden från 

Villkorsnämnden, vars praxis återspeglat osäkerheten kring frågan.   

2.4.1 Olika typer av ingrediensskada 

Ingrediensskador har av Ullman delats upp i fyra olika grupper, föreningsfallen, för-

ädlingsfallen, växt- och djurfallen samt informationsfallen.47 En del av dessa typfalls-

grupper kan sedan också delas in i undergrupper. Jag kommer nedan att redogöra för 

huvuddragen i de fyra typfallsgrupperna.  

2.4.1.1 Föreningsfallen 

Föreningsfallen får nog anses vara den mest typiska ingrediensskadan. Dessa upp-

kommer genom att en varaktig förening sker mellan en produkt som säljaren levererat 

och egendom som tillhör köparen. Det finns här ett flertal olika undergrupper men jag 

väljer att bara redovisa de vanligast förekommande: 

a) Sammanfogning. Två komponenter, en felaktig och en felfri, sammangjuts och där-

med kan inte den felaktiga separeras från den felfria. P.g.a. den felaktiga komponenten 

blir slutprodukten felaktig och således kan den inte brukas som på avsett vis.48 

b) Blandning. Som exempel kan här ges den skada som uppstår om dieselolja hälls i en 

bensintank. Blandning har därmed skett mellan den bensin som redan fanns i tanken och 

den tillförda dieseloljan. Därmed har den ursprungliga bensinen tagit skada av diesel-

oljan.  

c)  Applicering. Etiketter appliceras på burkar och därefter visar det sig att etiketterna är 

felaktiga. Felaktigheten kan exempelvis vara att etiketterna färgar av sig, vilket leder till 

att burkarna måste kasseras.49  

                                                

 

47 Ullman, NFT 3/1995 s. 231ff. 
48 Flygmotorfallet rör just en sådan här typ av ingrediensskada. Jag gör en grundlig genomgång av 

rättsfallet i kap. 3. 
49 Jfr SkVn 1/1994 



  

25

 
d) Ytbehandling. Här kan som exempel nämnas den typ av skada som uppstår om en 

färg som målas på en husvägg besitter någon slags brist som leder till att väggytan blir 

flammig .50 

2.4.1.2 Förädlingsfallen 

I förädlingsfallen är det fråga om att en levererad produkt utgör råvara eller råmaterial 

till den egna produkt som köparen framställt genom bearbetning eller förädling av något 

slag. Slutprodukten har ett helt annat utseende än den köpta råvaran/råmaterialet.  

En smeds tillverkning av knivar kan nämnas som exempel på förädling av levererad 

produkt. Om det stål som smeden bearbetar och härdar till att bli slitstarka knivar är 

felaktigt och de färdiga knivarna därför blir spröda och går av vid användning är detta 

en ingrediensskada av förädlingstyp. Genom smedens arbete har stålet förädlats till att 

bli en kniv. 

Exempel på bearbetning av levererad produkt kan vara tillverkning av regnjackor. 

Om det tyg som tillverkaren köper och sedan syr regnjackor av senare visar sig vara 

otätt har en ingrediensskada uppstått. Genom bearbetning av tyget har tillverkaren fram-

ställt regnjackor. 

2.4.1.3 Djur- och växtfallen 

Med dessa fall avses situationer där djur eller växter förbrukat en felaktig produkt och 

därmed på något sätt skadats. Ingrediensskador vad gäller växter kan exemplifieras på 

följande sätt: en lantbrukare besprutar sina grödor med ett ogräsmedel vilket sedan visar 

sig vara behäftat med någon slags felaktighet, vilket leder till att grödorna blir oätliga 

eller t.o.m. dör, har en sådan ingrediensskada uppkommit. Grödorna har tagit upp 

ogräsmedlet och därmed påverkats på ett negativt sätt.51  

När det gäller djurfall kan följande exempel nämnas: ett parti kycklingfoder är fel-

aktigt komponerat vilket leder till förlängd uppfödningstid för de kycklingar som äter av 

fodret. Kycklingarna har konsumerat det felaktiga fodret och därmed föreligger en 

ingrediensskada. Skadan i det aktuella fallet är således den förlängda uppfödningstiden 

och de kostnader som därmed uppstod för uppfödaren.52 

                                                

 

50 Jfr SkVn 92/1982 
51 Jfr med NJA 1968 s. 285 s.k. Dillodlingsfallet . Även om det tvistiga i fallet i sig inte direkt berör 

skadan som sådan, är rättsfallet ändå illustrativt för växtfallen. 
52 SkVn 27/1992 
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2.4.1.4 Informationsfallen 

Här avses den typ av skada som kan uppstå när en informationsbärare av något slag 

förses med felaktig information.53 Med informationsbärare menas allt slags material 

som förmedlar information till sina användare, exempelvis tidningar, broschyrer, 

ritningar och datamedia.   

2.5 Ansvarsförsäkring 

Såsom nämnts i avsnitt 2.2 har skadeståndsrätten, såsom den tillämpas i dagsläget, gett 

upphov till ett behov av försäkringar vilka täcker eventuella skadeståndskrav som kan 

riktas gentemot en fysisk eller juridisk person. För att täcka detta behov har olika typer 

av ansvarsförsäkringar utvecklats. Som jag ovan berört har skadeståndsrätten, såsom 

den har utvecklats, en mycket nära relation till försäkringsrätten och särskilt till 

ansvarsförsäkringen.  

En ansvarsförsäkring är ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren 

som medför att den sistnämnde, inom ramen för försäkringsvillkoren, övertar den 

skadeståndsskyldighet som försäkringstagaren ådragit sig i den försäkrade verksam-

heten54. Det är således en förutsättning att försäkringstagaren av en eller annan anled-

ning ådragit sig skadeståndsskyldighet för att försäkringsskyddet skall utlösas.  

En ansvarsförsäkring avser skadeståndsanspråk från tredje man, vilket innebär att 

förlusten skall ha drabbat tredje man och inte försäkringstagaren själv.55 Skadestånds-

skyldighet kan uppkomma antingen genom att lagregler uttryckligen stipulerar 

skadeståndsskyldighet eller genom utvecklingen i rättspraxis. Dessutom kan parter i ett 

                                                

 

53 Jfr SkVn 84/1986, tidigare berörd i not 20. 
54 Med försäkrad verksamhet förstås den verksamhet som angetts i försäkringsbrevet. I normalfallet bör 

denna verksamhet vara densamma som den försäkringstagaren, d.v.s. företaget, bedriver i sin 
näringsverksamhet. Hellner säger bl.a. följande i sin Försäkringsrätt (s. 400 f.): Försäkringen täcker 
skador som uppstår i denna verksamhet men icke t.ex. ansvar som drabbar företagaren såsom 
privatperson eller som fastighetsägare. Hellner kommenterar vidare, i finstil text, vad som inträffar om 
skada uppstår utanför verksamhetsområdet på följande sätt: Om försäkringen för företag gäller viss 
angiven rörelse men den försäkrade utför uppgifter som faller utanför vad som normalt förbindes med 
sådan rörelse, kan det vara tveksamt om skador som därvid uppstår skall anses falla inom försäkringen  

eller utanför denna. Se SkVn 114/1950: försäkringstagaren hade försäkrat en möbelfabrik och skada 
uppstod då en arbetare i fabriken utförde arbete på golvet i en privatbostad; skadan ansågs falla utanför 
försäkringen. Hellner är dock kritisk mot en sådan hård hållning och anför vidare: Det kan dock 
ifrågasättas om icke försäkringen bör täcka skadan så snart denna har verkligt samband med den 
försäkrade verksamheten, varvid anställdas handlande bör räknas till verksamheten så länge de utför 
uppgifter i företagets tjänst.  

55 Hellner, Försäkringsrätt s. 405.  
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avtalsförhållande styra hur eventuella skadeståndskrav dem emellan skall regleras.56 

Ansvarsförsäkringen täcker, om inget annat sägs i försäkringsvillkoren, skadestånds-

ansvar enligt gällande rättsregler, d.v.s. ansvar för egen och annans culpa samt rent 

strikt ansvar. Skadestånd som enbart grundas på garantier eller särskild utfästelse från 

säljarens sida omfattas inte av ansvarförsäkringen. 

Ansvarsförsäkringar kan, med utgångspunkt från vad som stipuleras i försäkrings-

villkoren, ersätta skadeståndsanspråk med anledning av person- och sakskada, ren för-

mögenhetsskada, eller en kombination av dessa. Som jag nämnt ovan, har det tidigare, 

av olika anledningar, mer eller mindre varit omöjligt att försäkra sig gentemot 

skadeståndsanspråk avseende ren förmögenhetsskada.57 Vidare skiljer man även 

vanligtvis på inom- och utomobligatoriska skadeståndsanspråk, eftersom 

skadeståndsreglerna ofta är strängare i inomobligatoriska förhållanden.58 Anledningen 

till detta är att i avtalsförhållanden kan parterna själva reglera i vilka situationer 

skadestånd skall utgå dem emellan. Inomobligatorisk skadeståndsskyldighet är därför 

ofta undantagen från ansvarförsäkringens skydd enär de risker som sådan 

skadeståndskyldighet medför, är svåra för försäkringsbolagen att kalkylera på förhand. 

Skadestånd som uppkommit genom regleringen i ett standardavtal täcks dock oftast av 

ansvarsförsäkringen, eftersom försäkringsbolagen i dessa fall har en möjlighet att på 

förhand kalkylera de risker som är förenade med dessa typer av avtal.  

Anledningen till att skadestånd rörande ren förmögenhetsskada inte skall täckas av 

en ansvarsförsäkring är att en sådan skada ansetts vara starkt förknippat med kommer-

siellt risktagande från försäkringstagarens sida. Kommersiella risker59 har varit undan-

tagna främst av den anledningen att det har funnits en allmän åsikt inom försäkrings-

                                                

 

56 SkL 1:1 
57 Vissa yrkesgrupper har dock tidigare haft möjlighet att försäkra sig gentemot skadeståndsanspråk 

gällande ren förmögenhetsskada, exempelvis advokater, fastighetsförvaltare, revisorer och 
fastighetsmäklare. 

58 Det har alltid diskuterats huruvida ansvarsförsäkring skall täcka kontraktsmässigt ansvar eller ej. 
Hellner anför i sin Försäkringsrätt (s. 408 f.) att även om distinktionen är nödvändig eller i vart fall 
lämplig, bör frågan ställas på ett annat vis. En mer lämplig frågeställning vore enligt Hellner, vilka 
former av inomobligatoriskt ansvar som täcks av ansvarsförsäkringen. Men inte ens den 
frågeformuleringen blir helt lämplig eftersom distinktionen täcker flertalet skillnader om man utgår från 
skadeståndsrättens regler. Exempel på sådana skillnader är behovet av culpabedömning, bevisbörda för 
culpa, sättet att bedöma culpa och begränsning av ersättning. Dessa visar sig i varierande omfattning 
vid en jämförelse mellan bestämda kontraktsförhållanden och förhållanden utan kontraktsmässig 
anknytning. Hellner menar avslutningsvis att skillnaden mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar 
sålunda varken är skarp eller enhetlig och kan av den anledningen knappast anses vara lämplig att 
använda som skiljelinje för ansvarsförsäkringens omfång. 

59 Med kommersiella risker förstås risker som uppkommer i kontraktsförhållanden, d.v.s. att klara 
leveransåtaganden, både kvalitetsmässigt och tidsmässigt, skador som uppkommit på omhändertaget 
gods, m.m. 
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branschen att risker som så starkt härrör från den försäkrades affärsverksamhet inte 

skall kunna försäkras. Åsikten har varit den, att risker av det slaget inte skall kunna för-

säkras bort eftersom det skulle vara obilligt att en näringsidkare, med hjälp av en försäk-

ring skulle kunna skydda sig mot skadestånd som uppkommer med anledning av 

kommersiellt ingångna avtal. Eventuella brister i den försäkrades yrkesskicklighet eller 

organisation skall således belasta näringsidkaren själv. Så har även gällt för den an-

svarsförsäkring som ingår i en KOFF, som nästan uteslutande har ersatt skadestånd-

anspråk med anledning av person- och sakskada. Här har dock en uppmjukning skett 

under senare tid; numera har de flesta ansvarsförsäkringar utökats till att även omfatta 

alla skadestånd uppkomna p.g.a. ingrediensskador, antingen uttryckligen i villkoren 

eller genom praxis. Som jag ovan nämnt har dessa skador ofta ansetts ligga i något slags 

gränsland mellan sakskada och ren förmögenhetsskada. Utökningen av skyddet syftar 

till att minska betydelsen av om en skada skall benämns sakskada eller ren förmögen-

hetsskada. Då försäkringsskyddet även omfattar skadeståndskyldighet för ren för-

mögenhetsskada får företagarna en mer ändamålsenlig lösning, som tar hänsyn till att 

skadeståndsansvaret mot en kontraktspart ofta omfattar såväl sakskada som förmögen-

hetsskada.  

Det skall dock påpekas att det utvidgade skyddet inte avser att vare sig bekosta en 

säljares köprättsliga skyldigheter att leverera en felfri vara eller att avhjälpa fel i såld 

vara. Den gamla och grundläggande principen att det inte skall vara möjligt att, genom 

en ansvarförsäkring, försäkra bort kommersiella risker lever alltså kvar, trots att skyddet 

numera omfattar vissa skadeståndskrav som kan anses vila på köprättslig grund. Det 

utvidgade skyddet medför således enbart att en försäkringstagare har rätt till ersättning 

ur sin ansvarsförsäkring om han ådrar sig skadeståndskyldighet p.g.a. att den felaktiga 

varan han levererat, på något sätt förenats med köparens egendom, oavsett om skadan 

betecknas som sakskada eller ren förmögenhetsskada.60   

Inspirationen till det utökade skyddet har hämtats från Tyskland och Danmark, där 

möjligheten till ett motsvarande utvidgat skydd funnits i flera år och som också tilläm-

pats av alla försäkringsbolag på marknaden. Det är den danska modellen som varit 

direkt förebild för den svenska utformningen av tilläggsskyddet.61 Det danska systemet 

innehåller dock en väsentlig skillnad jämfört med det svenska, nämligen den att en ut-

                                                

 

60 Ullman, NFT 3/1995 s. 230f. 
61 Ullman, NFT 3/1995 s. 231. Det bör i detta sammanhang noteras att det danska ingrediensskadeskyddet 

är en tilläggförsäkring som måste tecknas vid sidan om den ordinarie ansvarsförsäkringen.  
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trycklig skillnad görs på komponentskada och ingrediensskada. Med komponentskada 

menas en skada som uppkommit när den levererade produkten kan avskiljas från köpa-

rens egendom men att det då uppstår en merkostnad för att separera den levererade pro-

dukten. Ingrediensskada betecknar sådan skada som uppstår när den levererade pro-

dukten förenats med köparens egendom på ett sådant sätt att den levererade produkten 

efter föreningen inte kan avskiljas. Detta gäller dels då det är fysiskt omöjligt att företa 

en separation, och dels när den felaktiga produkten kan avskiljas men att det inte är 

ekonomiskt försvarbart.62 I Danmark ersätts inte skadestånd med anledning av 

komponentskador ur ansvarsförsäkringen medan ett tilläggsskydd kan tecknas för att 

ingrediensskador skall omfattas av försäkringen. Även i Sverige är det så att den typ av 

skada som kan betecknas som komponentskada inte omfattas av skyddet i en ansvars-

försäkring eftersom sådana anses omfattas av en säljares köprättsliga ansvar. Någon 

uttalad och klar distinktion mellan begreppen som finns i den danska försäkringsrätten 

finns dock inte i den svenska.  

                                                

 

62 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning s. 184 f. 
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3. Flygmotorfallet, NJA 1996 s. 68 

3.1 Bakgrund 

Handelsbolaget Elof Hansson (Handelsbolaget) bedrev en storskalig grossistverksamhet 

som bl.a. omfattade försäljning av högkvalitativa metallprodukter.63 Under 1991 sålde 

Handelsbolaget ett parti smidda flänsämnen (härefter benämnda A64) till Volvo Flyg-

motor AB (Volvo). Handelsbolaget hade i sin tur köpt produkt A från ett engelskt före-

tag. Enligt de kvalitetskrav som Volvo ställt upp, skulle stålet i produkt A ha en viss 

kornstorlek. A svetsades, av Volvo, samman med en annan komponent (härefter 

benämnd B). Efter att A och B svetsats samman hade en ny produkt (härefter benämnd 

C) uppstått. Slutprodukten C, som var en skyddskåpa för högtryckskompressor, turbin 

och brännkammare, såldes vidare till den amerikanska flygmotortillverkaren Garrett för 

att användas i dess tillverkning av flygmotorer. Efter en tid uppdagades att A inte klara-

de de av Volvo uppställda kvalitetskraven. Kornstorleken i stålet var för stor, varpå C:s 

förmåga att stå emot utmattningsskador var lägre än den Volvo utfäst gentemot Garrett. 

C:s livslängd kunde därför misstänkas bli kortare än beräknat. Den felaktiga korn-

storleken berodde på att A:s engelske tillverkare ändrat tillverkningsprocessen.  

De av produkterna C som redan levererats till Garrett, ca 200 st., och som redan av 

denne monterats in i flygmotorer fick sitta kvar och kunde användas utan att någon 

direkt fara för flygsäkerheten ansågs föreligga. Följden av bristerna hos C blev dock att 

det krävdes en noggrannare löpande kontroll av motorerna för att upptäcka eventuella 

utmattningsskador på de inmonterade produkterna C. Innan ytterligare leveranser 

genomfördes till Garrett, avlägsnades produkt A från 135 st. enheter av slutprodukten C. 

Volvo beslöt emellertid att kassera 22 st. enheter av C som företaget ännu inte hade 

hunnit leverera till Garrett, eftersom det inte gick att avlägsna den bristfälliga produkten 

A från dessa. Volvo krävde skadestånd av Handelsbolaget för ersättning av de kasserade 

enheterna.  

Handelsbolaget hade genom sin KOFF, som var tecknad hos Försäkringsbolaget 

Skandia (Skandia), en ansvarsförsäkring. Handelsbolaget vände sig, med anledning av 

skadeståndskravet, till Skandia för att få skadeståndet betalt ur sin ansvarsförsäkring. 

Skandia avböjde dock detta krav med hänvisning till att skadefallet var att anse som en 

                                                

 

63 Hela HD:s dom Ö 5451/94 finns i bilaga 1. 
64 Jag använder mig här av samma benämningar som användes i HD:s dom. 
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ren förmögenhetsskada. Enligt försäkringsvillkoren omfattades endast skadeståndskrav 

som uppkommit med anledning av person- och sakskada av ansvarsförsäkringen. För att 

skadan skulle ha ansetts vara en sakskada, skulle A ha orsakat fysisk skada på B, vilket 

inte skett. Det, för den uppkomna frågan, relevanta försäkringsvillkoret hade följande 

lydelse:  

5.11 PERSON- OCH SAKSKADA 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada.  

Förmögenhetsskada som inte är en följd av enligt detta villkor ersättningsbar person. Eller 

sakskada ersätts endast i den omfattning som framgår av 5.12. 65   

Ärendet hänsköts till Villkorsnämnden, vilken delade Skandias uppfattning i frågan 

och anförde följande i sitt utlåtande:  

Komponenterna har inte blivit utsatta för någon sådan fysisk förändring som innebär att en 

sakskada har uppstått. I stället föreligger en ren förmögenhetsskada. Skadan omfattas därför 

inte av försäkringen enligt det åberopade villkoret. 66  

Handelsbolaget beslöt då att gå till domstol för att få saken prövad och väckte talan 

mot Skandia vid Stockholms TR.67  

3.1.1 Handelsbolaget Elof Hanssons talan 

Handelsbolaget ansåg att en tolkning av sakskadebegreppet i produktskadesammanhang 

inte kunde ske på det enkla sätt som var brukligt hos försäkringsbolagen, d.v.s. genom 

att söka fastställa om A påverkat B, och att B på så vis genomgått någon förändring i 

förhållande till hur B var före monteringen. Handelsbolaget menade att sakskade-

begreppet istället borde fastställas genom en avvägning mellan olika omständigheter 

såsom reglernas ändamål samt försäkrings- och rättstekniska synpunkter för att där-

igenom uppnå en funktionell inriktning av begreppet. Domstolen skulle i det aktuella 
                                                

 

65 Skandia Företagsförsäkring, Ansvar, Försäkringsvillkor A140:6. Undantaget i 5.12 gällde ekonomiska 
och ideella skador uppkomna i samband p.g.a. dataregisteransvar och var således inte tillämpligt på 
detta fall. 

66 SkVn 81/1992. Jag tycker att det är värt att notera hur kortfattat Villkorsnämnden avfärdar 
Handelsbolagets inlaga. Vad jag kan förstå uppfattade Villkorsnämnden detta fall som ett rutinärende. 
Med facit i hand kan man konstatera att detta rutinärende har lett till ganska stora förändringar för 
försäkringsbranschens parter. 

67 Enligt Harald Ullman fanns även intresse från Skandias sida att få saken prövad av domstol eftersom 
det skulle vara till fördel för skaderegleringen och villkorstillämpningen med ett prejudikat i frågan. 
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fallet således beakta att A och B sammanfogats permanent och att de tillsammans bilda-

de en ny produkt, C. Enbart denna omständighet ansåg handelsbolaget vara skäl nog för 

att frångå försäkringsbolagens schematiska prövningsteknik. Att pröva huruvida A på-

verkat B på så vis att B skulle ha genomgått en förändring i förhållande till hur B varit 

före monteringen, när A och B inte existerade efter montering, måste anses vara fel-

aktigt. Efter monteringen existerade ju blott produkten C, vilken var defekt. Handels-

bolaget menade m.a.o. att A och B utgjorde ingredienser för skapandet av C; om A var 

defekt måste även C anses vara defekt, vilket skulle bedömas utgöra sakskada.   

 3.1.2 Skandias genmäle av käromålet 

Skandia ansåg att A inte orsakat någon påvisbar fysisk förändring vare sig på B, som 

den sammanfogats med, eller på slutprodukten C. Någon sakskada kunde därmed inte 

anses ha varit för handen. Det faktum att 22 st. enheter av C hade kasserats eftersom de 

inte hade kunnat säljas till Garrett p.g.a. kvalitetsbristerna, utgjorde inte heller någon 

grund för att sakskada skulle ha ansetts ha uppkommit. Produkterna C hade, utan att 

drabbas av fysisk skada, förlorat sitt värde och därmed utgjorde den skada som Volvo 

lidit otvivelaktigt en förmögenhetsförlust som borde ersättas utifrån köprättsliga regler. 

Hade fallet varit så att produkten A orsakat en fysisk skada på Volvos egendom, d.v.s. 

på B eller C, ansåg Skandia att det i princip skulle ha förelegat en produktansvarsskada, 

där ersättning i princip inte skulle utgå enligt köprättsliga grunder utan istället skulle 

utgå enligt skadeståndsrättsliga regler. I det fall TR:n skulle finna att Volvo åsamkats en 

sakskada, vitsordade Skandia försäkringsfall och därmed skulle ersättning för 

skadeståndet utgå ur ansvarsförsäkringen till Handelsbolaget.   

3.2 HD:s dom och domskäl 

Inledningsvis förde HD68 en diskussion kring hur begreppet sakskada skulle definieras 

eftersom det inte kunde bestämmas utifrån försäkringsvillkoren. HD kom fram till att 

                                                

 

68 Stockholms TR (lagmannen Lindvall) beslöt den 2 dec 1994 att enligt 56 kap 13 § RB att hänskjuta 
följande fråga till HD: Ansvarsförsäkringen omfattar enligt villkoren (se 5:11) skadeståndsskyldighet 
för person- och sakskada. Är den skada för vilken handelsbolaget begär ersättning av 
försäkringsbolaget att anse som en sakskada i försäkringsavtalets mening?

     

HD bestod i det aktuella fallet av JustR:n Vängby, Jermsten, Svensson (referent), Lennander och 
Regner. 

Knutsson har skrivit om möjligheten att ta hissen till HD i Festskrift till Nordenson. På s. 238 ff. 
diskuteras Flygmotorfallet. 



  

34

 
sakskada i försäkringsavtalets mening skall definieras på samma sätt som den definieras 

i skadeståndslagen. Således ansågs sakskada vara en genom fysiska medel direkt till-

fogad skada på fysiska föremål 69 HD konstaterade dock att sakskada, i försäkrings-

bolagens praxis70, kommit att betyda fysisk försämring av egendom, men konstaterade 

också att en sådan bestämning av sakskadebegreppet kritiserats hårt i doktrinen. De som 

i doktrinen uttalat sig kritiskt till detta synsätt förordade istället en prövning utifrån om 

egendomen fått en försämrad funktion eller inte.71 För att kunna bestämma vilket syn-

sätt som skulle användas för att bestämma sakskadebegreppet i detta sammanhang 

måste övriga aspekter rörande fallet tas i beaktande. HD fortsatte därför diskussionen 

med att beröra en del köprättsliga aspekter och då främst rörande ingrediens- och 

komponentskador72. HD konstaterade att det är en grundläggande princip, att en 

sakskadeförsäkring inte omfattar sådana skador som består i att sålt gods inte uppfyller 

avtalade kvalitetskrav, utan att dessa skall bedömas enligt köprättsliga regler om fel i 

varan. 67 § 1 st. KöpL stipulerar dock att lagen inte omfattar skadestånd med anledning 

av sådan förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan. Så-

ledes utesluts ingrediens- och komponentskador som utgör sakskador från säljarens 

köprättsliga ansvar. Sådana skador skall istället enligt HD, i viss utsträckning, ersättas 

enligt produktansvarslagen. Detta innebär enligt HD att en köpare fortfarande, på köp-

rättsliga grunder, kan kräva ersättning för ren förmögenhetsskada, som uppkommer ex-

empelvis när köparens egendom inte kan användas på avsett sätt. HD anförde:  

Ett snävt sakskadebegrepp ger därför ett vidare utrymme för köprättsligt grundade anspråk 

på ersättning för ren förmögenhetsskada och vice versa. 73   

HD fortsatte sin diskussion med att anföra följande:   

Ett sakskadebegrepp som skall täcka skadeståndslagens och produktansvarslagens vida 

tillämpningsområden måste utformas så att hänsyn tas till omständigheterna i det särskilda 

fallet. Den kritik som riktats mot att låta svaret på frågan om sakskada inträffat helt eller 

                                                

 

69 Prop. 1972:5 s. 579 
70 HD konstaterade även att HD själv lagt vikt vid fysisk förändring i tidigare fall, exempelvis i NJA 

1990 s. 80. 
71 HD gav Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 153 ff. och JT 1993-94 s. 727 ff., Roos, 

Begreppsbildningen och den skadeståndsrättsliga analysen s. 16 f. och Lagerström och Roos, 
Företagsförsäkring s. 157 f. som exempel på kritisk doktrin. 

72 Den indelning som HD här gör är märklig enär det inom svensk rätt inte förekommer en sådan uttalad 
indelning i ingrediensskador och komponentskador. 

73 HD:s dom Ö 5451/94 s. 7 f. 
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nästan helt bero på om en fysisk förändring av egendomen skett framstår som befogad. Vid 

bedömningen bör hänsyn också kunna tas till att den ifrågavarande egendomen försämrats 

genom att dess funktion förlorats eller blivit nedsatt i icke obetydlig grad. 74  

Efter att ha konstaterat att den levererade produkten C var brukbar men att den 

krävde en noggrannare kontroll och förmodligen hade en förkortad livslängd, anförde 

HD avslutningsvis följande med anledning av att 22 st. av produkten C hade kasserats 

av Volvo:  

Det måste förstås så att flygplanstillverkaren bedömt de felaktiga kapslarna som otjänliga 

för sitt ändamål främst med hänsyn till den förkortade livslängden och de förhöjda tillsyns- 

och underhållskostnaderna. Kapslarna måste därför anses ha en så nedsatt funktion att sak-

skada föreligger 75  

HD ansåg således att sakskada förelåg i den aktuella situationen och att Skandia därmed 

skulle utge försäkringsersättning från ansvarsförsäkringen till Handelsbolaget.   

                                                

 

74 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8 
75 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8 f. 
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4. Försäkringsbolagens synpunkter och slutsatser 

4.1 If 

4.1.1 If:s försäkringsvillkor rörande sak- och ingrediensskada 

I de villkor som gäller för den ansvarsförsäkring som ingår i If:s KOFF ersätts skade-

ståndskyldighet i anledning av person- och sakskada enligt punkt 5.111 utifrån 

skadeståndsrättsliga regler och försäkrade avtal76. Villkoret har följande lydelse:77  

5.111 Skadeståndskyldighet för person- och sakskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet 

 

enligt gällande skadeståndsrättsliga regler 

 

enligt försäkrade avtal  

för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en följd av enligt detta villkor 

ersättningsbar person- eller sakskada.  

If har dessutom valt att uttryckligen nämna skadetypen ingrediensskada. Under punkt 

5.112 regleras Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada och därunder 

behandlas ingrediens- och komponentskada. Villkoret är följande utformning: 78   

5.112 Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada 

Ingrediens- och komponentskada 

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som beror på att 

den skadelidandes egendom 

 

förenats med 

 

bearbetats eller förädlats av eller 

 

mottagit information från 

en felaktig produkt som den försäkrade levererat. Försäkringen omfattar i dessa fall de 

kostnader som uppstår på grund av att den skadelidandes egendom blir dyrare att bearbeta 

eller framställa, minskar i värde eller inte kan användas för sitt avsedda ändamål.  

Skadestånd med anledning av att den skadelidandes egendom förenats med, bearbetats 

eller förädlats av, eller mottagit information från en felaktig produkt som den försäkrade 

                                                

 

76 Med försäkrade avtal avses bl.a. standardavtal som utfärdats av branschorganisation inom den 
försäkrades verksamhetsområde. 

77 If:s KOFF-villkor, s. 24 
78 If:s KOFF-villkor, s. 24 
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levererat omfattas således av försäkringen. Försäkringen omfattar även i dessa fall 

kostnader som uppkommer på grund av att den skadelidande egendomen blir dyrare att 

bearbeta eller framställa, minskar i värde eller inte kan användas för sitt avsedda 

ändamål. Det sistnämnda är en tydlig fingervisning om att funktionella brister omfattas 

av försäkringen, oavsett om sådan skada preciseras som en ren förmögenhetsskada eller 

en sakskada. Skada på levererad produkt är undantaget.79  

4.1.2 If:s synpunkter och slutsatser80 

If har alltså valt att hantera gränsdragningsproblematiken genom att införa villkoret i 

punkt 5.112 och därmed täcks vissa typer av ingrediens- och komponentskada av 

ansvarsförsäkringen. Detta tillägg gjordes av dåvarande Skandia redan före HD:s av-

görande i Flygmotorfallet för undvika att behöva hantera denna problematik i samband 

med skaderegleringen, eftersom det fanns skilda åsikter inom bolaget om huruvida det 

fysiska eller det funktionella sakskadebegreppet skulle tillämpas. Till en början var 

dock skrivningen kring ingrediensskadorna annorlunda. Ingrediensskadorna 

behandlades i samma klausul som sakskadorna.81 Senare ändrades detta och 

ingrediensskadorna lades istället under den klausul som berör ren förmögenhetsskada, 

d.v.s. den villkorsutformning som If har i dag. Anledningen till att skyddet för 

ingrediensskador flyttades till en egen punkt i villkoren var att försäkringsbolaget på ett 

tydligare sätt ville markera att utvidgningen av försäkringsskyddet mot ren 

förmögenhetsskada endast omfattade ingrediens- och komponentskador. Dessutom har 

det ansetts vara där som tillägget gör egentlig nytta, eftersom de ingrediensskador som 

klassas som sakskador ändå skulle omfattas av ansvarsförsäkringens ursprungliga 

skydd. Det är ju ingrediensskador som är rena förmögenhetsskador som skall täckas av 

tillägget. I och med denna villkorsutformning behöver inte If ta ställning till huruvida 

sakskada eller ren förmögenhetsskada föreligger. 

I och med det speciella villkoret anser sig If ringat in problematiken kring 

ingrediensskadorna och därmed vållar ingrediensskadorna numera sällan eller aldrig 

några problem för försäkringsbolaget. Huruvida Flygmotorfallet lett till fler anmälda 

sakskador finns ingen statistik på men klart är att If sluppit en hel del handläggnings-

                                                

 

79 If:s KOFF-villkor K708:11, punkt 5.22 
80 Detta avsnitt bygger på en telefonintervju med Stefan Persson, If, genomförd 040518. 
81 Den ursprungliga klausulen hette Skadeståndsanspråk för person- och sakskada samt ren 

förmögenhetsskada vid ingrediens och komponent. 
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problem i och med det utvidgade villkoret. Försäkringsbolaget har dessutom kunnat 

ersätta fler skador än tidigare. Enligt If:s handläggare Stefan Persson har 

ingrediensskadorna blivit lättare att hantera och han menar att det känns riktigt att kunna 

ge ett försäkringsskydd för den här typen av ersättningsansvar. Ett bakomliggande 

skadeståndsansvar finns nästan alltid och så länge inte själva felavhjälpandet ersätts, 

d.v.s. det köprättsliga ansvaret, är det enligt honom berättigat att ge försäkringsskydd.  

If anser dock att Flygmotorfallet endast klargör att ett funktionellt sakskade-

begrepp kan användas på ingrediensskada av typen föreningsfall och att det inte är 

självklart att ett funktionellt sakskadebegrepp kan användas på andra typer av 

ingrediensskador eller sakskador.82    

4.2 Länsförsäkringar 

4.2.1 Länsförsäkringars försäkringsvillkor rörande sak- och ingrediensskada 

Länsförsäkringar har inte någon speciell reglering av ingrediensskada i sina villkor. I 

punkt 11.1 stadgas att försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och 

sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Med denna skrivning bör således, 

med Flygmotorfallet i åtanke, även ingrediensskador som inte omfattas av 

skadeståndsgrunden i 67 § KöpL täckas in i försäkringsskyddet. Villkoret har följande 

utformning:83  

11.1 Person- och sakskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada enligt 

 

allmänna skadeståndsrättsliga regler 

 

allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades 

verksamhetsområde 

 

sedvanliga kontrakt med SJ eller annan järnvägsförvaltning för skada genom rullande 

material, överskriden lastprofil, trafik på stickspår eller användande av obevakad 

järnvägsövergång 

 

sedvanliga kontrakt med strömleverantör där den försäkrade övertagit ansvar enligt 

lagen om elektriska anläggningar 

                                                

 

82 Persson säger dock att han personligen anser att HD:s resonemang kring sakskadebegreppet borde 
kunna användas även i andra typer av skadefall. Jag finner hans uttalande vara intressant eftersom det 
är en tydlig fingervisning om att diskussionen inom försäkringsbranschen fortsätter. Nu har dock 
diskussionens fokus flyttats från sakskadebegreppet i samband med föreningsfallen till att gälla övriga 
ingrediensskador och t.o.m. andra sakskador. 

83 Länsförsäkringars KOFF-villkor V065:7, s. 40 
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sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägare avseende övertaget 

fastighetsägaransvar. 

Om denna försäkring gör undantag för sak- eller personskada gäller denna försäkring inte 

heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.  

Ansvarsförsäkringen omfattar även viss typ av ren förmögenhetsskada.84 

Ansvarsförsäkringen omfattar inte skada på levererad produkt om skadan består i eller 

är en följd av fel, brist eller defekt hos produkten.85  

4.2.2 Länsförsäkringars synpunkter och slutsatser86 

Länsförsäkringar anser att Flygmotorfallet öppnade upp för en mindre restriktiv håll-

ning till sakskadebegreppet än vad som gällt tidigare. Rättsfallet har inte lett till någon 

förändring av försäkringsvillkoren i deras KOFF. Länsförsäkringar har samma produkt 

idag som före HD:s avgörande eftersom försäkringsvillkoren anses täcka problematiken 

med ingrediensskadorna. Detta resonemang bygger dock på en extensiv tolkning av vad 

som skall anses utgöra sakskada. Med en restriktiv syn kan försäkringsskyddet anses 

vara något urholkat. Länsförsäkringar tillämpar dock en sådan extensiv tolkning och 

därmed anses försäkringstagaren erhålla ett fullgott skydd.  

I och med den extensiva tolkningen av sakskadebegreppet omfattas de flesta ingre-

diensskador av Länsförsäkringars villkor och därför anses det inte finnas något behov 

av en liknande klausul som den If har i sina villkor.87 Skulle det finnas risk för att en 

försäkringstagares verksamhet är sådan att det däri kan uppkomma ingrediensskador 

som trots allt inte omfattas av ansvarsförsäkringens grundskydd finns ett tilläggsvillkor 

liknande If:s standardvillkor att teckna.  

Flygmotorfallet anses ha fått mest praktisk betydelse i själva skaderegleringen 

eftersom det gett konsekvenser för vad som skall anses utgöra sakskada. Eftersom Läns-

försäkringar generellt sett ställer sig tveksamt till att dra några långtgående slutsatser 

utifrån ett rättsfall, gäller detta således även Flygmotorfallet. Föreningsfall omfattas 

givetvis av domen, däremot kan viss tveksamhet resas mot att det utvidgade 

                                                

 

84 Den typen av ren förmögenhetsskada inte relevant för denna uppsats och har därför utelämnats från 
diskussionen. 

85 Länsförsäkringars KOFF-villkor V065:7, punkt 12.1 
86 Detta avsnitt bygger på en telefonintervju med Mattias Engblom, Länsförsäkringar, genomförd 040519. 
87 Ett villkor med samma innebörd som det If erbjuder togs fram efter Flygmotorfallet p.g.a. efterfrågan 

från försäkringsmäklarna. Efter diskussion konstaterades att ett sådant villkor skulle vara överflödigt 
eftersom de redan existerande villkoren gav fullgott skydd och därmed togs det nya villkoret inte i 
bruk.  
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sakskadebegreppet även skulle kunna omfatta förädlingsfallen.88 Domen får dock anses 

ha haft viss omedveten smittoeffekt vad gäller bedömningen av sakskador. Speciellt 

på skaderegleringsnivå kan säkert en viss påverkan av det funktionella synsättet 

existera. Huruvida Flygmotorfallet lett till fler anmälda sakskador kan inte med säkerhet 

sägas men Länsförsäkringar anser att det finns en allmän trend att försöka få ersättning 

från eventuella skadevållare. I samband med detta förekommer det att försäkringstagare 

hänvisar till Flygmotorfallet för att få skador som Länsförsäkringar anser utgör rena 

förmögenhetsskador klassade som sakskador. På så sätt skulle eventuella skadestånd 

som uppkommit p.g.a. dessa skador ersättas ur ansvarsförsäkringen.   

4.3 Trygg-Hansa 

4.3.1 Trygg-Hansas försäkringsvillkor rörande sak- och ingrediensskada 

Trygg-Hansa har inte heller någon speciell ingrediensskadereglering i sina villkor. I 

punkt 3.7.2 regleras sakskada, utan någon närmare precisering av begreppet. I samma 

punkt undantas ren förmögenhetsskada från försäkringens skydd. Klausulen har 

följande lydelse:89   

3.7.2 Person- och sakskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada. 

Om försäkringen inte omfattar viss skada på egendom eller viss personskada omfattar 

inte heller försäkringen förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.  

Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada (se dock 3.7.4),90 med vilket förstås 

ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada.  

Skada på levererad egendom undantas även i Trygg-Hansas ansvarsförsäkring.91  

                                                

 

88 Vad gäller informationsfallen och djur- och växtfallen kunde inte Engblom uttala sig om 
tillämpligheten på dessa skadetyper eftersom dessa förekommer så sällan. 

89 Trygg-Hansas KOFF-villkor, s. 48 
90 Den typen av ren förmögenhetsskada som regleras i 3.7.4 är dock inte relevant för denna uppsats och 

har därför utelämnats från diskussionen. 
91 Trygg-Hansas KOFF-villkor, punkt 3.7.10.12 
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4.3.2 Trygg-Hansas synpunkter och slutsatser92 

I och med att Villkorsnämnden började tillämpa ett funktionellt sakskadebegrepp i sin 

praxis hade Trygg-Hansa redan före Flygmotorfallet så att säga höjt garden gällande 

försäkringsskyddet av ingrediensskador. Samtidigt minskade Trygg-Hansa 

omfattningen av det allmänna skyddet rörande sakskador och lade istället till ett tillägg 

gällande ingrediensskador. Dessa villkorsförändringar infördes före avgörandet i 

Flygmotorfallet. Trygg-Hansa använde dessa villkor trots att någon egentlig förändring 

av rättsläget inte kunde spåras. 1998 återgick försäkringsbolaget till att använda den 

ursprungliga villkorsutformningen och det traditionella sakskadebegreppet. Istället för 

en speciell ingrediensskadeklausul används idag det utvidgade sakskadebegreppet med 

innebörden som det fått i och med Villkorsnämndens avgöranden och Flygmotorfallet. 

Trygg-Hansa tillämpar således ett bredare sakskadebegrepp idag än vad som 

tillämpades för exempelvis 15 år sedan.93 Trygg-Hansa har inte upplevt några allvarliga 

problem med gränsdragning mellan sakskada och ren förmögenhetsskada. 

Gränsdragningsproblematiken har funnits länge och finns fortfarande men vållar inga 

bekymmer vid skaderegleringen. Det är osäkert vilka slutsatser som dragits den period 

som det särskilda ingrediensskadevillkoret tillämpades. Trygg-Hansas handläggare Leif 

Karlstrand anser dock att eftersom Trygg-Hansa återgått till den gamla ordningen kan 

det inte ha ansetts funnits något behov av en särskild reglering inom bolaget.  

Trygg-Hansa tillämpar alltmer ett funktionellt sakskadebegrepp på övriga typer av 

ingrediensskador än föreningsfall, förutom på växtfallen. Nedsatt funktion hos en gröda 

eftersom dess tillväxt blivit mindre än planerat, exempelvis p.g.a. en felaktig 

konstgödning, klassas generellt sett inte som sakskada.94 De svåraste skadorna att ta 

ställning till är s.k. digitala fel som uppstår i samband med att skada uppkommer vid 

någon typ av databearbetning. Här bedöms relativt många fall inte vara sakskador. 

Tillämpningen av ett funktionellt sakskadebegrepp har dock generellt sett ökat och 

                                                

 

92 Detta avsnitt bygger på en telefonintervju med Leif Karlstrand, Trygg-Hansa, genomförd 040601. 
93 Det bredare sakskadebegreppet och det större antal skador som därmed ersätts har givetvis kostat en hel 

del för Trygg-Hansa. Kostnaderna justeras genom olika premiesättningar för olika branscher, eftersom 
dessa löper varierande stor risk att drabbas av ingrediensskador. Justeringen av premierna sköts av 
Trygg-Hansas underwriters och dessa är väl medvetna om att riskerna har ökat i och med det utökade 
sakskadebegreppet. 

94 Någon närmare förklaring till varför denna hållning finns inom Trygg-Hansa framkom inte vid 
intervjun. 
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med tanke på rättsutvecklingen så verkar ett bredare sakskadebegrepp tillämpas även 

utanför ingrediensskadorna.95  

4.4 Zürich 

4.4.1 Zürichs försäkringsvillkor rörande sak- och ingrediensskada 

Zürich försäkringsvillkor gällande sakskada är mer eller mindre identiska med Trygg-

Hansas. I punkt 3.7.2 regleras sakskada, utan någon närmare precisering av sakskade-

begreppet och i samma punkt undantas ren förmögenhetsskada från försäkringens 

skydd. Klausulen har följande utformning:96   

3.7.2 Person- och sakskada 

Försäkringen omfattar person- och sakskada. Om försäkringen undantar skada på viss 

egendom eller personskada gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada till följd 

av den undantagna skadan.  

Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada, (se dock 3.7.3) 97 med vilket förstås 

ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada.  

Försäkringen omfattar inte heller viten eller böter.  

Även hos Zürich undantas är skada på levererad produkt från försäkringsskyddet.98  

4.4.2 Zürichs synpunkter och slutsatser99 

Det är främst två anledningar till varför Zürich valt att inte införa ett villkor liknande det 

som If har i sina villkor. Dels är Zürichs försäkringstagare ofta större industriföretag 

vilket innebär att de flesta försäkringstagarna inte köper en KOFF utan ett skräddarsytt 

                                                

 

95 Karlstrand poängterar dock att det som prövats av domstol är det som prövades i Flygmotorfallet. 
Rättsfallet har dock färgat skaderegleringen i övrigt. 

96 Zürichs  KOFF-villkor ZS 12:6, s. 44 
97 Enligt 3.7.3 omfattar försäkringen viss typ av ren förmögenhetsskada. Den typen är dock inte relevant 

för denna uppsats och har därför utelämnats från diskussionen. 
98 Zürichs  KOFF-villkor ZS 12:6, punkt 3.7.4.12 
99 Detta avsnitt bygger på en telefonintervju med Torsten Leandersson, Zürich, genomförd 040519. 

Intervjun blev p.g.a. Zürichs kundkrets sammansättning mer en allmän diskussion än en intervju.  
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försäkringsskydd anpassad just för det företagets behov. Dels anses rättsläget vara 

klarlagt i och med Flygmotorfallet.  

Zürich har således inte något ingrediensskadevillkor i sin KOFF eftersom det inte 

anses finnas något rättsligt behov och dessutom har de kunder som tecknar en KOFF 

hos Zürich oftast en verksamhet som gör att sådana skador inte är aktuella.100  

Även om Flygmotorfallet endast direkt berör föreningsfallen så anses det inom 

Zürich ha smittat av sig på de närliggande områdena. Huruvida fallet kan användas på 

övriga ingrediensskador har inte direkt diskuterats eftersom ingrediensskadorna nästan 

aldrig regleras utifrån de allmänna villkoren i en KOFF. Dessa regleras istället utifrån 

de för försäkringstagaren skräddarsydda villkoren. Fallet anses dock inte bara fått 

betydelse i samband med försäkringsfallsbedömningar utan även vid diskussionerna 

kring huruvida skadeståndsansvar föreligger.   

4.5 Mina synpunkter kring försäkringsbolagens slutsatser 

Jag finner det märkligt att försäkringsbolagen uppfattar gränsdragningsproblematiken 

kring sakskada och ren förmögenhetsskada så pass olika. Givetvis kan det anses vara 

bra med olika synsätt inom branschen, exempelvis ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, 

men jag anser det ändå vara besynnerligt att tolkningen av Flygmotorfallet och dess 

innebörd i vissa delar är så markant åtskilda. If är, enligt min mening, det enda 

försäkringsbolag som verkligen hanterar den gränsdragningsproblematik som trots 

Flygmotorfallets avgörande faktiskt fortfarande existerar, i och med sin utökning av 

ansvarsförsäkringens grundskydd. Det framstår för mig som om de övriga 

försäkringsbolagen anser att gränsdragningsproblematiken helt har blivit löst i och med 

Flygmotorfallet och att deras försäkringsvillkor därför inte behöver förändras. Jag anser 

dock att gränsdragningsproblematiken inte löstes med Flygmotorfallet. Den problematik 

som Flygmotorfallet berör har visserligen fått en lösning; funktionella brister skall 

numera anses utgöra sakskada. Gränsdragningsproblematiken finns dock kvar eftersom 

gränsen enligt min mening inte har bestämts exakt, utan bara flyttats. Genom att även 

ersätta skadestånd uppkomna p.g.a. ren förmögenhetsskada slipper If denna 

gränsdragningsdiskussion helt och hållet. De övriga försäkringsbolagen verkar inte, 

                                                

 

100 I de skräddarsydda försäkringslösningarna används ett s.k. GLI-villkor (Global Liability Insurance). 
Här talas det inte om sakskada utan om skada på egendom. Med skada på egendom avses förlust eller 
fysisk skada. Försäkringstagarna kan om de så önskar teckna ett tilläggsvillkor som täcker 
ingrediensskador oavsett om de skall klassas som sakskada eller ren förmögenhetsskada. 
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förmodligen p.g.a. en annan och, enligt min åsikt, mindre lämplig tolkning av 

Flygmotorfallets konsekvenser, ha uppmärksammat denna mycket positiva effekt som 

ett utökat försäkringsskydd enligt min mening ger. Det är denna effekt som jag anser 

vara den verkliga vinsten med ett utvidgat försäkringsskydd eftersom försäkringstagaren 

får ett bättre skydd.  

Länsförsäkringar använder sig dessutom av kulans, d.v.s. stödjer sig på en extensiv 

tolkning av försäkringsvillkoren, för att kunna erbjuda ett fullgott försäkringsskydd. 

Lämpligheten med kulans kan ifrågasättas eftersom det kan leda till att olika 

försäkringstagares krav på försäkringsersättning inte bedöms utifrån samma 

principer.101 För Länsförsäkringars del bör tillämpningen av kulans vara än mindre 

lämplig med tanke på bolagets organisation. Länsförsäkringar består av 24 st. regionala 

försäkringsbolag och eftersom en stor del av villkorstolkningen sker i samband med 

skaderegleringen ute hos de respektive bolagen torde det kunna uppstå en hel del 

svårigheter med tillämpa en identisk tolkning inom hela organisationen. Personligen 

anser jag därför att det ur försäkringstagarnas perspektiv vore bättre att anpassa 

försäkringsvillkoren istället för tillämpningen av kulans eftersom skaderegleringen då 

skulle ske på mer objektiva grunder. 

Försäkringsbolagens officiellt restriktiva hållning till Flygmotorfallets betydelse 

utanför ingrediensskador av föreningstyp får väl anses vara väntad och förståelig.  Dels 

med tanke på att det inom svensk rätt finns en tradition att inte tolka HD:s domar 

extensivt, dels med tanke på att HD:s argumentation i Flygmotorfallet till viss del var 

tveksam. Det är dock intressant att det finns antydningar inom branschen om att praxis 

ändock färgats av Flygmotorfallet och att ett funktionellt sakskadebegrepp allt mer 

tillämpas vid skaderegleringen. Speciellt i samband med regleringen av andra typer av 

ingrediensskador men även vid bedömningen om sakskada föreligger i andra 

situationer. Detta är enligt min mening ett bevis för att sakskadebegreppet går mot en 

vidare innebörd även utanför det område som Flygmotorfallet berörde.  

                                                

 

101 Lindell-Frantz & Roos har diskuterat lämpligheten med en generös villkorstillämpning i samband med 
försäkringar i sin framställning Generös avtalstillämpning. 
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5. Diskussion kring HD:s dom 

5.1 Allmänt  

HD:s dom är enligt min mening kontroversiell ur flera aspekter. Ställningstagandet för 

att sakskadebegreppet i samband med ingrediensskada skall bestämmas utifrån ett 

funktionellt synsätt är givetvis en av dessa aspekter. Jag finner dock inte just detta 

ställningstagande/klargörande från HD:s sida vara det mest kontroversiella, utan snarare 

de domskäl det grundas på. Det är den krokiga, och i vissa hänseenden enligt min 

mening inte farbara, väg som HD tog för att komma fram till målet som är det mest 

spektakulära i sammanhanget.  

Argumentationen från parternas sida har jag uppfattat på följande sätt: Handels-

bolaget ansåg att det rörde sig om en ingrediensskada som skulle ersättas av ansvars-

försäkringen. A och B var ingredienser vid skapandet av C. Skandia å sin sida ansåg att 

skadan var en komponentskada som omfattades av Handelsbolagets köprättsliga ansvar 

och därmed inte ersättningsbar ur ansvarsförsäkringen. A och B var komponenter som 

tillsammans skapade C.  

HD fann, som jag ovan redogjort för, att den skada som Handelsbolaget krävde er-

sättning för var att betrakta som en sakskada. Detta ledde i sin tur till att den av Skandia 

givna ansvarsförsäkringen omfattade det skadeståndskrav som riktats mot Handels-

bolaget från Volvo och att försäkringsersättning därmed utgick till Handelsbolaget.   

5.2 Skadeståndslagens vägledning 

De eventuella betänkligheter som kan resas gentemot att sakskadebegreppet skall be-

stämmas utifrån skadeståndslagen när försäkringsvillkoren inte stipulerar vad begreppet 

innebär, diskuterades av HD men avfärdades.102 Exempelvis diskuterades att ett snävare 

sakskadebegrepp skulle kunna leda till lägre försäkringspremier eftersom ingrediens-

skador således inte skulle omfattas av ansvarsförsäkringen och därmed inte vålla för-

säkringsbolagen ökade kostnader. Något annat som diskuterades var att ett snävare sak-

                                                

 

102 Sin (o)vana trogen anger inte HD något skäl till varför dessa betänkligheter avfärdas utan konstaterar 
kort följande: De nu anförda skälen gör emellertid inte att begreppet sakskada i försäkringsvillkoren 
bör ges någon annan innebörd än det har i skadeståndslagen. Vid prövningen av detta mål har alltså 
begreppet sakskada samma innebörd i försäkringsvillkoren som i skadeståndslagen. (HD:s dom Ö 
5451/94 s. 6) 
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skadebegrepp än det som anges i skadeståndslagen förmodligen skulle kräva en mindre 

nyanserad och noggrann bedömning från försäkringsbolagens sida, vilket skulle kunna 

vara att föredra med tanke på den masshantering av ärenden som de har att behandla. 

De försäkringstagare som vill ha skydd för ingrediensskador skulle i så fall vara hän-

visade till att teckna en tilläggsförsäkring. 

Det faktum att HD fastslår sakskadebegreppets innebörd i försäkringsvillkoren till 

att vara densamma som i skadeståndslagen, föranleder enligt min åsikt inga brydsam-

heter. Jag anser det vara en rimlig slutsats, eftersom försäkringsvillkoren inte gav någon 

vägledning till vad som åsyftades med sakskada. Att ge sakskadebegreppet samma inne-

börd som den skadeståndslagen ger vid handen, blir speciellt lämpligt i detta fall med 

tanke på att villkoren här reglerar en ansvarsförsäkring, vars syfte är att skydda för-

säkringstagaren från skadeståndsanspråk av olika slag. Det vore enligt min mening, av 

nämnda anledning, obilligt att utgå från andra premisser vid bestämmandet av 

skadeståndsskydd än de som används för bestämmandet av rätten till skadestånd. An-

vänds en viss bestämning av sakskadebegreppet när skadeståndsskyldighet prövas, bör 

rimligtvis även försäkringsskyddet för skadeståndsskyldighet utgå från samma 

begreppsbestämning. Jag anser att det var rätt av HD att bortse från argument såsom att 

försäkringspremierna skulle kunna komma att bli lägre om sakskadebegreppet gavs en 

snävare betydelse än vad som i skadeståndslagen och att försäkringstagare som vill ha 

en eventuell ingrediensskada täckt av sin ansvarsförsäkring skulle vara hänvisade till att 

teckna en tilläggsförsäkring för att underlätta för försäkringsbolagen i sin masshantering 

av ärenden. Sådana argument är, enligt min mening, irrelevanta i detta sammanhang. 

Försäkringstagaren måste kunna utgå från att det som står i hans försäkringsavtal också 

är det som gäller. Talar försäkringsavtalet om sakskada, utan att närmare ange vad som 

åsyftas, måste försäkringstagaren kunna utgå ifrån att begreppet sakskada har samma 

innebörd i försäkringsavtalets mening som i sakskadebegreppet har i allmänhet. Enär 

den enda definitionen av sakskadebegreppet från lagstiftarens sida återfinns i 

skadeståndslagens proposition, måste denna definition anses utgöra det som i allmänhet 

avses med begreppet sakskada i avsaknad av klargörande rättspraxis.  

Vill försäkringsbolagen undanta ingrediensskador från skyddet i en ansvars-

försäkring, exempelvis för att undvika premiehöjningar, skall ett sådant undantag klart 

framgå av villkoren i försäkringsavtalet. Något sådant undantag hade inte gjorts i de i 

Flygmotorfallet aktuella villkoren och därmed bör skadeståndslagen ligga till grund för 

sakskadebegreppets bestämning. 
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5.3 Sakskada på grund av bristande funktion  

HD drar alltså slutsatsen att sakskadebegreppet skall bestämmas utifrån skadestånds-

lagens bestämmelser. Följdfrågan blir då vad som egentligen avses med att sakskada är 

en genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål 103 HD diskuterar 

frågan ingående och konstaterar att sakskadebegreppet måste utformas så att hänsyn 

kan tas till omständigheterna i det särskilda fallet .104 Diskussionen som förs, byggs upp 

kring frågan huruvida sakskadebegreppet skall anses omfatta funktionella försämringar 

eller om den inom försäkringsbranschen vedertagna ståndpunkten skall gälla, d.v.s. att 

en fysisk försämring av föremålet måste föreligga. HD anser att svaret på denna fråga är 

beroende av vad vissa köprättsliga aspekter stipulerar. De regler som HD åsyftar är 67 § 

KöpL samt det produktansvar som en säljare har för sina produkter.   

5.3.1 Diskussionen kring 67 § köplagen och produktansvar 

5.3.1.1 67 § köplagen 

HD konstaterar först att 67 § KöpL inte omfattar skadestånd rörande skador på annat än 

den sålda varan.105 I förarbetena till köplagen berörs dock den situation som kan uppstå 

när en levererad produkt orsakar skada på annan egendom och den levererade produkten 

är avsedd att ingå som beståndsdel i en annan vara på ett sådant sätt att den inte längre 

kan identifieras som en självständig produkt. För att avgöra om undantaget om produkt-

ansvar i 67 § KöpL är tillämpligt, skall en undersökning företas huruvida det föreligger 

identitet mellan beståndsdel som utgör den köpta varan och slutprodukten [Om] den 

köpta varan utgör den helt dominerande delen av slutprodukten, kan ofta sådan identitet 

anses föreligga 106 och därmed blir inte undantaget tillämpligt.107  Det framhålls dock 

i förarbetena att enbart det förhållande att den sålda varan används som ingrediens i en 

annan vara och därför vållar skada inte är tillräckligt för att skadan skall regleras utifrån 

                                                

 

103 Prop. 1972:5 s. 579 
104 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8 
105 Jfr med 67 § 1 st. 2 men. KöpL som har följande lydelse: Skadestånd enligt denna lag omfattar dock 

inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.  
106 Prop. 1988/89:76 s. 198 
107 Det kan vara noterbart att kritik framförts mot denna identitetsdiskussion, bl. a. av Bengtsson och 

Ullman i Det nya produktansvaret, s. 38. Kritiken består bl. a. i att tankegången kring identiteten inte 
överensstämmer med lagtextens lydelse. 
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köprättsliga regler. Ingrediensskador som utgör sakskador är därför uteslutna från sälja-

rens köprättsliga ansvar. Säljarens skadeståndsskyldighet att ersätta ingrediensskador 

skall istället avgöras enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga bestämmelser108. I 

Flygmotorfallet diskuteras inte denna identitetsfråga överhuvudtaget. Visserligen an-

för Handelsbolaget i sin utveckling av talan att [p]rodukterna A ... svetsades av Volvo 

Flygmotor fast i en större [min kursivering] komponent (härefter benämnd B) 109, vilket 

kan tolkas såsom att identitet inte förelåg mellan A och C efter sammanfogningen, men 

HD berör inte ens frågan. Utifrån vad jag har kunnat utröna, är det så att identitet inte 

kan anses ha förelegat mellan A och C av just den anledningen att A var mindre än B 

och därför inte kan anses utgöra den helt dominerande delen av slutprodukten. 110 Jag 

finner det dock anmärkningsvärt att HD inte ens berör problematiken, även om 

domslutet i sig med största sannolikhet inte hade påverkats.111  

5.3.1.2 Produktansvar 

När HD sedan fortsätter diskussionen, kring det i 67 § KöpL undantagna produkt-

ansvaret, i syfte att fastslå hur ingrediensskador skall ersättas, inleder HD en enligt mig 

mycket märklig diskussion. HD anför nämligen följande:   

I 67 § 1 st köplagen (1990:931) föreskrivs att skadestånd enligt den lagen inte omfattar er-

sättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan. Här-

igenom utesluts ingrediens- eller komponentskador som utgör sakskador från säljarens köp-

rättsliga ansvar. Sådana skador skall numera ersättas enligt produktansvarslagen (1992:18) 

[min kursivering]. Skadestånd betalas enligt 1 § 2 st den lagen bl a för vissa sakskador som en 

produkt på grund av säkerhetsbrist orsakat på enskild egendom. 112  

Produktansvarslagen omfattar, som jag konstaterat ovan i avsnitt 2.3, inte produktansvar 

relaterat till sakskador uppkomna i ett kommersiellt förhållande mellan två närings-

idkare. Produktansvarslagen omfattar endast sakskador som uppkommit på konsument-

                                                

 

108 Med denna skrivning måste det, enligt min uppfattning, vara skadeståndslagen som åsyftas. Se avsnitt 
2.2 

109 HD:s dom Ö 5451/94 s. 2 
110 Prop. 1988/89:76 s. 198 
111 Frågan är om HD överhuvudtaget uppmärksammat problematiken kring den levererade varans 

identitet med slutprodukten. Med tanke på att det är Handelsbolaget som nämner att B skulle vara 
större än A i utvecklingen av sin talan, och inte HD själv, är det min bestämda åsikt att HD helt enkelt 
missat denna i sammanhanget relevanta aspekten i målet. I det fall att HD reflekterat över frågan borde 
detta på något sätt ha framgått av domskälen.  

112 HD:s dom Ö 5451/94 s. 7 
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egendom, och inget av de två rekvisit som måste vara uppfyllda för att egendomen skall 

kunna ses som konsumentegendom är i detta fall uppfyllda.113 HD fortsätter:  

Sakskadebegreppet i produktansvarslagen får anses ha samma betydelse som i 

skadeståndslagen...Ett sakskadebegrepp som skall täcka skadeståndslagens och produkt-

ansvarslagens vida tillämpningsområden måste utformas så att hänsyn kan tas till omstän-

digheterna i det särskilda fallet Den nya lagstiftningen [d.v.s. nya  KöpL, min anm.] innebär 

att en köpare fortfarande kan på köprättsliga grunder kräva ersättning för ren förmögenhets-

skada, som uppkommer t ex när köparens egendom inte kan användas på avsett sätt. Ett 

snävt sakskadebegrepp ger därför ett vidare utrymme för köprättsligt grundade anspråk på 

ersättning för ren förmögenhetsskada och vice versa. 114  

Jag kan inte uppfatta HD:s diskussion på annat sätt än att HD menar att produkt-

ansvarslagen är tillämplig på sakskador uppkomna i ett förhållande mellan två närings-

idkare. Jag har försökt vända och vrida på HD:s argumentation och på så sätt försökt 

hitta en förklaring till varför resonemanget förs på detta märkliga och till synes felaktiga 

sätt. Med en mycket välvillig tolkning, kan det HD avser med sitt resonemang vara att 

sakskadebegreppet i samband med produktansvar skall vara detsamma, oavsett om det 

rör sig om en skada på en konsuments egendom eller på en näringsidkares egendom. Ett 

sådant tankesätt vore inte så märkligt med tanke på att ett kontraktsmässigt 

produktansvar också kan vara strikt om garantier eller särskilda utfästelser föreligger 

från säljarens sida. Jag anser dock att en sådan tolkning är felaktig då HD klart uttalar 

att ingrediensskador skall ersättas utifrån produktansvarslagens regler.  

HD:s slutsats att sakskadebegreppet bör anses ha samma betydelse i produkt-

ansvarslagen som i skadeståndslagen har jag inget att invända emot115och jag delar 

HD:s  åsikt gällande att sakskadebegreppet bör utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas 

till omständigheterna i det särskilda fallet.116 Det jag invänder mot är att diskussionen 

har fel utgångspunkt, eftersom produktansvarslagen inte är tillämplig i detta fall. 

Istället för att diskutera problemet utifrån produktansvarslagen borde HD ha inriktat 

sig på att klargöra hur skadeståndsskyldighet p.g.a. produktansvar i kommersiella för-

hållanden skall bedömas och utifrån dessa regler sökt fastslå huruvida sakskada förelåg 

                                                

 

113 D.v.s. egendomen skall vara avsedd för enskilt bruk och den skall vid tidpunkten för skadan 
huvudsakligen användas för sådant ändamål. Se 1 § 2 st. PAL. 

114 HD:s dom Ö 5451/94 s 7 f. 
115 Se även Blomstrand m. fl., Produktansvarslagen s 70. 
116 Även Kleineman har i sin avhandling Ren förmögenhetsskada (bl.a. på s. 135) sagt sig vara positiv till 

ett sådant synsätt. 
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i det aktuella fallet. Frågan från Stockholms TR rörde ju endast huruvida sakskada 

förelåg eller ej. Som jag ovan konstaterat, ligger allmänna skadeståndsrättsliga regler till 

grund för säljarens produktansvar näringsidkare emellan. Det är således utifrån dessa 

regler och därmed företrädelsevis utifrån skadeståndslagen, som HD skulle ha fört sin 

diskussion. Detta felaktiga lagval ger inte några konsekvenser eftersom HD, som jag 

berört ovan, konstaterat att produktansvarslagen får anses ha samma sakskadebegrepp 

som skadeståndslagen. Det är dock märkligt att HD diskuterar sakskadebegreppet 

utifrån ett lagrum som inte är tillämpligt i det aktuella fallet.  

Ytterligare en aspekt kring den felaktiga diskussion som HD förde med 

produktansvarslagen som utgångspunkt, är att det krävs en säkerhetsbrist hos den 

levererade produkten som gör den farlig eller skadlig att använda för att produktansvar 

skall anses föreligga. HD:s diskussion kring detta måste anses vara högst 

anmärkningsvärd. Jag kommer nedan i avsnitt 5.3.3 att beröra detta närmare.  

5.3.2 Ställningstagandet för ett funktionellt synsätt 

Oaktat att HD utgår från ett sakskadebegrepp som skall täcka skadeståndslagens och 

produktansvarslagens vida tillämpningsområden, är ställningstagandet för ett funk-

tionellt sakskadebegrepp i detta fall lämpligt enligt min åsikt. Det är dock intressant att 

HD väljer att använda ett sakskadebegrepp som, även om det förespråkats i doktrinen, 

använts mycket sparsamt i både domstols- och branschpraxis. HD säger följande:  

Ett sakskadebegrepp som skall täcka skadeståndslagens och produktansvarslagens vida 

tillämpningsområden måste utformas så att hänsyn kan tas till omständigheterna i det sär-

skilda fallet. Den kritik som riktats mot att låta svaret på frågan om sakskada inträffat helt 

eller nästan helt bero på om en fysisk förändring av egendomen skett framstår som befogad. 

Vid bedömningen bör hänsyn också kunna tas till att den ifrågavarande egendomen för-

sämrats genom att dess funktion förlorats eller blivit nedsatt i icke obetydlig grad. 117  

Jag delar således HD:s åsikt om att sakskadebegreppet i det aktuella fallet inte kan 

bestämmas utifrån en så pass enkel och stelbent metod som kravet på fysisk förändring 

av egendomen faktiskt utgör. Precis som Handelsbolaget framhåller, anser jag att det 

inte räcker att ta hänsyn till om A påverkat B på så vis att B genomgått någon för-

ändring i förhållande till hur B var före monteringen. I vanliga föreningsfall samman-

                                                

 

117 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8  
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förs ofta två produkter av misstag och då kan det vara en lämplig metod att se om den 

påverkade produkten har genomgått någon fysisk förändring jämfört med före bebland-

ningen.118 I Flygmotorfallet är situationen lite mer komplicerad enär det är meningen att 

A och B skall sammanfogas och att vare sig A eller B därmed existerar efter föreningen, 

en helt ny produkt har ju skapats. Eftersom B inte existerar efter sammanfogningen kan 

inte någon jämförelse mellan dess fysiska egenskaper före, respektive efter, samman-

fogningen göras. Samma sak gäller slutprodukten C med den skillnaden att den inte 

existerade före sammanfogningen. Jag anser därför att hänsyn även måste tas till huru-

vida A:s brister påverkat slutprodukten C. Eftersom det inte går att avgöra hur A 

påverkat C fysiskt, kan det därför vara lämpligt att utgå från de funktionella egenskaper 

som C skulle ha haft om A inte varit felaktig och jämföra detta med de funktionella 

egenskaper C verkligen erhållit. På så sätt kan det avgöras huruvida slutprodukten C 

påverkats av de brister som A hade och om det konstateras att C helt eller i icke obetyd-

lig grad förlorat sin avsedda funktion föreligger sakskada. Den s.k. ABC-metoden som 

Handelsbolaget utgår ifrån i sin sakframställning är således ett bra hjälpmedel vid 

bedömningen av ingrediensskador, i alla fall när det gäller föreningsfall.119  

Förutom det faktum att sakskada skall anses föreligga om funktionen är helt 

förlorad, konstaterar HD att sakskada skall anses föreligga om funktionen är nedsatt i 

icke obetydlig grad . Vad HD avser med sitt uttalande anges inte i domen. Utifrån HD:s 

fortsatta resonemang anser jag mig ändock kunna fastslå att det krävs att funktionen är 

så pass nedsatt att det skadade föremålet inte kan brukas som planerat och att köparen 

därför drabbats av en betydande ekonomisk förlust. Hur nedsatt funktionen hos det 

skadade föremålet måste vara för att det skall anses vara icke brukbart och hur stor den 

ekonomiska förlusten måste vara för att sakskada skall anses vara för handen är något 

som inte heller går att utläsa av domen. Det är för mig omöjligt att inom ramen för 

denna uppsats närmare försöka utröna eller diskutera var dessa gränser går. Jag nöjer 

                                                

 

118 Jag vill här passa på att påpeka att ett funktionellt synsätt med viss framgång även kan användas i 
vanliga föreningsfall. Exempelvis kan den situation som jag återger i not 43 bedömas utifrån ett 

funktionellt sakskadebegrepp. Den felaktiga mjölblandningen har funktionellt sämre egenskaper än om 
det bara hade varit vetemjöl som blandats. Mjölblandningen kan inte användas till det som var avsett, 
d.v.s. att användas som vetemjöl. Sakskada p.g.a. funktionell försämring kan därför anses föreligga. 

119 Det kan i samband med denna diskussion vara värt att notera att försäkringsbolagen före 
Flygmotorfallet inte diskuterade ingrediensskador utifrån den s.k. ABC-metoden utan utifrån en modell 
som närmast kan kallas AB-metoden. Här togs tidigare hänsyn till om den felaktiga produkten A 
påverkat den felfria produkten B. Ett exempel är lax som paketerats i en undermålig 
vakuumförpackning. Laxen är i sig inte felaktig men kan inte säljas p.g.a. förpackningens brister och 
därför får laxen anses vara skadad.  



  

54

 
mig med att konstatera och påpeka att gränsdragningsproblem även finns vad gäller det 

funktionella sakskadebegreppet och överlåter således till HD att i framtida praxis 

närmare bestämma var denna gräns går.  

HD:s ställningstagande för ett funktionellt sakskadebegrepp anser jag vara 

lämpligt. Jag vill dock uppmärksamma att ett funktionellt sakskadebegrepp får vissa 

köprättsliga konsekvenserna och att jag är tveksam till om dessa är önskvärda. Jag 

finner att dessa konsekvenser kan vara till ganska stor nackdel för köparen av en 

produkt. Mer om detta resonemang i avsnitt 6.1.  

5.3.3 Kasseringens relevans 

Utifrån föresatsen att produktansvarslagen skall tillämpas och att en icke obetydligt 

nedsatt funktion hos ett föremål är att likställa med en sakskada, för HD, enligt min 

åsikt, ytterligare en märklig diskussion. Denna gång rörande huruvida de felaktiga 

skyddskapslarna kan anses ha utgjort en säkerhetsrisk och kasseringens relevans:  

Kapseln utgör dock ingen direkt fara för flygsäkerheten att döma av det förhållandet att 

ungefär 200 som hunnit att monteras in i flygplan innan felet upptäcktes alltjämt är i bruk. I 

någon mening är alltså kapseln brukbar men den kräver en noggrannare kontroll och har av 

allt att döma en kortare livslängd än en felfri kapsel. 120  

HD konstaterar således att bristen i slutprodukten inte utgör någon säkerhetsrisk. Där-

med kan det rimligtvis inte heller ansetts ha förelegat någon säkerhetsbrist hos produkt 

B och således kan inte heller skyddskapseln anses ha drabbats av en utifrån produkt-

ansvarslagen ersättningsbar sakskada. HD bortser dock från detta faktum och fortsätter:  

Volvo har emellertid kasserat de 22 kapslarna. Det måste förstås så att flygplans-

tillverkaren bedömt de felaktiga kapslarna som otjänliga för sitt ändamål främst med hänsyn 

till den förkortade livslängden och de förhöjda tillsyns- och underhållskostnaderna. Kaps-

larna måste därför anses ha en så nedsatt funktion att sakskada föreligger. 121  

Bortser man från användandet av produktansvarslagen och säkerhetsrisksdiskussionen 

och fokus istället sätts på skyddskapslarnas nedsatta funktion, lägger HD ändock, enligt 

min mening, alldeles för stor vikt vid det faktum att Volvo kasserat 22 st. kapslar. Jag 

                                                

 

120 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8 
121 HD:s dom Ö 5451/94 s. 8 f. 
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uppfattar kasseringen endast som ett argument för att kapslarna ansetts ha för nedsatt 

funktion för att kunna användas, och inte såsom ett fastställt faktum. Jag anser att de 

argument som fanns emot att funktionen var så nedsatt att kapslarna inte var brukbara 

borde ha beaktats i större utsträckning i samband med ett sådant ställningstagande, 

exempelvis det faktum att ca 200 kapslar monterats in i flygmotorer och dagligen 

användes i flygplan världen runt. Om funktionen varit så nedsatt att flyg-

motortillverkaren ansett att de felaktiga kapslarna varit obrukbara borde rimligtvis de 

kapslar som redan monterats omedelbart ha avlägsnats och kasserats, speciellt med 

tanke på de strikta krav som finns kring flygsäkerheten. Jag anser inte att de förhöjda 

tillsyns- och underhållskostnaderna är skäl nog för att motivera att funktionen varit så 

nedsatt att sakskada förelåg. I det fall dessa kostnader varit så höga att kapslarna 

uppfattats som otjänliga, skulle flygplanstillverkaren monterat nya felfria och därmed 

mindre kostnadskrävande kapslar. HD kan visserligen ha tagit hänsyn till de 

motargument som fanns kring kapslarnas funktionella nedsatthet i samband med domen, 

men av någon outgrundlig anledning valt att inte redovisa denna, enligt min mening, 

viktiga diskussion i sina domskäl.  

HD har dock, i och med domen, antytt var gränsen går för vad som skall betraktas 

vara tillräckligt för att funktionen skall anses vara nedsatt i icke obetydlig grad . 

Personligen anser jag dock inte att kasseringen i sig utgör tillräcklig grund för att kunna 

bedöma om funktionen hos kapslarna varit så nedsatt att sakskada förelåg. Frågan om 

funktionen var så nedsatt att sakskada förelåg hos de levererade produkterna måste 

enligt min mening besvaras nekande eftersom Garrett inte demonterade de redan 

inmonterade skyddskåporna utan lät dessa sitta kvar i ca 200 flygmotorer. Om 

skyddskåpornas funktion varit så nedsatt att de ekonomiska förlusterna därav skulle ha 

varit så stora att de inte kunde ha ansetts vara brukbara skulle dessa omedelbart 

demonterats och ersatts med nya felfria kåpor.  

5.4 Vilka slutsatser kan dras utifrån HD:s dom 

Som framgått ovan anser jag att HD:s dom i Flygmotorfallet innehåller en del 

tveksamma ställningstaganden. Det faktum att HD valde att diskutera huruvida ett 

funktionellt sakskadebegrepp är tillämpbart utifrån produktansvarslagen istället för 

skadeståndsrättsliga principer är mycket anmärkningsvärt. Det mest uppseendeväckande 

är dock, enligt min mening, det faktum att HD bortsåg från det grundläggande rekvisitet 
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om att den levererade produkten skall utgöra en säkerhetsrisk, trots att 

produktansvarslagen användes som utgångspunkt. Hade HD fört en diskussion kring 

produktansvaret utifrån de principer som skall tillämpas i kontraktsförhållanden 

näringsidkare emellan, d.v.s. utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer, hade dock 

samma slutresultat åstadkommits eftersom samma sakskadebegrepp används oavsett 

lagval.  

Den slutsats som kan dras av Flygmotorfallet är som jag ser det, trots att den 

bakomliggande argumentationen i domskälen är svag eller t.o.m. i vissa delar är direkt 

felaktig, att HD anser att om funktionen på slutprodukten är helt eller i icke obetydlig 

grad är nedsatt, så föreligger sakskada.122 Jag tycker dock att det i detta sammanhang är 

viktigt att komma ihåg är att HD endast tog ställning till ett utvidgat sakskadebegrepp 

vid ingrediensskada av typen föreningsfall. Dessutom är det värt att notera att HD:s 

uttalande om att funktionsnedsatthet i icke obetydlig grad skall anses utgöra sakskada 

föranleder ett eget gränsdragningsproblem.  

Frågan är dock om domen kan anses ha fått verkningar utanför denna specifika typ 

av ingrediensskada, och om därmed ett funktionellt sakskadebegrepp kan användas på 

de övriga typerna av ingrediensskador och kanske t.o.m. på sakskador som inte ens är 

ingrediensskador? Detta kommer jag att diskutera i nästa kapitel. 

                                                

 

122 Det verkar som om HD bestämt sig för ett lämpligt resultat redan inledningsvis, d.v.s. att funktionens 
nedsatthet skall ges betydelse vid bestämningen av sakskadebegreppet, och sedan försökt att finna en 
lämplig väg fram till slutresultatet. I det fall att HD gjort på detta vis, anser jag att HD har misslyckats i 
sitt försök att finna stöd för sitt resonemang i lagtexten. Lindblom har i Festskrift till Lars Welamson, s 
437 ff., diskuterat detta fenomen. Han diskuterar ett rättsfall där HD tillsynes bestämt sig för ett 
domslut och sedan anpassat domskälen därefter. Allt för att kunna härleda domslutet till lagtext och 
således inte frångå den rättstillämpningsprincip som gäller för svenska domstolar. För att dölja sitt 
tillvägagångssätt har HD tvingats lägga ut kraftiga rökridåer i domskälen. 
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6. Följder av ett funktionellt sakskadebegrepp 

6.1 Minskat köprättsligt ansvar 

I och med utvidgningen av sakskadebegreppet inskränktes det köprättsliga ansvaret som 

en säljare har för den produkt som denne levererat. Ingrediensskador, som tidigare 

klassades som rena förmögenhetsskador, skall idag ses som sakskador. Skyddet i en 

ansvarsförsäkring har således utvidgats, samtidigt som köparens möjlighet till att grunda 

skadeståndstalan mot säljaren på köprättsliga regler i samma utsträckning har minskat. 

För säljaren har m.a.o. ansvarsförsäkringens betydelse ökat genom att skadestånd p.g.a. 

av ingrediensskada, åtminstone rörande föreningsfall, omfattas av ansvarsförsäkringens 

skydd avseende skadeståndsskyldigheten för sakskada. Köparens köprättsliga ställning 

har försämrats eftersom den typen av skada som Flygmotorfallet gällde, numera inte 

omfattas av de köprättsliga skadeståndsreglerna eftersom dessa, som jag tidigare 

diskuterat, inte är tillämpliga på sakskador. För köparen torde det anses vara negativt att 

behöva tillämpa allmänna skadeståndsrättsliga regler istället för de köprättsliga ska-

deståndsreglerna, som är mycket strängare gentemot säljaren, samtidigt som säljaren 

kan anses ha försatts i bättre position i och med förmånen av en begränsning av de köp-

rättsliga ansvarsriskerna.  

Det Flygmotorfallet kan sägas ha lett till, utifrån ett kortsiktigt perspektiv, är ett ut-

ökat försäkringsskydd som ersatte det skadestånd som Volvo begärt från 

Handelsbolaget. På längre sikt har Flygmotorfallet lett till att köpare fått sämre 

möjligheter att kräva säljaren på skadestånd för uppkomna ingrediensskador, eftersom 

andra skadeståndsregler än de köplagen stipulerar numera skall tillämpas på 

ingrediensskador.  

Frågan är om detta är ett önskvärt resultat. Jag anser att så inte är fallet. Sett med en 

säljares ögon kan resultatet givetvis anses som önskvärt speciellt med tanke på att 

dennes möjligheter till försäkringsskydd ökar. Utvidgningen av sakskadebegreppet har 

dock urholkat det köprättsliga skadeståndsansvaret på ett sätt som jag inte finner 

ändamålsenligt. Köplagens strikta regler vad gäller skadeståndsansvar rörande ren 

förmögenhetsskada är ju till för att skydda köparen. Utifrån HD:s resonemang skall 

ingrediensskada istället anses vara en sakskada och därmed bedömas utifrån 

skadeståndsrättsliga regler vilket leder till att köparen placeras i en sämre situation. 
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Dessa regler är, som ovan nämnts, inte är lika strikta som köplagens skadeståndsregler 

utan kräver exempelvis att säljaren varit culpös i sitt agerande.  

Ytterligare ett skäl för att vara tveksam till om detta resultat är att föredra, är hur 

produktansvaret för sakskador näringsidkare emellan är konstruerat. Med HD:s resone-

mang i åtanke blir resultatet som jag ser det följande: ställer säljaren garantier för sina 

produkters egenskaper kan han bli skadeståndskyldig men erhåller inte skydd ur 

ansvarsförsäkringen, utan får själv bära eventuella skadeståndskostnader eftersom sådan 

skadeståndsskyldighet inte täcks av ansvarsförsäkringen. Skadeståndsskyldighet som 

härrör från garantiåtaganden är ju undantagna i ansvarsförsäkringens villkor. Ställer 

säljaren inte garantier och sedan levererar bristfälliga produkter, dock utan att vara 

culpös i sitt agerande, slipper säljaren att betala skadestånd eftersom produktansvaret 

mellan näringsidkare inte är strikt utan kräver culpa i de fall garanti eller utfästelse 

saknas angående produktens egenskaper. Det skulle således vara mer fördelaktigt för en 

säljare att inte ge garantier rörande den levererade produktens egenskaper, eftersom 

eventuell skadeståndsskyldighet orsakad av garantiåtaganden inte täcks av 

ansvarsförsäkringen. Om inga garantier ges krävs numera att köparen kan visa culpa 

från säljarens sida för att få skadestånd p.g.a. skador som bristerna i den levererade 

produkten orsakat, och om culpa kan styrkas, täcks skadeståndsskyldigheten i så fall av 

ansvarsförsäkringen. Detta är ett ganska märkligt och, enligt min åsikt, föga önskvärt 

resultat av det utökade sakskadebegreppet.  

6.2 Tillämpligheten på övriga typer av ingrediensskador 

Innan frågan om ett funktionellt sakskadebegrepp kan tillämpas på andra typer av 

ingrediensskador besvaras, måste det faktum beaktas att HD i Flygmotorfallet 

egentligen bara fastslog att ett funktionellt sakskadebegrepp var tillämpligt gällande 

ingrediensskada av typen föreningsfall. Med tanke på den arbetsinsats som skulle 

krävas är det en omöjlig uppgift för mig att inom ramen för denna uppsats diskutera 

huruvida det utvidgade sakskadebegreppet skall anses vara tillämpligt utanför det 

område som domen egentligen berörde, d.v.s. en diskussion rörande de lege ferenda. 

Jag nöjer mig därför med att i detta avsnitt diskutera huruvida det skulle vara praktiskt 

möjligt att tillämpa ett funktionellt sakskadebegrepp vid bedömningen av övriga typer 

av ingrediensskador. 
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Jag anser att ett funktionellt sakskadebegrepp praktiskt sett går att tillämpa på alla 

slags ingrediensskador, ibland t.o.m. med ett bättre resultat än ett fysiskt 

sakskadebegrepp. Speciellt gäller detta informationsfallen, men även bedömningen av 

djur- och växtfall, där argumentationen bör kunna bli mer logisk. Vad gäller 

informationsfallen är det felaktig information som på något sätt lett till att slutprodukten 

inte kan användas på avsett sätt. Villkorsnämnden har vid bedömning av 

informationsfall i vissa fall använt sig av ett funktionellt sakskadebegrepp redan före 

Flygmotorfallet, exempelvis i SkVn 84/1986 där bilderna i en broschyr hade hamnat på 

fel plats vilket gjorde att broschyrerna fick kasseras p.g.a. sin obrukbarhet. 

Obrukbarheten ansågs av Villkorsnämnden utgöra sakskada. Hade ett fysiskt 

sakskadebegrepp används skulle bedömningen förmodligen ha varit att broschyren inte 

genomgått en fysisk förändring och därmed skulle en ren förmögenhetsskada ha 

förelegat, vilket i sin skulle ha lett till att skadeståndet inte täckts av 

ansvarsförsäkringen. I samband med bedömningen av skador har ibland motiveringen 

från Villkorsnämnden, men även från HD, varit minst sagt krystad bara för att kunna 

konstatera en fysisk försämring av det skadade föremålet. Villkorsnämnden har dock 

ibland tillämpat ett funktionellt sakskadebegrepp och bör därmed ha haft samma upp-

fattning som HD tio år senare kom att redogöra för i Flygmotorfallet, d.v.s. att en indi-

viduell bedömning måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Detta har dock 

inte varit något uttalat synsätt från Villkorsnämndens sida.  

Villkorsnämnden tillämpade dock som sagts tidigare oftast ett fysiskt 

sakskadebegrepp i sin praxis före Flygmotorfallet. Detta har lett till att Villkorsnämnden 

i vissa fall förde märkliga resonemang i sin praxis för att komma fram till att sakskada 

förelåg. Utifrån ett funktionellt sakskadebegrepp och med ABC-metoden som 

hjälpmedel, hade säkert denna praxis varit lättare att ta till sig. Som exempel kan 

nämnas SkVn 1/94 och 27/94. Det förra fallet rörde deodorantburkar vars felaktiga 

etiketter missfärgade burkarna i sig, men även gjorde EAN-koden oläslig. 

Deodorantburkarna fick därmed kasseras. Villkorsnämnden fann att sakskada förelåg 

eftersom deodorantburkarna genomgått en fysisk förändring i och med applicerandet av 

de felaktiga etiketterna.123 Det senare fallet gällde tvättmedelskartonger som försätts 

                                                

 

123 En sakskada anses i princip föreligga om skadan uppkommit genom att egendomen med fysiska 
medel utsatts för en fysisk förändring. Den omständigheten att burkarna, såsom skett i förutvarande 
fall, påklistrats etiketter som varit defekta har enligt nämndens mening inneburit att skada uppkommit 
på burkarna genom en fysisk förändring Nämnden finner således att deodorantburkarna, genom att 
defekta etiketter klistrats på dem, utsatts för sakskada. SkVn 1/94 s. 2.  
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med bristfälliga plasthandtag. Efter att kartongerna fyllts med tvättmedel visade det sig 

att plasthandtagen inte höll för kartongernas vikt och därför avlägsnade 

tvättmedelstillverkaren handtagen och sålde tvättmedlet till reducerat pris. 

Villkorsnämnden fann även i detta fall att sakskada förelåg. Kartongerna var p.g.a. 

plasthandtagens brister utsatta för sakskada.124 Båda dessa utlåtanden skulle med en 

funktionell syn fått en betydligt mindre svårbegriplig grund till varför sakskada 

förelåg i de aktuella fallen. Funktionen var hos båda dessa produkter helt eller delvis 

nedsatt, deodorantburkarna genom att EAN-koden inte gick att läsa och 

tvättmedelskartongerna genom att handtagen brast vid lyft, och undviks diskussionen 

om huruvida sakskada p.g.a. fysisk försämring föreligger. I dessa fall skulle dessutom 

ABC-metoden kunnat användas med framgång. Etiketterna (A) klistrades på burkarna 

(B) och utgjorde tillsammans en slutprodukt, deodorantburkarna (C). Handtagen (A) 

fästes på kartongerna (B) och formade tillsammans en slutprodukt, tvättmedels-

kartongerna (C). Ingen av A-produkterna eller B-produkterna existerade efter förening-

en utan då existerade endast de båda slutprodukterna, C. Det vore därför en lämplig 

metod att se till hur de båda slutprodukternas funktion påverkats av de båda felaktiga 

produkternas brister. ABC-metoden är således ett utmärkt hjälpmedel då ingredienserna 

inte längre existerar självständigt efter en förening och slutprodukten fått helt eller del-

vis försämrad funktion p.g.a. brist hos någon av ingredienserna.  

Ett funktionellt sakskadebegrepp skulle dock inte lösa alla problem vad gäller den 

svårbegriplig argumentation som ibland förekommit i praxis. Ett exempel som inte blir 

löst med ett sådant sakskadebegrepp trots att det t.o.m. är en ingrediensskada av 

föreningstyp är den situation som aktualiserades i SkVn 20/96. Här hade en bil lackerats 

med en felaktigt hopblandad färg vilket ledde till att färgen blev för ljus jämfört med 

den avsedda.125 Villkorsnämnden kom fram till att p.g.a. den felaktiga färgnyansen hade 

bilen med fysiska medel utsatts för en sådan fysisk förändring att den skall anses ha 

drabbats av en sakskada. 126 Här ansåg Villkorsnämnden således att sakskada förelåg 

trots att någon fysisk försämring egentligen inte förelåg hos bilen, på själva 

lackeringsjobbet fanns ju inget att anmärka utan det var endast ett skönhetsfel

 

som 

förelåg, d.v.s. den felaktiga färgnyansen. Inte heller ett funktionellt sakskadebegrepp 

                                                

 

124 [N]ämnden [finner] att kartongerna med fysiska medel utsatts för en sådan fysisk förändring att dessa 
skall anses ha drabbats av sakskada. SkVn 27/94 s. 2 

125 Det hålkort som innehöll information om vilka ingredienser och hur mycket av dessa som skulle 
användas vid tillblandningen var felaktigt och därmed blev färgen felaktig. 

126 SkVn 20/96 s. 2 
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hade lett till att sakskada hade varit för handen i den aktuella situationen eftersom den 

felaktiga färgnyansen inte kan sägas ha inverkat på lackens funktion. Slutsatsen som 

kan dras utifrån detta fall är m.a.o. att Villkorsnämnden berört ytterligare en aspekt på 

vad som avses med genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål 

och att vare sig ett fysiskt eller ett funktionellt sakskadebegrepp löser alla 

tillämpningsproblem. 

Det är svårt att allmänt ta ställning till huruvida ett funktionellt sakskadebegrepp 

är tillämpbart på en viss typ av ingrediensskada, och ännu svårare ta ställning till om det 

går att tillämpa på alla typer av ingrediensskador. Som framgått ovan kan ett funk-

tionellt sakskadebegrepp oftast användas men eftersom ingrediensskador nästan alltid 

uppkommer i situationer som är mycket komplexa, går det inte att uttala ett generellt 

förhållningssätt till dess tillämplighet. Av den anledningen måste hänsyn tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ansluter mig därför till den diskussion som 

HD för i Flygmotorfallet. I vissa fall kan ett funktionellt sakskadebegrepp vara att 

föredra gällande en viss ingrediensskada, medan gällande en annan typ av ingrediens-

skada kanske ett fysiskt sakskadebegrepp kan anses vara lämpligare.   

6.3 Tillämpligheten på andra skador än ingrediensskador   

Även i samband med diskussionen i detta avsnitt måste, precis som i det föregående 

avsnittet, begränsningen i HD:s dom beaktas samt att det skulle krävas en alldeles för 

omfattande diskussion för att göra en uttömmande bedömning kring tillämpningen av 

ett funktionellt sakskadebegrepp på andra skador än ingrediensskador. Min diskussion 

kommer därför att gälla huruvida det kan anses vara praktiskt möjligt att tillämpa ett 

funktionellt sakskadebegrepp för att bestämma huruvida sakskada eller ren för-

mögenhetsskada föreligger på skador som inte är ingrediensskador. 

En skadetyp där ett funktionellt sakskadebegrepp i vissa situationer skulle fungera 

alldeles utmärkt är betäckningsskador på djur. Gällande sådana skador har dock kravet 

på fysisk förändring tillämpats strikt av både Villkorsnämnden och HD.127 Denna strikta 

hållning har lett till att de flesta betäckningsskadorna klassats som rena 

                                                

 

127 Ex. SkVn 53/60, SkVn 84/80 och NJA 1955 s. 39. I det sistnämnda fallet konstaterades dock att 
sakskada förelåg eftersom kvigorna fått slaktas p.g.a. att betäckningen skett i för tidig ålder. 



  

62

 
förmögenhetsskador.128 I det s.k. Hundtikfallet (NJA 1990 s. 80) bedömdes dock den 

uppkomna skadan vara sakskada. Fallet gällde en avelstik som betäckts av en 

lösspringande hanhund. Tiken blev dräktig med blandrasvalpar. HD ansåg att avelstiken 

genom dräktigheten blivit utsatt för en fysisk förändring och därmed förelåg sakskada. 

Det kan tyckas vara märkligt att sakskada ansågs föreligga eftersom den fysiska 

påverkan som tiken utsattes för i och med dräktigheten säkerligen inte skulle ha ansetts 

vara en sakskada om tiken blivit betäckt av en renrasig hanhund. Det HD ville skydda 

var det ekonomiska nyttjandet av avelstiken. Av rättsfallet framgår att en avelstik bara 

bör få en kull per år och inte mer än sex kullar under sin livstid. P.g.a. tjuvbetäckningen 

bortföll möjligheten till en kull av valpar. HD:s argumentation i fallet var minst sagt 

märklig eftersom den  till synes var ämnad att neutralisera huvudregeln om att ren 

förmögenhetsskada inte ersätts. Hade HD istället tillämpat ett funktionellt 

sakskadebegrepp hade resonemanget varit mindre svårförstått. Den försämring av 

avelstikens funktion som förelåg hade varit skäl nog för att säga att sakskada 

förelåg.129 

Ett funktionellt sakskadebegrepp är dock inte alltid tillämpbart. En aktuell tvist 

mellan Vägverket och Trygg-Hansa är ett exempel där man försökt dra paralleller till 

Flygmotorfallet på ett, enligt mig, mindre lämpligt sätt. Tvisten rör huruvida ett 

oljeutsläpp efter en trafikolycka skall anses utgöra sakskada, p.g.a. den nedsatta 

funktion som vägen drabbades av då den fick stängas av under saneringen.130 

Personligen anser jag att den aktuella skadan inte bör bedömas utifrån ett funktionellt 

sakskadebegrepp. I det rättsutlåtande som Håkan Andersson gjorde i det aktuella fallet 

diskuteras skäl för och emot att använda det funktionella sakskadebegreppet i det 

aktuella fallet.131 Huvudargumentet mot att använda ett funktionellt sakskadebegrepp 

är att i de fall där det vunnit erkännande tidigare har funktionsbortfallet orsakat en 

ekonomisk förlust i form av uteblivna intäkter. Så kan det inte anses vara i detta fall. 

Andersson konstaterar, helt riktigt enligt min bedömning, följande:  

                                                

 

128 Jfr med Hellner, Försäkringsrätt s. 399 Betäckningsskador på kvigor, tikar och andra djur torde böra 
betraktas som sakskador och förlusterna därav täckas även om djuren icke i övrigt tillfogas någon 
kroppsskada.

 

129 Se Andersson som diskuterar Skyddsändamål och adekvans s. 541 f. om HD:s konstlade 
argumentering i Hundtikfallet och om betäckningsskador i allmänhet.  

130 Svea Hovrätts dom T 6650-02. Tvisten rör om den trafikförsäkring som det fordon som läckte ut oljan 
hade skulle ersätta den kostnad som Vägverket haft för att sanera vägbanan. Vägverket ansåg att 
oljeutsläppet lett till att vägen blivit sakskadad och därmed skulle saneringskostnaderna betalas ur bilen 
trafikförsäkring. 

131 Andersson, Rättsutlåtande s. 3 ff. 
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I den föreliggande tvisten är egendomen i fråga just vägbanan , och förvisso blir den 

obrukbar under den tiden saneringen pågår, men likheten med tik- och flygmotor-

fallet brister i det att det inte är en produktiv, inkomstbringande användning som för-

hindrats. Det är inte det tillfälliga fråntagandet (den tillfälliga förlusten etc) av brukandet 

som är grunden för förmögenhetsskadan, utan själva utövandet av skyldigheten att sanera 

vägbanan. Därmed brister det motiverade rekvisitet som varit gemensamt för de fall där 

skadebegreppet försiktigt utvidgats i gränsområdet mellan sakskada och ren förmögenhets-

skada. Att gå utanför dessa ramar av funktionellt produktionsutnyttjande etc innebär i nu-

läget att man passerar gränsen för den i praxis stegvis utvecklade begreppsbildningen. I 

detta fall har således vare sig reparationskostnad avseende fysisk skadad egendom eller 

inkomstförlust pga uteblivet nyttjande av produktiv egendom förekommit. 132  

Noterbart är dock att Stockholms tingrätt fann att sakskada förelåg i det aktuella 

fallet.133 Någon närmare motivering till detta ställningstagande angavs inte i 

domskälen. Svea Hovrätt fastställde senare tingsrättens dom och anslöt sig således till 

bedömningen att sakskada förelåg.134  

Vad gäller tillämpligheten av ett funktionellt sakskadebegrepp på andra typer av 

skador än ingrediensskador anser jag att det förvisso går att tillämpa ett sådant men, 

precis som gällande tillämpligheten på andra ingrediensskador än föreningsfall, måste 

hänsyn tas till det enskilda fallet. Ovan nämnda exempel är en tydlig illustration av att 

just detta. Jag framhöll i det föregående avsnittet att ett funktionellt sakskadebegrepp 

säkerligen passar bättre i vissa sammanhang än vad ett fysiskt skulle göra och samma 

sak anser jag gäller även vid gränsdragningen mellan vanlig sakskada och ren för-

mögenhetsskada.  

6.4 Slutsatser 

Mina slutsatser kring användandet av ett funktionellt sakskadebegrepp är två till 

antalet. För det första måste de konsekvenser som ett utvidgat sakskadebegrepp har, på 

en köpares köprättsliga skydd, anses vara mindre önskvärda. Köparens möjligheter att 

kräva skadestånd för skada på annat än den levererade produkten försämras eftersom 

                                                

 

132 Andersson, Rättsutlåtande s. 9 f. 
133 Stockholms tingsrätts dom T 5030-01 s. 5 
134 Vägverket fick dock ingen ersättning eftersom både tingsrätten och hovrätten konstaterade att 

det åligger staten att utföra den typen av saneringar som tvisten gällde. Vägverket hade därför 
inte rätt till ersättning ur trafikförsäkringen. 

HD har beviljat prövningstillstånd och har bett Sveriges Försäkringsförbund att uttala sig i frågan 
huruvida sakskada kan anses ha förelegat i den aktuella situationen.  
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köplagens skadeståndsregler endast tar sikte på skadeståndskyldighet vid ren 

förmögenhetsskada och inte vid sakskada. I och med att ingrediensskador, i alla fall av 

föreningstyp, skall anses utgöra sakskador p.g.a. att en funktionell hänsyn skall tas 

vid bestämningen, skall bedömningen av huruvida skadeståndsskyldighet föreligger 

numera bestämmas utifrån allmänna skadeståndsmässiga principer. Dessa principer, 

med skadeståndslagen som grund, kräver någon form av culpöst beteende från säljarens 

sida för att skadeståndsskyldighet gentemot köparen skall anses föreligga. Trots detta 

finner jag det vara rätt att använda ett funktionellt sakskadebegrepp i de situationer 

där det kan anses vara lämpligt, eftersom en sådan tillämpning är brukbar vid tolkning 

av skadeståndslagens förarbeten.  

För det andra konstaterar jag att det inte går att dra någon bestämd gräns mellan 

sakskada och ren förmögenhetsskada. Inte heller går det att bestämma i vilka situationer 

som ett funktionellt eller fysiskt sakskadebegrepp skall tillämpas. Även om 

Flygmotorfallet endast diskuterar ingrediensskada av föreningstyp så anser jag att det 

utvidgade sakskadebegreppet är tillämpbart på alla typer av ingrediensskador samt även 

på vanliga sakskador. För att avgöra om sakskada föreligger och om det 

funktionella sakskadebegreppet är tillämpligt måste, precis som HD säger, hänsyn tas 

till det enskilda fallet. Detta innebär ökade krav på försäkringsbolagen i samband med 

skaderegleringen, vilket i sin tur leder till ökade utredningskostnader för 

försäkringsbolagen, eftersom det inte finns något bestämt sakskadebegrepp.     
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7. Avslutande kommentar 

Flygmotorfallet har lett till ett utvidgat sakskadebegrepp inom försäkringsrätten, vilket i 

sin tur har lett till flera olika följder för försäkringsbranschens parter. Den viktigaste 

följden är givetvis att om köparens egendom p.g.a. förening drabbas av en 

ingrediensskada och skadan består av en funktionell nedsatthet föreligger sakskada och 

inte som tidigare ren förmögenhetsskada. Trots att HD:s argumentation till vissa delar är 

tveksam och svårförstådd så har HD ändock klart förklarat sin ståndpunkt i frågan kring 

sakskadebegreppets innebörd. Sakskada föreligger i de fall egendomen försämrats 

genom att dess funktion förlorats eller blivit nedsatt i icke obetydlig grad .   

Jag ser inga problem med att tillämpa samma sakskadebegrepp inom 

försäkringsrätten som det skadeståndslagen stipulerar. En sådan tillämpning leder 

snarare till ökad förutsebarhet för försäkringstagarna. Används en viss bestämning av 

sakskadebegreppet när skadeståndsskyldighet prövas, bör rimligtvis även 

försäkringsskyddet för skadeståndsskyldighet utgå från samma begreppsbestämning.  

Även tillämpningen av ett funktionellt sakskadebegrepp anser jag vara befogad 

eftersom omständigheterna i det särskilda fallet måste beaktas. Detta gäller speciellt i 

samband med bedömning av den i rättsfallet berörda typen av ingrediensskada eftersom 

dessa skador ofta uppstår i relativt komplicerade situationer. Ett funktionellt 

sakskadebegrepp kan även vara användbart i andra situationer där det p.g.a. av olika 

anledningar kan vara möjligt att tillämpa.  

En, enligt min uppfattning, negativ effekt av ett utökat sakskadebegrepp är att 

möjligheten till skadestånd utifrån köplagens reglering försämras. Köplagens hårda 

skadeståndsregler ersätter endast skador som en levererad produkt orsakar på köparens 

egendom om skadorna är rena förmögenhetsskador. I och med sakskadebegreppets 

utvidgning ersätts därför inte ingrediensskadorna längre utifrån köplagens regler. 

Sakskador ersätts istället numera utifrån reglerna om produktansvar. I ett 

avtalsförhållande mellan två näringsidkare regleras produktansvaret, som jag konstaterat 

ovan, utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer. Därmed krävs någon form av 

culpa från säljarens sida för att skadeståndsskyldighet skall föreligga för skada 

uppkommen på köparens egendom. Jag anser dock inte att denna köprättsliga effekt 

vara så allvarlig att det utvidgade sakskadebegreppet skall anses vara negativt för de 

inblandade parterna, speciellt med tanke på att det inte är konsumenter som drabbas av 
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denna försämring utan endast näringsidkare. Dessa har större möjligheter att skydda sig 

genom att exempelvis utforma sina avtal på ett sådant sätt att förutsättningarna för att 

skadeståndsskyldighet regleras i avtalsinnehållet. Dessutom erhåller köparen ett visst 

skydd genom att säljarens ansvarsförsäkring täcker skadeståndsskyldighet för 

uppkomna ingrediensskador. 

If är, som framkommit ovan, det enda försäkringsbolaget som ger 

försäkringstagaren ett direkt skydd mot skadeståndsskyldighet p.g.a. att en 

ingrediensskada orsakat ren förmögenhetsskada. På så sätt vållar inte gränsdragningen 

mellan sakskada och ren förmögenhetsskada några problem i samband med 

skaderegleringen eftersom ansvarsförsäkringen ersätter alla skadeståndsanspråk som 

försäkringstagaren kan drabbas av p.g.a. skador som en levererad produkt orsakar på 

köparens egendom. Med tanke på hur komplicerad och svårtolkad 

gränsdragningsproblematiken är, samt att hänsyn skall tas till den enskilda situationen, 

finner jag If:s tillvägagångssätt vara mycket ändamålsenligt eftersom försäkringsbolaget 

på så sätt slipper komplicerade skaderegleringar. Dessutom erhåller försäkringstagarna 

ett bättre försäkringsskydd. Ur försäkringstagarnas perspektiv är det givetvis det 

sistnämnda som är det viktigaste eftersom försäkringstagaren slipper göra en avvägning 

huruvida denne behöver ett tilläggsskydd för att täcka eventuella skadeståndsanspråk 

rörande ren förmögenhetsskada. Med tanke på vilka företag som tecknar en KOFF, 

d.v.s. mindre och medelstora företag, kan en sådan avvägning vara svår att göra 

eftersom sådana företag sällan eller aldrig besitter sådan kompetens. Visserligen ger 

givetvis försäkringsbolagen förslag på lämpliga försäkringslösningar för de enskilda 

försäkringstagarna i samband med tecknandet av försäkringar. Detta innebär att om den 

verksamhet försäkringstagaren bedriver är förenad med ingrediensskaderisker 

rekommenderas ett tilläggsskydd för sådana skador av övriga försäkringsbolag. Här 

finns dock en uppenbar risk att försäkringstagaren avböjer ett sådant tilläggsskydd med 

tanke på att ett sådant skydd skulle ge högre premier och därmed skulle 

försäkringstagaren inte ha ett fullgott försäkringsskydd. Det finns således en risk att 

försäkringstagaren ser till ett kort perspektiv och väljer en lägre premie och därmed ett 

sämre försäkringsskydd. Givetvis leder ett utökat allmänskydd i ansvarsförsäkringen till 

högre premier generellt sett men detta blir inte lika påtagligt för försäkringstagaren 

eftersom kostanden för det utökade skyddet inte redovisas separat. Dessutom blir 

premiehöjningen inte lika stor för den enskilde försäkringstagaren om hela 

försäkringskollektivet, d.v.s. alla försäkringstagarna tillsammans, som står för de ökade 
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kostnaderna och inte enbart de som väljer att teckna ett tilläggsskydd. Huruvida en 

kollektiv belastning av de ökade premiekostnaderna är en lämplig lösning kan givetvis 

diskuteras men utifrån ett samhällsperspektiv finner jag den vara att föredra eftersom 

möjligheten att få ut skadestånd från en skadeståndsskyldig i dagens samhälle till stor 

del är beroende av att denne har en fungerande ansvarsförsäkring. I det fall att 

grundskyddet i en ansvarsförsäkring utvidgas leder detta till ökad trygghet mellan 

parterna, vilket i förlängningen kan leda till att samhällsekonomiska vinster uppnås.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag således att Flygmotorfallet har lett till att 

sakskadebegreppet i samband med ingrediensskada har utvidgats till att även gälla 

funktionella brister, med den närmare innebörden att funktionen skall vara helt förlorad 

eller nedsatt i icke obetydlig grad. Vad det sistnämnda exakt innebär är inte klarlagt 

men Flygmotorfallet ger viss ledning i frågan. Jag anser att tillämpningen av ett 

funktionellt sakskadebegrepp är lämplig och i vissa fall nödvändig med tanke på att 

den skadade egendomen ibland är konstruerad på ett sådant sätt att ett fysiskt 

sakskadebegrepp inte är praktiskt tillämpbart. Det faktum att det inom 

försäkringsbranschen verkar finnas en gemensam åsikt om att ett funktionellt 

sakskadebegrepp alltmer tillämpas på andra sakskador än vad Flygmotorfallet berörde 

är enligt min åsikt ett tecken på att HD:s utvidgning av sakskadebegreppet var befogad. 

Den bedömning som HD gjorde kring utvidgningen av sakskadebegreppet är enligt min 

mening, trots den tveksamma argumentation som förs för att legitimera utvidgningen, i 

allra högsta grad ändamålsenlig med tanke på ansvarsförsäkringens huvudsakliga syfte.     
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8. Källförteckning 

8.1 Offentligt tryck 

Prop. 1972:5 Skadeståndslag 

Prop. 1984/85:110 Om konsumenttjänstlag 

Prop. 1988/89:76 Om ny köplag 

Prop. 1989/90:89 Om ny konsumentköplag 

Prop. 1990/91:197 Produktskadelag  

8.2 Rättsfall 

8.2.1 Rättsfall från Högsta domstolen 

NJA 1955 s. 39 

NJA 1960 s. 441 

NJA 1968 s. 285 

NJA 1985 s. 641 

NJA 1988 s. 62 

NJA 1990 s. 80 

NJA 1993 s. 753  

NJA 1996 s. 68 

NJA 2001 s. 309  

Högsta Domstolens dom Ö 5451/94  

8.2.2 Rättsfall från hovrätterna 

Svea Hovrätts dom T 6650-02  

8.2.3 Rättsfall från tingsrätterna 

Stockholms tingsrätts dom T 5030-01 
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8.3 Skadeförsäkringens Villkorsnämnds utlåtanden 

SkVn 114/1950 

SkVn 53/1960 

SkVn 84/1980 

SkVn 92/1982 

SkVn 72/1985 

SkVn 84/1986 

SkVn 7/1987 

SkVn 27/1992 

SkVn 81/1992 

SkVn 81/1993 

SkVn 1/1994 

SkVn 20/1996  
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Bilagor  

Bilaga 1  HD:s dom i NJA 1996 s. 68 
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Bilaga 2  Intervjumall  

Intervjuerna som jag hållit med representanter från de fyra ledande försäkringsbolagen 
har haft nedanstående frågeställningar som utgångspunkt. Även om frågorna formule-
rats på ett enhetligt sätt så har själva intervjuerna mer haft karaktären av en diskussion 
mellan mig och intervjupersonen. Intervjuerna har jag genomfört via telefon och jag har 
spelat in samtalen för att kunna återge innehållet i intervjuerna på ett så korrekt sätt som 
möjligt.     

Frågor rörande Flygmotorfallets påverkan på försäkringsbranschen  

Nedanstående frågor rör på vilket sätt det s.k. Flygmotorfallet (NJA 1996 s. 68) har på-
verkat försäkringsbranschen, och närmare bestämt det försäkringsbolag som du är an-
ställd vid.  

 

Vilka slutsatser har ditt försäkringsbolag dragit av Flygmotorfallet?   

 

Hur har Flygmotorfallet påverkat er?   

 

Har ni till följd av rättsfallet genomfört några förändringar av exempelvis era för-
säkringsvillkor, rutiner, eller bedömningsgrunder som direkt konsekvens av rätts-
fallet?   

Om ja, vad har ändrats och på vilket sätt?   

Om nej, på varför har ni dragit slutsatsen att sådana förändringar inte be-
hövs?  

 

Flygmotorfallet berör ju som bekant ingrediensskada av typen föreningsfall. Anser 
ni att rättsfallet även har bärighet på de andra tre typerna av ingrediensskada, dvs. 
förädlings-, informations- och djur- och växtfallen, eller anser ni att Flygmotor-
fallets betydelse är begränsat till att gälla enbart ingrediensskador av förenings-
karaktär?   

 

Har begreppsvärlden kring ingrediensskador påverkats, och i så fall hur? Anser ni 
att den funktionella hänsyn som HD tar vid bedömningen huruvida sakskada 
föreligger eller ej, har lett till att sakskadebegreppet fått en mer funktionell inne-
börd även i andra sammanhang som inte direkt berör ingrediensskador?  

 

Har antalet anmälda sakskador ökat respektive antalet anmälda rena förmögenhets-
skador minskat hos ditt försäkringsbolag efter Flygmotorfallet?     




