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1. Inledning  

1.1 Kort om ämnet 

I denna uppsats kommer jag att behandla några av de frågor som kan aktualiseras då en 

skadeståndsgrundande sakskada inträffar. Sakskador kan ge upphov till flera olika typer 

av skadeföljder som kan berättiga till ersättning. Skadeföljderna kan bestå i kostnader 

förenade med att införskaffa ny egendom, och/eller inkomstförluster som drabbar den 

skadelidande till följd av att denne får stå utan egendomen under viss tid. En ytterligare 

förlustpost utgörs av ersättningen för själva det värde som gått förlorat i och med att 

egendomen skadats, se skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 5 kap 7 § första punkten. 

Om egendomen enbart skadats partiellt, värderas skadan vanligen efter egendomens 

reparationskostnad. När egendom blivit totalskadad, det vill säga då egendomen 

förstörts eller blivit stulen, finns inte samma tydliga måttstock för hur den skadade 

egendomens värde ska fastställas. Varken SkL, dess förarbeten, eller rättspraxis på 

området ger tydliga svar på hur värderingen ska ske.  

I doktrinen brukar det framhållas som en huvudregel att värdeersättningen ska 

fastställas genom en analogi till den försäkringsrättsliga dagsvärdeprincipen, vilken 

stadgas i försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) 6 kap 2 § första stycket, första 

meningen. Exakt hur den försäkringsrättsliga analogin ska se ut råder det delade 

meningar om i den skadeståndsrättsliga doktrinen. Då jag påbörjade detta arbete var min 

avsikt att ansluta mig till diskussionen och resonera kring på vilket sätt 

dagsvärdeprincipen lämpligast kunde tillämpas inom skadeståndsrätten. Hade jag 

fullföljt denna ambition hade utgångspunkten för framställningen varit att 

värdeersättningen inom skadeståndsrätten åtminstone på något sätt ska fastställas genom 

en analogisk tillämpning av dagsvärdeprincipen. Under arbetets gång utvecklade jag 

dock en något skeptisk hållning till själva utgångspunkten i sig. Jag blev mer och mer 

intresserad av att analysera argumentationen som ligger till grund för analogin till 

försäkringsrättens dagsvärdeprincip.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna framställning är att utreda och diskutera det rådande rättsläget, 

rörande ersättningen för egendomens värde, då en skadeståndsgrundande sakskada 

inträffat. En ambition med presentationen av ämnet är att åskådliggöra och diskutera de 

tankegångar som präglar värdeersättningsberäkningen. Framförallt begreppsbildningen 

på området kan vara förvirrande för den som vill förstå hur värdeersättningsberäkningen 

fungerar. Min förhoppning är att framställningen ska bidra med en förståelse för 

begreppet värde, samt hur begreppets innebörd kan tänkas variera vid olika fall av 

sakskada. 

 

1.2 Avgränsning 

Resonemangen i den följande framställningen förutsätter att en total sakskada har 

inträffat och att skadeståndsrättsligt ansvar för skadan föreligger. Frågor om 

sakskadebegreppet, och om förutsättningarna för skadeståndsansvar, har behandlats 

utförligt på annat håll.1 De kommer därför inte att behandlas i denna framställning. 

Vid total sakskada utgår skadestånd normalt sett inte bara för den skadade 

egendomens värde. Kostnader och inkomstförluster som uppstått till följd av skadan är i 

viss utsträckning också skadeståndsberättigande. Uppsatsen avgränsar sig dock från att 

diskutera dessa ersättningsposter.  

En sakskada behöver inte vara total utan kan ibland vara partiell. Som nämndes i 

uppsatsens inledande avsnitt, fastställs ofta skadans värde i dessa fall med utgångspunkt 

i egendomens reparationskostnad. På ett mer allmänt plan faller frågan om 

värdeersättningsberäkningen vid partiella sakskador utanför ramen för uppsatsen. Då det 

framstått som motiverat med hänsyn till framställningens syfte har dock hänvisningar 

gjorts även till rättspraxis rörande partiell sakskada.  

En del av framställningen kommer att redogöra för hur ersättningsberäkningen sker 

på försäkringsrättens område. Syftet med den försäkringsrättsliga redogörelsen är endast 

att skapa ett diskussionsunderlag för valet av beräkningsmodell inom skadeståndsrätten. 

                                                
1 Se t ex Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, (2010). 
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Jag nämner detta för att klargöra att uppsatsen är skadeståndsrättslig och inte 

försäkringsrättslig. 

 

1.3 Metod 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod, 

vilket innebär att jag har försökt att klarlägga rättsläget på området med utgångspunkt i 

relevanta rättskällor. Mot bakgrund av bristen på lagreglering och förarbeten har arbetet 

bland annat bestått i att diskutera och fastställa vilka rättskällor som kan anses relevanta 

för att klarlägga gällande rätt på området. Med utgångspunkt i dessa källor har rättsläget 

sedan analyserats.  

Arbetet har inte enbart bestått i att utreda det rent faktiska rättsläget. Med anledning 

av en ganska förvirrande begreppsbildning på området har jag haft som ambition att 

systematisera den teoretiska grunden för värdeersättningsberäkningen. För detta 

ändamål har jag främst använt mig av doktrinen på skadeståndsrättens och 

försäkringsrättens område. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har fem kapitel. I det första kapitlet anges syftet med framställningen och 

frågeställningen preciseras och avgränsas. I det andra kapitlet behandlas ett antal 

skadeståndsrättsliga utgångspunkter som är av allmän relevans för framställningen. Det 

tredje kapitlet presenterar grundläggande regler och tankegångar som styr 

skadeståndsberäkningen. Här behandlas rättskällorna på området, och de olika 

värdebegreppen som brukar förekomma inom den skadeståndsrättsliga doktrinen 

introduceras för läsaren. I det fjärde kapitlet behandlas två metoder för att beräkna 

egendomens så kallade återanskaffningsvärde. Kapitlet innefattar en redogörelse för 

rättspraxis rörande återanskaffningsvärdet, samt en analys av de uttalanden som 

rättsfallen föranlett i doktrinen. I det femte kapitlet behandlas slutligen frågan om valet 
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mellan de två beräkningsmodellerna. Avgörandena och doktrinen på området analyseras 

i syfte att identifiera regler för modellernas tillämpning.  

1.5 Några terminologiska anmärkningar 

Som tidigare nämnts har man i den skadeståndsrättsliga doktrinen hämtat ledning ifrån 

försäkringsrätten då frågor om den skadeståndsrättsliga värdeersättningen varit uppe för 

diskussion. En del av de begrepp som fått fäste i diskussionen etablerades under en tid 

då den gamla försäkringsavtalslagen (1927:77) (GFAL) fortfarande gällde. Genom FAL 

omformulerades den försäkringsrättsliga lagregleringen, men den gamla terminologin 

lever till viss del kvar. Begreppsbildningen på området har därför blivit ganska spretig. 

Av denna anledning har jag valt att försöka presentera teoribildningen bakom 

värdeersättningen på ett lite annorlunda sätt som förhoppningsvis är mer lättbegripligt. I 

det följande presenteras kort några av de viktigare begreppen som återkommer i 

uppsatsen.  

Värdeersättning syftar på den ersättning som utgår för värdet av den egendom som 

skadats. Begreppet används i både den försäkringsrättsliga och den skadeståndsrättsliga 

diskussionen i uppsatsen. Värdet av den skadade egendomen har ingen etablerad 

skadeståndsrättslig definition. Istället får värdeersättningen beräknas med hänsyn till 

vilka berättigade intressen som den skadelidande kan sägas ha. Enligt systematiseringen 

i denna framställning kan sägas att värdeersättningen fastställs med hänsyn till ett av tre 

tänkbara intressen hos den skadelidande. 

Det första alternativet är att låta värdeersättningen inrikta sig på den skadelidandes 

intresse av att kunna anskaffa ett substitut för den skadade egendomen. Detta intresse 

har jag valt att kalla för den skadelidandes återanskaffningsintresse. Värderingen av den 

skadelidandes återanskaffningsintresse kommer i det följande att kallas för egendomens 

återanskaffningsvärde. Återanskaffningsvärdet kan fastställas på två olika sätt. Främst 

brukar förespråkas en analogisk tillämpning av den försäkringsrättsliga 

dagsvärdeprincipen i FAL 6 kap 2 § första stycket, första meningen. Enligt 

dagsvärdeprincipen tar värdeersättningen utgångspunkt i återanskaffningspriset, vilket 
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betyder nypriset, för egendom av samma slag.2 Från detta pris görs sedan avdrag enligt 

vissa poster, för att värdeersättningen i någon mening ska motsvara det begagnade skick 

som egendomen hade innan den skadades. Det andra sättet är att låta 

återanskaffningsvärdet motsvara kostnaden för att anskaffa likvärdig begagnad 

egendom på andrahandsmarknaden. I framställningen kommer jag att referera till detta 

senare alternativ som substitutionsmodellen. 

Det andra alternativet är att låta värdeersättningen inrikta sig på det 

försäljningsintresse som den skadelidande hade i egendomen. Värderingen av den 

skadelidandes försäljningsintresse kallas för egendomens försäljningsvärde. 

Försäljningsvärdet utgörs av den nettovinst som den skadelidande hade kunnat uppnå, 

vid en ändamålsenlig försäljning av egendomen under marknadsmässiga förhållanden.3 

Det tredje alternativet är att låta värdeersättningen inrikta sig på det bruksintresse 

som den skadelidande hade i egendomen. Värderingen av den skadelidandes 

bruksintresse kallas för egendomens bruksvärde. Bruksvärdet syftar på värdet av den 

användning av egendomen, som den skadelidande gått miste om i och med skadan.4 

I doktrinen används ibland termen marknadsvärde. Termen är oprecis, bland annat 

eftersom det inte anger om det tar utgångspunkt i en köpar- eller säljarmarknad. 

Marknadsvärdet kan användas för att referera till hela det spann av priser, som en och 

samma egendom betingar på marknaden. Jag kommer därför undvika att använda 

termen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Se Radetzki (2012), Skadeståndsberäkning vid sakskada, s 76. 
3 Se Lindskogs tillägg, punkt 9, i NJA 2011 s 576. Se även Radetzki (2012), s 109. 
4 Se Hellner & Radetzki (2010), s 414. 
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2 Allmänt om skadeståndsrätten 

2.1 Skadeståndsrättens syften 

Det brukar sägas att skadeståndsrätten huvudsakligen har ett preventivt, och ett 

reparativt, ändamål. Enligt den preventiva tanken förutsätts skadeståndsrätten minska 

skadorna i samhället. Detta sker genom skadeståndsrättens avskräckande respektive 

moralbildande funktioner. Den avskräckande funktionen verkar genom att människor 

blir mer aktsamma under det överhängande hotet om att få bära kostnaderna för de 

skador de orsakar.5 Den moralbildande funktionen kan sägas innebära ett slags allmän 

uppfostran, där skadeståndsrätten sätter normer och implementerar önskvärda 

handlingsmönster i samhället. 

Den preventiva tanken var som mest framträdande i början på 1900-talet, men får 

sägas ha präglat rättsutvecklingen på skadeståndsrättens område även under senare 

delen av 1900-talet. I doktrinen har frågor om culpa och adekvat kausalitet behandlats 

ingående på många olika håll. Reparationstanken har dock blivit allt mer framträdande 

sedan mitten på århundradet, och idag lyfts den inte sällan fram som skadeståndets 

viktigaste funktion.6 Det är främst i denna funktion som ledning brukar hämtas om hur 

skadeståndsberäkningen och värdeersättningen ska ske. Allmänt brukar sägas att 

skadeståndsrätten syftar till att återförsätta den skadelidande i samma ekonomiska 

situation som om den skadegörande omständigheten inte hade inträffat.7 Detta 

reparativa ändamål hänger nära samman med principen om full ersättning.8  

 

                                                
5 Se Bladini (1996), Preventionstanken i den skadeståndsrättsliga utveckligen, s 56. 
6 Se Schultz, JT 2009/10, Full ersättning för sakens värde, s 848 n 5 samt s 858. Se även Andersson 
(1993), Skyddsändamål och adekvans, s 323, med vidare hänvisningar till ett flertal nordiska författare. I 
sin avhandling ifrågasätter Andersson emellertid riktigheten hos denna uppfattining. 
7 Se Hellner & Radetzki (2010), s 355. 
8 Se Schultz, JT 2009/10, s 858. 
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2.2 Skadeståndsrättsliga principer 

2.2.1 Principen om full ersättning 

Principen om full ersättning är en grundläggande princip inom skadeståndsrätten som 

innebär att den skadelidande ska bli fullgott kompenserad. Principen saknar precisering 

men får ändå sägas komma till uttryck bland annat i propositionen till SkL, där 

departementschefen uttalar att utgångspunkten är att skadeståndets reparativa effekt ska 

vara hundraprocentig.  

”Den skadelidande skall sålunda ha full ersättning för den förlust han har lidit, såvida han inte 

själv har medverkat till skadan genom eget vållande – då kan det bli fråga om jämkning av 

skadeståndet.”9  

Principen beskrivs som fundamental inom både svensk och internationell 

skadeståndsrätt. Man finner uttryck för tanken bland annat i det latinska begreppet 

restitutio in integrum (återställande till ursprungligt tillstånd), i den tyska civilrättsliga 

lagstiftningen ”BGB” 249 §, samt i motsvarande regleringar i de italienska, grekiska 

och portugisiska civilkoderna. Principen existerar även inom den engelska common 

law-traditionen.10 

Schultz framhåller att principen bär på ett rättspolitiskt budskap, som kan tänkas få 

betydelse även i enskilda fall då ett val måste göras mellan olika beräkningsmodeller för 

skadeberäkningen.11 Enligt Radetzki är principen emellertid av alltför allmänt slag, för 

att kunna leda rättstillämpningen vid lösningen av konkreta juridiska problem.12 

 

                                                
9 Prop 1972:5, s 75. I en annan passage framhålls visserligen att det vore tänkbart att införa 
begränsningar i rätten till full kompensation. Uttalandet ges dock i samband med en diskussion kring 
personskadeersättning och hänför sig alltså inte direkt till sakskadeersättningen. Det ska vidare 
uppmärksammas att principen även i detta sammanhang beskrivs som gällande rätt, varför uttalandet får 
läsas som de lege ferenda. Se Prop 1972:5 s 95 f. 
10 Se Schultz, JT 2009/10, s 858 n 42, samt Radetzki (2012), s 16. 
11 Schultz, JT 2009/10, s 858 ff.  
12 Se Radetzki (2012), s 17 n 19. 
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2.2.2 Differensprincipen 

En grundläggande förutsättning för utdömandet av skadestånd, är givetvis att en skada 

har inträffat. I svensk rätt framställs skadebegreppet ofta som en differens mellan det 

faktiska händelseförloppet efter den skadegörande handlingen, och det hypotetiska 

händelseförlopp som mest sannolikt hade utspelat sig om den skadegörande handlingen 

inte hade inträffat.13 En differensbedömning består i att ställa dessa två händelseförlopp 

mot varandra, för att åskådliggöra den differens i verkligheten som uppkommit i och 

med den skadegörande handlingen.  

Ibland kan skadeföljder förväntas uppträda även efter det att domstolen fällt sitt 

avgörande i skadeståndsfrågan. Domstolen måste därför, för en fullständig 

differensbedömning, skapa ytterligare ett hypotetiskt händelseförlopp som representeras 

av hur framtiden mest sannolikt kommer att utveckla sig. Detta antagande om framtiden 

ställs sedan mot hypotesen om hur framtiden mest sannolikt hade utvecklat sig, om det 

inte vore för den skadegörande handlingen.14 

Det kan vara värt att uppmärksamma att differensprincipen inte klarar av att 

identifiera alla händelser, som vi inom svensk rätt betraktar som skador. Principen 

erbjuder alltså ingen fullständig definition av skadebegreppet. Ett klassiskt exempel på 

detta utgörs av situationen då en person vållat någon annans död. 

Begravningskostnaderna utgör i denna situation en skadeståndsförpliktigande följd av 

den skadegörande handlingen, se SkL 5 kap 2 § första punkten. Kostnaderna kan 

emellertid knappast ses som en differens mellan verkligheten och hur verkligheten hade 

utspelat sig, om det inte vore för den skadegörande handlingen. Den avlidne hade avlidit 

förr eller senare i alla fall, vilket hade gett upphov till begravningskostnader. Att 

begravningskostnaderna i detta läge betraktas som en skadeföljd beror alltså inte på att 

kostnaderna kan sägas utgöra en differens i förhållande till hur verkligheten borde ha 

sett ut. Istället beror det på en rättslig värdering, som dessutom kommit till uttryck i lag. 

Differensprincipen kan dock vara till hjälp, vid identifikationen av skadeföljder som 

saknar specifik lagreglering. Principen kan även vara till hjälp, för att tydliggöra hur 

flera påstådda skadeföljder utesluter varandra. Hellner har exemplifierat detta med att en 

                                                
13 Se t ex Persson (1962), Skadestånds- och försäkringsrättsliga studier, s 117, Hellner & Radetzki (2010), 
s 356, samt Radetzki (2012), s 17. 
14 Se Radetzki (2012), s 17 f.  
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bilägare kräver ersättning dels eftersom skadan förhindrat henne att hyra ut sin bil, dels 

eftersom skadan, under samma tidsperiod, förhindrat henne att själv bruka bilen.15 

Domstolen måste alltså ta ställning till sannolikheten hos händelseförloppet som en 

helhet.  

När en skadeföljd väl identifierats, och skadeståndsrättens allmänna krav på culpa 

och adekvat kausalitet bedöms vara uppfyllda, ska skadan värderas. Differensprincipen 

bidrar inte med någon beräkningsmodell för fastställandet av en egendoms förlorade 

värde. Däremot kan principen ge en utgångspunkt för hur värdeersättningen ska 

beräknas. Ifall det hypotetiska händelseförloppet till exempel ger vid handen att den 

skadelidande skulle ha sålt egendomen ifall den inte hade blivit skadad, kan det 

argumenteras för att beräkningen ska ske med utgångspunkt i vad den skadelidande 

hade gjort för vinst på försäljningen. Om det hypotetiska händelseförloppet ger vid 

handen att den skadelidande skulle ha behållit egendomen för eget bruk, framstår det 

kanske däremot som mer naturligt att beräkna egendomens värde efter vad det skulle 

kosta för den skadelidande att göra ett ersättningsköp. På detta sätt kan alltså 

differensbedömningen vara till viss hjälp även för frågan om vilken värdeförlust som 

den skadelidande drabbats av i och med egendomsskadan.  

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Se Hellner & Radetzki (2010), s 356. 
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3 Allmänt om värdeersättningsberäkningen 

3.1 Inledning 

3.1.1 Ersättning för sakens värde – SkL 5 kap 7 § första punkten 

De skadeståndsrättsliga föreskrifterna om ersättning för sakskada finns i SkL 5 kap 7 §. 

Enligt bestämmelsen ska ersättning utgå för tre olika typer av förlust som orsakats av 

sakskada, nämligen, 

 

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning 

2. annan kostnad till följd av skadan 

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet 

 

Den första punkten syftar till ersättning för antingen (a) sakens värde, eller (b) sakens 

reparationskostnad och värdeminskning. Vid totalskada är det frågan om (a), sakens 

värde, som aktualiseras. Varken lagen eller dess förarbeten säger dock någonting om 

hur värdet ska beräknas. I propositionen uttalas endast att skadeståndsberäkningen får 

ske efter allmänt vedertagna principer.16 

 

3.1.2 Om begreppet värde 

Då vi talar om sakers olika värden uttrycker vi oss ofta som om värde vore en faktisk 

egenskap som all egendom bär på. Reflekterar man inte över begreppet är det ganska 

lätt att falla in i uppfattningen att värdet är någonting som skulle kunna mätas objektivt 

och fastställas enhetligt så länge rätt metod användes. På detta vis förhåller det sig 

förstås inte egentligen. Vårt intresse styr vilket värde vi tillskriver en sak och vårt 

intresse är beroende av i vilken situation vi befinner oss. Detta kan exemplifieras med 

ett gammalt Kalle Anka-äventyr i vilket man kunde se den ökänt genomsnåle Joakim 

von Anka, efter att med stor möda ha korsat en sandöken, betala ett fullkomligt 

                                                
16 Prop 1972:5, s 580. 
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ockerpris till en förbipasserande försäljare för att få köpa en läskeblask. Logiken är så 

enkel att ett barn förstår den; läskeblasken var helt sjukt värd för farbror Joakim!  

För att i skadeståndsrättsliga fall kunna beräkna det värde som gått förlorat måste 

sakens ändamål, intresset av saken, identifieras på ett lämpligt sätt. Vissa, i och för sig 

fullt identifierbara, intressen faller dock utanför ramen för vad som berättigar till 

skadestånd. Det anses nämligen gälla som huvudregel, att en skada måste vara av 

ekonomisk natur för att vara ersättningsgill.17 Ideella, det vill säga icke-ekonomiska, 

intressen i egendomen ersätts inte om inte en uttrycklig särregel är tillämplig.18 Vad 

avser ersättningen för sakskada enligt SkL 5 kap 7 § saknas lagstöd för utbetalningen av 

ideell ersättning. I två avgöranden rörande veterinärkostnaderna för en skadad hund och 

en skadad katt, NJA 2001 s 65 I och II, tycks HD dock ha skapat visst skydd även för 

den skadelidandes ideella intresse av sin egendom. I målen krävde de skadelidande 

ersättning för de veterinärkostnader som lagts ned på djuren. Kostnaderna översteg 

djurens ekonomiska värde. HD utdömde trots detta skadestånd motsvarande 

kostnaderna. Egendomen ansågs inte kunna jämställas med vanlig egendom, och 

reparationen utöver dess objektiva värde ansågs därför som en rimlig och påräknelig 

följd av skadan.19 Ersättning tycks alltså under vissa omständigheter kunna utgå för 

ekonomisk skada, även om denna har uppstått genom kostnader som lagts ned på att 

rädda ett ideellt värde.20 

Huvudregeln är emellertid att värdeersättningen endast utgår för skadeföljder av 

ekonomisk natur i snävare mening. Av denna anledning brukar diskussionen om 

värdeersättningen begränsa sig till tre olika värdebegrepp – egendomens 

återanskaffningsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde.21  

 

                                                
17 Se Radetzki, JT 2000/01, Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde, s 932, där 
han gör vidare hänvisningar till ett flertal författare. 
18 Se Andersson (2002), Ekonomisk-ideell skada, s 8. 
19 Radetzki, JT 2000/01, s 930 ff. 
20 Andersson (2002), s 11. 
21 Se t ex Karlgren (1972), Skadeståndsrätt, s 198, samt Hellner & Radetzki (2010), s 412 ff. Författarna 
använder dock en terminologi som skiljer sig något ifrån terminologin i denna framställning. 
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3.2 Återanskaffningsvärdet, försäljningsvärdet och bruksvärdet 

När skadeståndsberäkningen och fastställandet av skadad egendoms värde behandlas 

inom doktrinen, brukar det sägas att värdet kan fastställas med hjälp av olika metoder. 

Metoderna baserar sig i sin tur på återanskaffningsvärdet, försäljningsvärdet respektive 

bruksvärdet.22  

Återanskaffningsvärdet framstår som det viktigaste och mest använda 

värdekonceptet vid fastställandet av värdeersättningen. Lindskog har uttryckt rättsläget 

som att det råder en presumtion för ”återanskaffningsmetoden”.23 Själva syftet med 

metoden är att tillgodose den skadelidandes berättigade intresse av att kunna anskaffa 

ett substitut för den skadade egendomen. Försäljningsvärdet blir främst aktuellt i 

situationer där det framstår som omotiverat att bestämma värdeersättningsbeloppet efter 

återanskaffningsvärdet. Bruksvärdet förespråkas i sin tur ofta först i de situationer då 

varken återanskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet lämpar sig som 

ersättningsnorm.24  

Dessa värdebegrepp har använts under lång tid i doktrinen, men man får som läsare 

sällan någon närmare presentation av dem. För ändamålet med framställningen har jag 

funnit det motiverat att redogöra för begreppen, och diskutera dem mer ingående än vad 

som vanligen sker. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att ha en förståelse för 

användningen av värdebegreppen, om man vill kunna resonera sig fram till hur 

värderingen av en sak borde ske i en given situation. 

 

3.3 Värdebegreppen har sin grund i olika intressen 

Som nämndes i uppsatsens andra kapitel kan en saks värde knappast fastställas utan att 

hänsyn samtidigt tas till något slags intresse i saken. Ett intresse kan i sin tur knappast 

existera utan ett subjekt. Intresset utgörs nämligen av ett personligt tillstånd mellan 

personen och föremålet.25 Syftet med detta avsnitt är att redogöra för hur 

                                                
22 Se t ex Hellner & Radetzki (2010), s 412. 
23 Se Lindskogs tillägg, punkt 14, i NJA 2011 s 576. 
24 Se Hellner & Radetzki (2010), s 414. 
25 Se Tullberg (1994), s 22. 



 

17 

värdeersättningen och de olika värdebegreppen som används inom skadeståndsrätten 

kan återkopplas till den skadelidandes intressen. Oftast torde det vara egendomens ägare 

som är skadelidande, men även nyttjanderättshavare anses kunna erhålla värdeersättning 

vid sakskada.26 De följande resonemangen inriktar sig dock på ägarens situation, 

eftersom ägaren är den person som har mest fullkomliga rättigheter, och därmed störst 

antal möjliga intressen, i förhållande till egendomen.  

Ett intresse är förstås någonting högst subjektivt, och en ägare kan ha flera olika 

och simultana intressen i sin egendom. Inom skadeståndsrätten krävs dock i regel att en 

skada, för att vara ersättningsgill, kan värderas efter något slags allmängiltig 

måttstock.27 Av denna anledning har, vilket tidigare framhållits, diskussionen i 

doktrinen begränsat sig till användningen av tre olika värdebegrepp – 

återanskaffningsvärdet, försäljningsvärdet och bruksvärdet.28 Vad jag vill göra i det 

följande är att förtydliga hur dessa värdebegrepp är förankrade i olika intressen hos den 

skadelidande. Dessa intressen kan tydliggöras med hjälp av en differensbedömning.29 

När en skadeståndsgrundande sakskada inträffat, har den skadelidande rätt till 

ersättning för vissa av de skadeföljder som uppenbarar sig vid en jämförelse mellan det 

faktiska och det mest sannolika hypotetiska händelseförloppet. Om skadan inte hade 

inträffat kan, vid en grov indelning, ett av två hypotetiska händelseförlopp tänkas: 

 

1. Ägaren (den skadelidande) skulle ha behållit egendomen 

2. Ägaren (den skadelidande) skulle ha gjort sig av med egendomen 

 

Mot bakgrund av detta kan en ägare i princip sägas ha haft ett av två olika ekonomiska 

intressen i sin egendom för vilket värdeersättning kan utgå. Intresset kan definieras 

utifrån det första hypotetiska händelseförloppet, där ägaren får antas ha velat 

tillgodogöra sig värdet av egendomen genom att bruka den på något sätt. Ägaren hade 

med andra ord någon form av bruksintresse i egendomen, och skadan består främst i 

                                                
26 Radetzki (2012), s 56. 
27 Karlgren (1972), s 199. 
28 Benämningarna kan skilja sig något mellan olika författare. 
29 Inspiration till denna presentation har hämtats ifrån Lindskog, som använder sig av ett liknande 
angreppssätt i sitt tillägg till NJA 2011 s 576. 
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den förlorade möjligheten att bruka egendomen. När bruksintresset värderas får man 

fram vad som i doktrinen brukar kallas för egendomens bruksvärde.  

Det torde kunna sägas råda en presumtion för det första hypotetiska 

händelseförloppet. Man får nämligen förutsätta att den skadelidande haft för avsikt att 

behålla sin egendom, så länge inte någon mer konkret omständighet vid 

differensbedömningen ger vid handen att den skadelidande skulle ha gjort sig av med 

egendomen. 

Om någon konkret omständighet verkligen ger vid handen att den skadelidande 

skulle ha gjort sig av med egendomen, kan den skadelidandes intresse istället definieras 

utifrån det andra av de två hypotetiska händelseförloppen. I denna situation hade ägaren 

främst kunnat tillgodogöra sig egendomens värde genom en försäljning. Detta tolkas 

som att ägaren haft ett försäljningsintresse i egendomen. Skadan består främst i den 

förlorade möjligheten att sälja egendomen. När försäljningsintresset värderas får man 

fram vad som i doktrinen brukar kallas för egendomens försäljningsvärde.30 

Som jag ser på saken är bruksintresset och försäljningsintresset de enda egentliga 

intressen som en ägare kan ha i sin egendom. En ägare kan till exempel inte ha ett 

återanskaffningsintresse i sin egendom. Däremot kan en skadelidande före detta ägare 

ha ett återanskaffningsintresse som består i att denne vill (”åter”)anskaffa ett substitut 

för den egendom som skadats. Värderingen av den skadelidandes 

återanskaffningsintresse kallas här för egendomens återanskaffningsvärde.  

 

3.3.1 Hypotetiskt händelseförlopp nr 1 – Bruksintresset 

Bruksintresset är det intresse som den skadelidande haft av att inneha och bruka den 

skadade egendomen, och bruksvärdet är benämningen på värdet av detta intresse. Som 

framgått torde det få sägas råda en presumtion för hypotetiskt händelseförlopp nr 1 – att 

den skadelidande skulle ha fortsatt sitt innehav av egendomen om skadan inte hade 

inträffat. Skadeföljden består då främst i att den skadelidande inte längre kunnat 

tillgodogöra sig egendomens bruksvärde.  

                                                
30 Se Lindskogs tillägg, punkt 9, i NJA 2011 s 576. 
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Bruksvärdet har i sig ingenting att göra med vad det skulle kosta för den 

skadelidande att återställa sin materiella situation genom att köpa ett substitut för den 

skadade egendomen. Teorin om ett ersättningsbelopp motsvarande bruksvärdet tycks 

istället ta sikte på att återställandet av den skadelidandes situation ska ske genom den 

ekonomiska regleringen i sig. Summan ska återspegla just vad det hade varit värt för 

den skadelidande att kunna fortsätta inneha och/eller bruka egendomen.  

Eftersom det saknas lämpliga allmängiltiga tillvägagångssätt för att på ett direkt sätt 

tillgodose bruksintresset, har man inom doktrinen resonerat kring möjligheten att 

använda sig av mer objektiva beräkningsmodeller. Försäljningsvärdet har en etablerad 

beräkningsmodell anknuten till sig, men framstår ofta som olämpligt för situationer då 

den skadelidande skulle ha behållit egendomen om det inte vore för skadan. Många 

egendomstyper, som till exempel klädesplagg, skulle nämligen inbringa mycket lite vid 

en försäljning i förhållande till egendomens bruksvärde för den skadelidande.31  

Ett ytterligare skäl mot att blanda in just begreppet ”försäljningsvärde” i detta 

sammanhang är enligt min mening att man av rent pedagogiska skäl borde hålla isär 

begreppen. Att skadeföljden främst består i ett förlorat bruksvärde grundar sig i det 

första hypotetiska händelseförloppet. En skadeföljd bestående i ett förlorat 

försäljningsvärde grundar sig i det andra hypotetiska händelseförloppet. Systematiken 

bakom värdeersättningsberäkningen skulle troligtvis gynnas av att begreppen hölls 

åtskilda. 

 

3.3.2 Hypotetiskt händelseförlopp nr 1 – Återanskaffningsintresset 

Ett alternativt sätt att tillgodose den skadelidandes bruksintresse är att låta värderingen 

inrikta sig på den skadelidandes återanskaffningsintresse. Värdeersättningen beräknas 

då utifrån ändamålet att den skadelidande ska kunna ersätta den skadade egendomen 

med annan egendom. På detta sätt tillgodoser värdeersättningen faktiskt den 

skadelidandes bruksintresse, om än indirekt.32 Värderingen av återanskaffningsintresset 

kallas ibland för egendomens återanskaffningsvärde, vilket alltså kan sägas utgöra ett 

slags substitut för det mer svårberäknade bruksvärdet.  
                                                
31 Se Karlgren (1972), s 198. 
32 Karlgren (1972), s 198. 
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Det kan numera sägas råda en presumtion för att ersättningen för en saks förlorade 

värde enligt SkL 5 kap 7 § första punkten ska motsvara dess återanskaffningsvärde.33 

Tyvärr är det oklart även hur beräkningen av återanskaffningsvärdet ska ske. 

Domstolarna verkar alltid utgå ifrån någon form av objektivt marknadsmässig 

värdering. Detta innebär emellertid inte, att den skadelidande i praktiken alltid kommer 

att kunna återställa sin materiella situation. I vissa fall finns ingen begagnad egendom 

att tillgå på marknaden, samtidigt som ett ersättningsbelopp motsvarande egendomens 

nypris vore alltför generöst. I andra fall finns motsvarande begagnad egendom att köpa, 

men egendomen är av sådant slag att den skadelidande inte kan anses tillräckligt 

kompenserad genom möjligheten att anskaffa egendom som begagnats av någon annan. 

Dessa situationer ska diskuteras mer ingående i framställningens fjärde kapitel, som 

behandlar fastställandet av egendomens återanskaffningsvärde. Innan det ska några ord 

dock sägas om värdeersättningen, när denna tar utgångspunkt i det andra av de två 

hypotetiska händelseförloppen. 

 

3.3.3 Hypotetiskt händelseförlopp nr 2 – Försäljningsintresset  

Som framgått torde man få presumera att den skadelidande haft för avsikt att behålla 

egendomen om det inte vore för skadan. Den skadelidandes försäljningsintresse 

kommer därför i fokus för värdeersättningen, främst då någon konkret omständighet ger 

vid handen att den skadelidande skulle ha sålt egendomen om inte skadan hade inträffat 

(hypotetiskt händelseförlopp nr 2).34  

Försäljningsvärdet brukar sägas motsvara den högsta nettovinst som den 

skadelidande skulle ha uppnått vid en omsorgsfullt gjord försäljning under 

marknadsmässiga förhållanden.35 Om omständigheterna i det enskilda fallet pekar ut ett 

faktiskt pris som egendomen skulle ha sålts för, torde dock försäljningsvärdet kunna 

bestämmas efter detta pris. 

Ibland är det den skadelidande själv som har ett intresse av att bryta presumtionen 

för det första hypotetiska händelseförloppet. Detta är fallet, till exempel då den 

                                                
33 Se Lindskogs tillägg, punkt 14, i NJA 2011 s 576. 
34 Se Lindskogs tillägg, punkt 16, i NJA 2011 s 576. 
35 Se Lindskogs tillägg, punkt 9, i NJA 2011 s 576. Se även Radetzki (2012), s 109. 
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skadelidande är en näringsidkare vars varulager blivit förstört eller stulet. I denna 

situation är försäljningsvärdet nämligen mer fördelaktigt, eftersom den skadelidande 

näringsidkaren köper in varorna för ett lägre pris än de sedan säljs för. Den 

skadelidande vill annorlunda uttryckt ha ersättning för sin förlorade möjlighet att göra 

handelsvinst på egendomen. I doktrinen har ansetts att näringsidkaren i detta läge vore 

berättigad till en värdeersättning motsvarande varornas försäljningsvärde.36 Skadestånd 

för förlorad näringsinkomst, vilket torde inkludera förlusten av ett varulagers 

försäljningsvärde, ska emellertid utgå enligt SkL 5 kap 7 § tredje punkten. Om 

försäljningsvärdet beaktades även inom ramen för värdeersättningen enligt 

bestämmelsens första punkt, skulle den skadelidande näringsidkaren bli 

dubbelkompenserad för den uteblivna handelsvinsten.  

Oftast är det den skadevållande som kan förväntas vilja bryta presumtionen för det 

första hypotetiska händelseförloppet. Försäljningsvärdet förväntas nämligen normalt 

sett bli lägre än en värdeersättning som fokuserar på den skadelidandes bruks- eller 

återanskaffningsintresse.37 Den skadevållandes bevisbörda för att bryta presumtionen 

beskrivs som tung. Till exempel anses omständigheten, att den skadelidande haft 

långtgående planer på att sälja egendomen, inte kunna bryta presumtionen så länge 

denne haft möjlighet att ändra sig. Stöd för denna uppfattning har hämtats från 

rättsfallet NJA 1991 s 269.38 Den skadelidande hade i samband med ett försök att sälja 

en exklusiv klocka, blivit frånhänd denna genom ett bedrägeri av de två köparna. Den 

skadelidande hade gått med på att sälja klockan för 45 000 kr till bedragarna, som hade 

tagit klockan utan att betala köpeskillingen. Klockans återanskaffningsvärde 

uppskattades till 54 000 kr. Fråga var om storleken på den ersättning som skulle utgå för 

klockans värde. Trots den skadelidandes långtgående planer på att sälja klockan för 45 

000 kr utdömde HD ersättning motsvarande klockans återanskaffningsvärde. 

Personligen förhåller jag mig något skeptisk till att fallet ger stöd för ett allmänt 

antagande, om att värdeersättningen kan utgå ifrån egendomens försäljningsvärde först 

när den skadelidande verkligen har realiserat sina försäljningsplaner. I HDs domskäl 

beaktades nämligen omständigheten att den skadelidande vid försäljningen hade haft ett 

                                                
36 Se Karlgren (1972), s 198, Hellner & Radetzki (2010), s 414, samt Radetzki (2012) s 111 f. 
37 Se t ex Radetzki (2012), s 110 f. 
38 Se t ex Lindskog, punkt 16, i hans tillägg i NJA 2011 s 576.  
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akut behov av likvida medel, och att kontant betalning varit en förutsättning för det låga 

försäljningspriset. Bedragarna hade aldrig haft för avsikt att infria detta villkor. Mot 

denna bakgrund framstår det som fullt rimligt av HD att bortse ifrån det villkorade 

försäljningspriset – någon faktisk försäljning var ju aldrig i närheten av att komma till 

stånd.  

Ponera istället att en skadelidande (X) stämt träff för att sälja sin klocka till en 

hederlig köpare (Y). Försäljningen ska ske på kredit och priset är helt marknadsmässigt. 

I samma ögonblick som X räcker över klockan till Y för en slutlig besiktning, passerar 

en drulle på cykel och stöter ner klockan i Fyrisån. Fastställs nu skadeföljden med hjälp 

av differensprincipen, framstår det som att den skadelidande gått miste om just klockans 

försäljningsvärde. Värdeersättningen borde då motsvara detta värde. 

Ett annat exempel på en situation, där det framstår som motiverat att presumtionen 

för det första hypotetiska händelseförloppet bryts, är att den vars jaktvapen stulits 

saknar vapenlicens. Exemplet är lånat av Lindskog som tyvärr inte uttalar sig om vilket 

värde som borde ersättas i situationen.39 Den skadelidande tycks dock inte ha 

berättigade anspråk på ersättning för vare sig bruksvärdet eller återanskaffningsvärdet. 

Redan innehavet av egendomen var ju olagligt. Lämpligare vore därför möjligen att vid 

differensbedömningen utgå ifrån det andra hypotetiska händelseförloppet, och tolka 

omständigheterna som att skadeföljden främst utgjorts av en förlorad möjlighet att sälja 

vapnet. Värdeersättningen skulle i så fall få motsvara vapnets försäljningsvärde. 

Det anses existera en allmän princip om att försäljningsvärdet utgör en nedre gräns 

för värdeersättningen.40 Principen motiveras med att den skadelidande under alla 

förhållanden skulle ha kunnat tillgodogöra sig värdet av egendomen genom försäljning. 

Principen härstammar ifrån rättsfallet NJA 1948 s 401, där PRs bil hade skadats i en 

kollision med BBs bil. Efter kollisionen hade bilens bruksvärde blivit fullt återställt 

genom reparation. BB menade att ersättning endast skulle utgå för 

reparationskostnaden. Det är dock allmänt känt att försäljningsvärdet för en bil som 

krockat är lägre än för en bil som inte krockat, även om bilarnas skick är detsamma. PR 

yrkade därför skadestånd motsvarande den minskning av försäljningsvärdet som 

                                                
39 Se Lindskogs tillägg, punkt 16, i NJA 2011 s 576. 
40 Se Karlgren (1972), s 200. Se även Radetzki (2012), s 111, samt Bengtsson & Strömbäck (2011), 
Skadeståndslagen – en kommentar, s 377. 
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krocken kunde förväntas ha medfört. Högsta domstolen utdömde värdeersättning i 

enlighet med PRs talan. 

Som anfördes i inledningen till detta avsnitt torde dock undantag från principen få 

göras åtminstone då den skadelidande är en näringsidkare som gått förlustig möjligheten 

att sälja sina varor. Denna förlust tycks nämligen istället falla in under SkL 5 kap 7 § 

tredje punkten.  
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4 Att beräkna “återanskaffningsvärdet” 

4.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att diskutera värdeersättningen, i de fall då ägarens intresse av 

egendomen främst grundat sig i att ägandet skulle ha fortsatt om inte skadan hade 

inträffat (hypotetiskt händelseförlopp nr 1, se föregående kapitel). I denna situation 

kommer ägarens bruksintresse i fokus, och värdet av bruksintresset kallas för 

egendomens bruksvärde. Bruksvärdet anses emellertid för svårt att beräkna på ett 

tillfredsställande sätt, varför det ibland föreslås att ersättningen istället ska inrikta sig på 

att tillgodose den skadelidandes återanskaffningsintresse.41 Om återanskaffning av 

jämförlig egendom sker, tillgodoses nämligen den skadelidandes bruksintresse indirekt. 

I enlighet med detta har sagts att det råder en presumtion för återanskaffningsmetoden, 

vilket innebär detsamma som att värdeersättningen ska motsvara vad som här kallas för 

egendomens återanskaffningsvärde.42 

Att beräkna värdeersättningen efter återanskaffningsvärdet förutsätter inte att någon 

återanskaffning redan har skett. Man ställer i regel inte heller frågan om ett 

ersättningsköp faktiskt kommer att ske i framtiden. Denna ordning torde främst vara 

motiverad av praktiska skäl. Skaderegleringen ska inte behöva uppskjutas i väntan på att 

ett ersättningsförvärv eventuellt kommer att ske. Ersättningen kan till och med vara en 

nödvändig förutsättning för att den skadelidande ska kunna göra ett sådant förvärv. Att 

korrigera ett skadestånd som utdömts, ifall det visar sig att något ersättningsköp inte 

kommer att komma till stånd, framstår inte heller som någon lämplig lösning.43 

Ytterligare ett skäl, som är av av mer principiell natur, är att man vill låta den 

skadelidande anpassa sig fritt efter den förändrade situation som uppkommit efter en 

skada. Om skadan till exempel bestått i att en byggnad brunnit ner, ligger det knappast i 

rättsordningens intresse att uppmuntra till en återuppbyggnad som kanske vore 

                                                
41 Se Karlgren (1972), s 198.  
42 Se Lindskogs tillägg, punkt 14, i NJA 2011 s 576. 
43 Se Lindskogs tillägg, punkt 15, i NJA 2011 s 576. 
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omotiverad.44 Man anser med andra ord att den skadelidande är bäst lämpad att avgöra 

hur ersättningen ska investeras.45  

Att värdeersättningen ska fastställas med hänsyn till den skadelidandes 

återanskaffningsintresse säger dock ingenting om hur själva beräkningen av 

återanskaffningsvärdet ska ske. Begreppet måste fyllas med konkret innehåll. Som 

nämndes inledningsvis i uppsatsen är den allmänna utgångspunkten för 

skadeståndsberäkningen att den skadelidande ska erhålla full ersättning för skadan. 

Samtidigt som principen om full ersättning ständigt närvarar som en allmän målsättning 

vid skadeståndsberäkningen, ger den knappt någon ledning för de mer konkreta 

rättsfrågor som kan uppkomma vid bedömningen.  

I doktrinen och rättspraxis har främst två modeller diskuterats och använts vid 

fastställandet av egendomens återanskaffningsvärde. Ibland har ersättning utgått för 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom, och ibland har ersättning utgått genom 

en analogi till den försäkringsrättsliga dagsvärdeprincipen. Anledningen till att jag satt 

citationstecken kring ”återanskaffningsvärdet” i rubriken är att jag vill ifrågasätta om 

dagsvärdeprincipen verkligen borde framställas som ett sätt att möjliggöra 

återanskaffning för den skadelidande. Jag har dock inte velat frångå den etablerade 

systematiken i doktrinen alltför mycket. Istället kommer i framställningens femte 

kapitel att föras en diskussion om hur dagsprincipen och dess syfte alternativt skulle 

kunna presenteras. 

 

4.2 Substitutionsmodellen – skadestånd motsvarande 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom 

4.2.1 Inledning 

En variant som kommit till viss användning i rättspraxis för att fastställa 

återanskaffningsvärdet, är att ersätta den skadelidande för kostnaden av att anskaffa 

                                                
44 Se Hellner (1965), Försäkringsrätt, s 233 f. Hellners diskussion hänför sig till försäkringsrätten, men 
argumentet framstår som minst lika starkt inom skadeståndsrätten. 
45 Se Andersson (1993), s 459. 
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likvärdig begagnad egendom. För att förenkla språkbruket kommer jag att referera till 

denna värderingslösning som ”substitutionsmodellen”.  

Det är uppenbart hur denna modell är tänkt att tillgodose den skadelidandes behov 

av återanskaffning. I litteraturen har modellen dock inte fått någon vidare 

uppmärksamhet, och i rättspraxis tycks den endast ha använts vid ett fåtal tillfällen. I 

doktrinen har rättsläget beskrivits som att man, då det finns möjlighet för den 

skadelidande att anskaffa begagnad egendom som kan jämställas med den skadade, kan 

bestämma värdeersättningen efter anskaffningskostnaden för likvärdig begagnad 

egendom.46 Det tycks dock inte ha utarbetats några tydliga regler för när så ska ske. 

 

4.2.2 Stödet för substitutionsmodellen 

Lindskog har hänvisat till NJA 1940 s 719 som möjligt stöd för substitutionsmodellen.47 

I fallet hade den skadelidandes (FED) bil, vilken hade gått runt 600 mil, skadats. FED 

bytte in den skadade bilen mot en ny av samma modell. I mellangift betalade FED 2800 

kr varav 2560 kr bedömdes som ersättningsgilla. Resterande 240 kr av mellangiften 

ansågs motsvara det värde som den skadade bilen hade förlorat redan innan skadan, till 

följd av att den hade körts 600 mil. Domskälen ger dock inget tydligt skäl att anta att 

den begagnade bilens värde uppskattades med utgångspunkt i just 

anskaffningskostnaden för en likvärdig bil. Värderingen tycks lika gärna kunna ha skett 

enligt någon annan outtalad modell.  

I ett hovrättsavgörande ur Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling (FFR) 

1960 s 373, uttalade domstolen däremot uttryckligen att den skadade bilens värde skulle 

bestämmas till det pris som ett likvärdigt fordon fick antas betinga i den allmänna 

handeln. Elva år senare utdömde även HD, i ett annat bilskadefall, NJA 1971 s 126, 

skadestånd motsvarande priset för likvärdig egendom. Fallet rörde egentligen så kallad 

partiell skada, vilket innebär att egendomen hade haft ett värde (kallat restvärde) även 

efter skadan. Ersättning för partiell skada anses huvudsakligen kunna beräknas på två 

sätt. Man kan utgå ifrån egendomens värde innan skadan och från detta värde göra 

                                                
46  Se Hellner & Radetzki (2010), s 414, samt Ekstedt (2001), Skadeståndsrätt, s 132. 
47 Lindskogs tillägg, punkt 18, i NJA 2011 s 576. 
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avdrag för egendomens restvärde.48 Alternativt kan man ersätta den skadelidande för 

den reparationskostnad som nedlagts, eller skulle behöva nedläggas, för att återställa 

egendomens skick.  

I målet hade den skadelidandes (Biven) tio år gamla bil skadats i en krock. Biven 

lät reparera bilen, men kostnaderna för reparationen översteg det värde som bilen ansågs 

ha betingat innan skadan. Av detta skäl vägrade den ersättningsskyldiga parten 

(Folksam) vitsorda beloppet. HD fastslog att det skulle blivit betydligt billigare om 

Biven, istället för att reparera bilen, hade anskaffat en likvärdig bil. Eftersom Biven inte 

uppvisat några omständigheter som berättigade honom till en ersättning grundad på 

reparationskostnaden, ansågs han endast berättigad till anskaffningskostnaden för 

likvärdig egendom, med avdrag för bilens restvärde. 

Det är oklart hur långt prejudikatet i NJA 1971 s 126 sträcker sig. Någon anledning 

att begränsa avgörandets prejudikatvärde till partiella sakskador tycks dock inte finnas. 

HD utgick nämligen ifrån bilens totala värde, vid bedömningen av hur höga 

reparationskostnader som kunde anses tillåtliga för att återställa egendomens skick.  

 

4.3 Dagsvärdeprincipen 

4.3.1 Inledning 

Som nämndes i föregående avsnitt har NJA 1971 s 126 fått ganska lite uppmärksamhet i 

doktrinen rörande skadeståndsberäkningen. I doktrinen brukar man istället, mot 

bakgrund av bristen på lagbestämmelser, förarbetsuttalanden och rättspraxis, framhålla 

möjligheten att söka ledning inom andra rättsområden där ersättning för sakskada 

förekommer. Särskilt försäkringsrätten och dess reglering om värdeersättning vid 

sakskada anses utgöra en lämplig grund för jämförelser.49  

 

                                                
48 Enligt Radetzki ska egendomens värde och restvärde i regel fastställas i enlighet med 
dagsvärdeprincipen, se Radetzki (2012), s 116. Jfr dock Hellner & Radetzki (2010), s 414 f, där Hellner 
med hänvisning just till NJA 1971 s 126 tycks anse att egendomens värde, åtminstone som det såg ut 
innan skadan, ska bestämmas utifrån priset för likvärdig egendom. 
49 Se Hellner & Radetzki (2010), s 411 f, samt Radetzki (2012), s 99. 
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4.3.2 Dagsvärdeprincipens försäkringsrättsliga betydelse 

Den försäkringsrättsliga regleringen om ersättning för sakskada finns i FAL 6 kap 1 och 

2 §§. I 6 kap 2 § första stycket, första meningen, stadgas huvudregeln, den så kallade 

dagsvärdeprincipen50: 

”Avser försäkringen värdet av egendom, skall värdet anses motsvara återanskaffningspriset 

omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt, när skadan inte avser en 

byggnad, för nedsatt användbarhet och annan omständighet.” 

För att få fram dagsvärdet utgår man ifrån återanskaffningspriset, vilket motsvarar 

nypriset för egendom av samma slag som den skadade. Återanskaffningspriset utgörs av 

det lägsta nypris som försäkringshavaren kommer att behöva betala för att anskaffa 

egendom av samma slag, men denne måste förstås inte acceptera oskäliga villkor i 

övrigt bara för att uppnå ett lägre pris.51 Särskilda omständigheter såsom att 

försäkringshavaren är grossist och kan köpa in egendomen till ett förmånligt pris ska 

beaktas. Omständigheter av mer utpräglat subjektiv natur, som att försäkringshavaren 

kan utnyttja särskilda kontakter för att få ett särskilt förmånligt pris, anses dock falla 

utanför bedömningen.52 

Enligt Radetzki ska även andra omkostnader som sammanhänger med en eventuell 

återanskaffning beaktas vid bestämmandet av återanskaffningspriset. Som exempel på 

detta tar han upp fraktkostnaden och kostnaden för installation av egendomen.53 I FAL 

6 kap 1 § fastslås dock att ersättningen begränsas till att motsvara själva egendomens 

förlorade värde. I förarbetena exkluderas dessutom fraktkostnader uttryckligen från 

ersättningen.54  

När egendomens lägsta återanskaffningspris har fastställts ska avdrag från detta 

göras för ålder och bruk samt nedsatt användbarhet eller annan omständighet som 

bidragit till att sänka värdet hos den skadade egendomen. Avdragen för ålder och bruk 

                                                
50 Begreppet används allmänt i försäkringsvillkor då denna metod tillämpas, och har dessutom fått visst 
fäste i den försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga doktrinen. Se t ex Tullberg (1994), 
Försäkringsersättning, s 64, samt Radetzki (2012), s 71.  
51 Hellner (1965), s 227. 
52 Radetzki (2012), s 77 och s 84. 
53 Radetzki (2012), s 77. 
54 Prop 2003/04:150, s 438. 
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behandlas ofta tillsammans. De kan sägas sammanhänga eftersom det främst är slitaget 

som gör att egendomen tappar sitt värde med tiden. Åldersavdrag anses visserligen 

kunna ske även om egendomen skulle ha legat i obruten förpackning fram till skadan. 

På samma sätt är det tänkbart att avdrag för ett särskilt omfattande slitage skulle kunna 

göras även om egendomen vore nyköpt. Det framstår dock i doktrinen som att avdrag 

för särskilt omfattande slitage ska göras enligt bestämmelsens övriga avdragsposter – 

nedsatt användbarhet eller annan omständighet.55 I försäkringsfall rörande byggnader, 

vilka enligt lagtexten är undantagna avdragen för dessa övriga poster, torde detta kunna 

få stor ekonomisk betydelse.56 

Tanken bakom avdraget för ålder och bruk är att undvika att försäkringstagaren 

överkompenseras med ersättning för ett nytt föremål, när det föremål som skadats har 

minskat i värde sedan det köptes.57 Allmänt förespråkas att storleken på avdragen 

beräknas utifrån egendomens objektiva livslängd.58 Hänsyn anses dock kunna tas till 

försäkringstagarens sätt att hantera egendomen. Om försäkringstagaren kan visa att 

denne varit särskilt varsam vid brukandet av egendomen, får livslängden justeras till att 

bli längre. Motsatsen torde gälla vid ett vårdslöst brukande av egendomen.59  

Genom att dividera återanskaffningspriset med det antal år som utgör egendomens 

förväntade livslängd får man fram det belopp som det årliga avdraget ska motsvara. Om 

återanskaffningspriset för ett föremål är 10 000 kr och dess livslängd är 10 år ska alltså 

ett årligt avdrag på 1000 kr göras. Om egendomen är av ett slag som kan förväntas ha 

en längre livslängd, blir det årliga avdraget förstås mindre i förhållande till egendomens 

återanskaffningspris. Om återanskaffningspriset för egendomen är 100 000 kr och dess 

objektiva livslängd är 100 år kommer avdraget fortfarande att vara 1000 kr per år, men 

den årliga värdeminskningen blir alltså endast en tiondel så stor i förhållande till 

återanskaffningspriset som i det första exemplet. 

                                                
55 Hellner (1965), s 230. 
56 Huruvida lagstiftaren verkligen avsett att helt exkludera dylika avdrag för byggnader kan ifrågasättas. 
Det tidigare undantaget för byggnader i GFAL gällde nämligen endast byggnader som återuppförts efter 
försäkringsfallet. Den lagändring som tycks ha skett i och med FAL kommenteras över huvud taget inte i 
lagens förarbeten. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om någon ändring verkligen varit avsedd. Se 
Radetzki (2012), s 87 f.  
57 Tullberg (1994), s 69 f. 
58 Se Hellner (1965), s 229 f, och Tullberg (1994) s 70. Se även Radetzki (2012), s 78, som tycks vara av 
samma uppfattning. 
59 Se Tullberg (1994), s 70. 



 

30 

Även avdragen för nedsatt användbarhet eller annan omständighet brukar behandlas 

i ett sammanhang. Detta eftersom nedsatt användbarhet endast är ett exempel på en av 

flera tänkbara värdenedsättande omständigheter. I doktrinen anses att den 

värdenedsättande omständigheten måste vara av permanent slag för att kunna motivera 

avdrag.60 Som exempel på sådana omständigheter har Hellner tagit upp att egendomen 

haft ett konstruktionsfel eller att den varit utsatt för en tidigare skada. Hellner har också 

framhållit att man ska beakta den enskilde försäkringstagarens subjektiva möjligheter 

att tillgodogöra sig värdet hos föremålet. En subjektiv värdenedsättande omständighet 

skulle till exempel kunna vara att det fullt fungerande maskineriet i en gruva minskat i 

värde för sin ägare sedan malmen i gruvan tagit slut.61 På samma sätt anses den enskilde 

försäkringstagarens särskilda möjligheter att tillgodogöra sig värdet av en egendom, 

som för andra vore mindre användbar, tala emot att avdrag för minskad användbarhet 

ska ske.62 Värdet av den enskilde försäkringstagarens subjektiva användning av 

egendomen torde ofta få fastställas skönsmässigt.63 

 

4.3.3 Hur den försäkringsrättsliga analogin motiveras i doktrinen 

Grundtanken bakom dagsvärdeprincipen antas vara att försäkringshavaren ska beredas 

möjlighet att ersätta den skadade egendomen med annan egendom av samma slag.64 

Värderingsmodellen skulle med andra ord inrikta sig på att tillgodose den skadelidandes 

återanskaffningsintresse. Avsikten är dock inte att gammal egendom ska ersättas med 

priset för ny egendom.65 Till undvikande av överkompensation gör man som framgått 

avdrag från nypriset för ålder och bruk, nedsatt användbarhet och annan omständighet. 

Denna beräkningsmodell anses inom doktrinen stämma bra överens med 

skadeståndsrättens reparativa funktion, och dagsvärdeprincipen framhålls därför ofta 

som huvudregel för att fastställa värdeersättningen även inom skadeståndsrätten.66 

                                                
60 Se Hellner (1965), s 231, samt Tullberg (1994), s 74. 
61 Se Hellner (1965), s 230. 
62 Se Hellner (1965), s 231,Tullberg (1994), s 74, och Radetzki (2012), s 82. 
63 Se Radetzki (2012), s 83. 
64 Se Hellner (1965), s 227 samt Bengtsson & Strömbäck (2011), s 375. Se även Tullberg (1994), s 64 ff.  
65 Se Persson (1962), s 3. 
66 Se Hellner & Radetzki (2010), s 412 f, Bengtsson & Strömbäck (2011), s 375 f, samt Radetzki (2012), s 
99. Se även Karlgren (1972), s 198, med hänvisning till dagsvärdeprincipen i GFAL 37 §.  
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4.3.4 Ett modifierat dagsvärdebegrepp inom skadeståndsrätten 

I föregående avsnitt har redogjorts för dagsvärdeprincipens försäkringsrättsliga 

innebörd. Dagsvärdebegreppet används med i princip samma betydelse inom den 

skadeståndsrättsliga doktrinen. På några punkter anses dess betydelse dock behöva 

modifieras för att passa den skadeståndsrättsliga diskussionen.67 Syftet med denna 

framställning motiverar inte någon djupare diskussion rörande det skadeståndsrättsliga 

dagsvärdebegreppet. Den som är intresserad av en mer utförlig redogörelse i ämnet har 

hjälp av de hänvisningar som görs i fotnoterna. 

Den första modifikationen som måste göras avser utifrån vilken tidpunkt nypriset 

för egendomen ska bestämmas. Enligt dagsvärdeprincipen, som den kommer till uttryck 

i FAL, är det tiden omedelbart före försäkringsfallet som blir avgörande för nypriset.68 

Inom skadeståndsrätten, där utgångspunkten är att den skadelidande ska försättas i 

samma situation som om skadan inte hade inträffat, tycks en allmän uppfattning vara att 

man i de flesta fall borde utgå ifrån det nypris som råder vid tidpunkten för domen i 

skadeståndsprocessen. På detta sätt förväntas ersättningen nämligen i största möjliga 

utsträckning korrespondera med den skadelidandes kostnad för att återanskaffa 

egendomen.69  

Den andra modifikationen avser avdragens omfattning då den skadade egendomen 

är en byggnad. Som framgått gör FAL ett undantag från dessa poster när den skadade 

egendomen är en byggnad, se FAL 6 kap 2 § första stycket, första meningen. Frågan är 

om dessa avdragsposter ska vara undantagna byggnader även inom skadeståndsrätten. 

Frågan har inte prövats i rättspraxis. Enligt Radetzki leder den försäkringsrättsliga 

ordningen med dess begränsade avdragsmöjligheter avseende byggnader till att 

försäkringshavaren kan bli föremål för överkompensation. Denna ordning kan anses 

acceptabel inom försäkringsrätten då försäkringsgivaren har möjlighet att jämna ut 

förhållandet genom att debitera en högre försäkringspremie vid byggnadsförsäkring. 

                                                
67 Se Radetzki (2012), s 101. 
68 I bestämmelsen används begreppet ”återanskaffningspriset” vilket, som tidigare nämnts, är synonymt 
med nypriset för egendom av samma slag. 
69 Radetzki (2012), s 133 ff. Radetzki diskuterar också när undantag från denna utgångspunkt framstår 
som motiverade. Se även Schultz i JT 2009/10, s 862 ff. 
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Inom skadeståndsrätten har den skadevållande emellertid ingen motsvarande möjlighet 

varför undantaget inte borde gälla.70 

Den tredje modifikationen gäller huruvida avdraget för ålder och bruk över huvud 

taget ska ske inom skadeståndsrätten. Den skadelidande har ju genom annans vållande 

ofrivilligt blivit av med sin egendom. Om avdrag görs från egendomens nypris är det 

inte säkert att den skadelidande kommer att kunna återställa sin materiella situation utan 

att behöva tillskjuta kapital ur egen ficka. Av detta skäl har en diskussion förts i 

doktrinen angående huruvida avdrag för ålder och bruk alls ska göras, och i vilken 

utsträckning det i så fall ska ske.71 Hellner tycks ha varit först med att föreslå att 

avdraget för ålder och bruk ska göras med försiktighet inom skadeståndsrätten. Andra 

författare har anslutit sig till ståndpunkten, och genom HDs avgörande i NJA 2011 s 

576 bekräftade domstolen principens existens i sina domskäl.72 Exakt hur principen ska 

tillämpas råder det emellertid delade meningar om.  

 

4.3.5 Stödet för dagsvärdeprincipen inom skadeståndsrätten 

Dagsvärdeprincipen får sägas ha visst stöd i skadeståndsrättslig praxis. I NJA 1936 s 

693 hade Ös lastbil skadats vid kollision med den skadevållande Es personbil. Ö yrkade 

bland annat på 409 kr och 50 öre i ersättning för reparationen av lastbilen. HD fastslog 

att ersättningen för reparationskostnaden inte kunde tillåtas uppgå till ett högre värde än 

vad själva bilen hade betingat innan skadetillfället. Detta värde uppskattades med 

hänsyn till ålder, befintligt skick och brukbarhet. Att bilens värde uppskattades med 

hänsyn till egendomens ålder och brukbarhet antas i doktrinen ha föranletts av 

utformningen hos den försäkringsrättsliga regleringen.73  

I NJA 1991 s 269 hade den skadelidande blivit av med en ny och mycket exklusiv 

klocka. HD dömde ut ersättning motsvarande återanskaffningskostnaden för en ny 

klocka av samma slag, vilket i viss mån talar för en analogisk tillämpning av 

                                                
70 Radetzki (2012), s 102. 
71 Se Radetzki (2012), s 102 ff, Lindskogs tillägg, punkt 22 ff, i NJA 2011 s 576, Hellner & Radetzki (2010) 
s 413, Bengtsson & Strömbäck (2011) s 376, samt Schultz i JT 2009/10, s 860 ff. 
72 Fallet redogörs för i nästa avsnitt. 
73 Vid denna tid fanns dagsvärdeprincipen i GFAL 37 §. 
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dagsvärdeprincipen. Något avdrag för ålder och bruk skedde inte, men detta kan ha haft 

sin grund i att klockan endast varit obetydligt använd.74 

Dagsvärdeprincipen kom till ett klart tydligare uttryck i NJA 2011 s 576. HD 

använde sig av modellen för att beräkna hur stort skadestånd som skulle utgå till ett 

bolag (Sydställningar AB) som bestulits på byggnadsställningsmaterial. Sydställningar 

yrkade ersättning motsvarande inköpspriset för nya ställningar (det vill säga nypriset 

eller, enligt försäkringsrättslig terminologi, återanskaffningspriset), vilket ostridigt 

uppgick till 40 000 kr. De två svarandena, IA och UA, vitsordade att nypriset lades till 

grund för beräkningen, men gjorde gällande att avdrag för ålder och bruk skulle göras 

och att skadeståndet skulle bestämmas till 15 000 kr. 

Det var klarlagt att det stulna materialet varit begagnat. Närmare utredning om 

materialets skick saknades, men domstolen konstaterade att förutsättningar för ålders- 

och bruksavdrag förelåg. Mot bakgrund av hur parterna hade fört processen, ansåg sig 

domstolen behörig att avgöra frågan om skadeståndsbeloppets storlek efter allmänna 

erfarenhetssatser och skälighet (rättegångsbalken 35 kap 5 § var dock inte direkt 

tillämplig). 

Domstolen framhöll att materialet endast hade utgjort en mindre del av bolagets 

ställningsmaterial. Materialets livslängd antogs av domstolen ha varit förbrukad till 

hälften vid tiden för stölden, vilket innebar att materialet i ett mer objektivt hänseende 

hade varit värt 20 000 kr. Förslitningen hade dock inte nödvändigtvis varit av 

motsvarande praktisk betydelse för bolaget. Domstolen fastslog dessutom att avdraget 

för ålder och bruk ska göras med viss försiktighet inom skadeståndsrätten. Avdraget 

bestämdes därför till 10 000 kr, och Sydställningar AB tillerkändes 30 000 kr i 

skadestånd. 

Av avgörandet framgår tydligt att domstolen utgick ifrån egendomens nypris, 

varifrån avdrag gjordes för ålder och bruk på ett sätt som stämmer överens med den 

tillämpning av dagsvärdeprincipen som brukar rekommenderas inom skadeståndsrätten.  

Enligt Radetzki torde domstolarnas uttalanden i de ovan angivna fallen, även om de 

inte uttryckligen baseras på en modell som fullt ut motsvarar FAL 6 kap 2 § första 

stycket, första meningen, kunna tolkas såsom innebärande en hänvisning till 

                                                
74 Radetzki (2012), s 105. 
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dagsvärdeprincipen.75 Personligen är jag mer skeptisk till att avgörandena borde 

betraktas som stöd för en allmän tillämpning av dagsvärdet. I NJA 1936 s 639 anknöt 

domstolens terminologi visserligen till regleringen i 37 § GAL. Det framgår emellertid 

inte av domskälen att skadeståndsberäkningen tagit sin utgångspunkt i bilens nypris och 

domen uttrycker följaktligen inte heller om ålder och bruk beaktades genom att avdrag 

från bilens nypris gjordes, eller om de endast ingick som ett led i en mer godtycklig 

uppskattning av bilens värde. Domskälen tog dessutom upp lastbilens befintliga skick 

som en värdebestämmande faktor vilken inte specifikt omnämns i den 

försäkringsrättsliga regleringen. Detta talar möjligen för att domstolen gjort en mer 

nyanserad uppskattning av bilens värde än vad som skulle ha föranletts av den 

schablonartade dagsvärdeprincipen. 

I NJA 1991 s 269 utdömde HD visserligen ersättning motsvarande nypriset för en 

klocka av samma slag. Detta är emellertid det enda gemensamma drag med 

dagsvärdeprincipen som avgörandet uppvisar. Några avdrag från nypriset gjordes 

nämligen inte, varför fallet ger ett knappt underlag för slutsatser om grunden bakom 

ersättningsbeloppet. 

NJA 2011 s 576 ger ett klart tydligare uttryck för en analogisk tillämpning av 

dagsvärdeprincipen. Det framstår dock som att parternas sätt att driva processen blev 

avgörande för utgången i målet. Käranden yrkade på ersättning enligt egendomens 

nypris och svarandena vitsordade en skadeståndsberäkning med utgångspunkt i detta 

pris. Mot bakgrund av den bristfälliga utredningen om den aktuella egendomens skick 

måste detta ha framstått som en naturlig utgångspunkt för skadeståndsberäkningen även 

för domstolen. Värderingen skulle av nödvändighet bli skönsmässig, eftersom man av 

praktiska skäl var förhindrad att döma ut en värdeersättning motsvarande kostnaden för 

anskaffning av likvärdig egendom.  
 

                                                
75 Radetzki (2012), s 101. 
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4.4 Skillnaden mellan substitutionsmodellen och 

dagsvärdeprincipen 

Som framgått är rättspraxis kring värdeersättningen enligt SkL 5 kap 7 § första punkten 

inte helt enhetlig. Å ena sidan har Högsta domstolen, åtminstone i ett fall, tydligt använt 

sig av substitutionsmodellen för att fastställa värdeersättningen. Å andra sidan använder 

sig domstolarna desto oftare av en terminologi som påminner om hur 

dagsvärdeprincipen kommer till uttryck i FAL 6 kap 2 § första stycket, första meningen. 

Något förvånande tycks man inte inom doktrinen ha försökt reda ut under vilka 

omständigheter substitutionsmodellen respektive dagsvärdeprincipen ska tillämpas. 

Avgörandet i NJA 1971 s 126, där HD tillämpade substitutionsmodellen, verkar inte ha 

föranlett mer långtgående slutsatser än att modellen kan användas då den skadelidande 

har möjlighet att anskaffa likvärdig begagnad egendom.76 Mot denna bakgrund kan man 

ställa sig frågan om det alls spelar någon roll vilken värdeersättningsmodell som 

används i detta läge. Modellerna kanske är likvärdiga?  

Radetzki, som är en stark förespråkare av en analogisk tillämpning av 

dagsvärdeprincipen, anser inte att NJA 1971 s 126 behöver betraktas som en avvikelse 

ifrån huvudregeln om dagsvärdet. Han föreslår att ett värde beräknat utifrån kostnaden 

för anskaffning av likvärdig begagnad egendom kan sägas motsvara den ersättning som 

skulle ha utgått enligt dagsvärdeprincipen. Detta ifall avdragen för nedsatt användbarhet 

eller annan omständighet enligt dagsvärdeprincipen begränsades till att enbart avse 

objektiva faktorer.77 Anledningen till begränsningen är förstås att en egendoms värde på 

andrahandsmarknaden inte påverkas av sådana värdenedsättande faktorer som relaterar 

till ägarens subjektiva förhållanden.  

Att domstolen hänvisade till anskaffningskostnaden för likvärdig egendom istället 

för till dagsvärdeprincipen, med konsekvensen att avdrag för subjektiva 

värdenedsättande omständigheter inte kunde göras, ger enligt Radetzki dock inte skäl 

för slutsatsen att domstolen på något sätt velat förändra dagsvärdeprincipens innebörd 

inom skadeståndsrätten till att enbart avse avdrag för objektiva faktorer. Formuleringen 

av domskälen skulle enligt honom lika gärna kunna bero på att det i det enskilda fallet 

                                                
76 Se Hellner & Radetzki (2010), s 414, samt Ekstedt (2001), s 132. Min kursivering. 
77 Radetzki (2012), s 109. 
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helt enkelt inte fanns några värdenedsättande faktorer av subjektivt slag att ta hänsyn 

till.78  

Med hänsyn till att HD normalt sett enbart beviljar prövningstillstånd i de fall då 

det finns behov av styrande prejudikat, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 54 kap 10 

§ första punkten, framstår det dock som osannolikt att domstolen med dessa domskäl, 

som saknar antydan till en användning av dagsvärdeprincipen, haft till syfte att döma ut 

ett skadestånd motsvarande dagsvärdet över huvud taget.79 Även om en tillämpning av 

dagsvärdeprincipen (utan dess subjektiva avdrag) just i NJA 1971 s 126 skulle ha lett 

till ett skadestånd motsvarande kostnaden för att anskaffa likvärdig egendom, vilket kan 

ifrågasättas, så är de två beräkningsmodellerna normalt sett inte likvärdiga.80  

Som framgått görs avdrag enligt dagsvärdeprincipen genom att man utifrån en 

uppskattning av egendomens livslängd beräknar dess årliga värdeminskning. Varje 

avdrag görs med samma belopp vilket innebär att värdeminskningen enligt 

dagsvärdeprincipen blir linjär. En graf över förändringen hos anskaffningskostnaden för 

likvärdig egendom illustrerar däremot oftast en kurva. Detta kan exemplifieras med det 

ovan nämnda rättsfallet NJA 1991 s 269, där den skadelidande (AO) i samband med ett 

försök att sälja sin oanvända, tre månader gamla, klocka hade blivit frånhänd denna 

genom ett bedrägeri av de två presumtiva köparna. AO hade gått med på att sälja 

klockan för 45 000 kr till de två bedragarna, vilka hade tagit klockan utan att betala 

köpeskillingen. Då AO själv förvärvade klockan var den värd 50 275 kr, vilket styrktes 

av ett åberopat värderingsintyg.81 Återanskaffningspriset för en klocka av samma slag 

uppgick vid tillfället till 54 000 kr. Frågan rörde skadeståndets belopp. 

Tingsrätten konstaterade att utredningen inte visade att klockan varit värd mer än 

värderingsintyget gav vid handen, varför AO tillerkändes detta belopp i skadestånd. 

Varifrån tingsrätten hämtade inspiration till denna beräkningsmodell är oklart. 

Hovrätten upphävde tingsrättens dom och fastslog att den förlust AO lidit motsvarades 

                                                
78 Radetzki (2012), s 108 f. 
79 Före den 1 juli 1971 hade RB 54 kap 10 § visserligen en annorlunda utformning. Enligt bestämmelsens 
andra punkt tilläts HD att medge prövningstillstånd inte bara i de fall då det fanns behov av styrande 
prejudikat, utan även då anledning förekom till ändring av hovrättens domslut eller av hänsyn till 
omständigheterna i målet. Att HD fastställde hovrättens dom med i stort sett oförändrade domskäl talar 
dock för att prövningstillstånd meddelades på grundval av bestämmelsens första punkt – behovet av 
styrande prejudikat. 
80 Se t ex Tullberg (1994), s 70. 
81 Vilket värdebegrepp man här använder sig av utvecklas inte i domen. 
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av det belopp han varit beredd att sälja klockan för. Han tillerkändes därför endast 45 

000 kr i skadestånd. 

Inför HD anförde AO att han vid försäljningen hade haft ett akut behov av likvida 

medel och att kontant betalning varit en förutsättning för det låga försäljningspriset. 

Domstolen tog tillvara på detta i sina domskäl som gavs följande lydelse: 

”Den omständigheten att Anders O var villig att vid en snabb uppgörelse acceptera en lägre 

köpeskilling än vad som motsvarade klockans marknadspris bör inte föranleda att det 

ersättningsbelopp han skall tillerkännas på grund av liden skada sätts lägre än kostnaden för 

återanskaffning av en ny klocka av samma slag. Utredningen i HD ger vid handen att 

återanskaffningsvärdet bör beräknas till 54 000 kr. HD finner därför att skadeståndet till Anders 

O för klockan skall bestämmas till det beloppet.” 

Fallet väckte diskussion i doktrinen om hur Högsta domstolen kom fram till detta 

belopp. Att nypriset för en klocka av samma slag blev bestämmande för skadeståndet 

för förstås tankarna till dagsvärdeprincipen snarare än till substitutionsmodellen. Mot 

bakgrund av att några avdrag inte gjordes har Schultz emellertid ifrågasatt om 

dagsvärdeprincipen verkligen tillämpades i egentlig mening. Schultz framhåller att 

exklusiva klockor faller kraftigt i värde i samma stund som de lämnar butiken, varför 

avdrag för ålder och bruk borde ha skett om principen hade tillämpats fullt ut.82  

Radetzki, som i sin tur har hänvisat till avgörandet som stöd just för 

dagsvärdeprincipens tillämpning inom skadeståndsrätten, kritiserar Schultz analys av 

fallet.83 Att avdrag inte gjordes antas istället ha sin förklaring i att klockan var så pass 

ny (endast tre månader gammal, och dessutom helt oanvänd) att den inte förlorat något 

värde till följd av ålder och bruk. När en exklusiv klocka lämnar butiken sjunker 

visserligen dess marknadsvärde, men Radetzki varnar här för att blanda ihop 

marknadsvärdet med dagsvärdebegreppet.84  

Radetzkis analys kring skillnaden mellan dagsvärdebegreppet och marknadsvärdet 

är övertygande. Det är visserligen oklart om och hur avdraget för ålder och bruk ska 

                                                
82 Se Schultz i JT 2009/10, s 861.  
83 Se Radetzki (2012), s 104 f. 
84 Radetzki (2012), s 105 n 360.  
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göras inom skadeståndsrätten.85 Begreppen ålder och bruk ger dock en stark antydan 

om att avdraget avser just värdeminskning till följd av tid och förslitning. Avdraget ska 

alltså inte ta hänsyn till att en i princip ny vara betingar ett lägre marknadsvärde om den 

säljs av en privatperson.86 Något utrymme att göra avdrag för ett minskat 

marknadsvärde enligt avdragsposten annan omständighet torde inte heller finnas.87  

Enligt Radetzkis uppfattning är begreppet marknadsvärde synonymt med 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom (och med egendomens 

försäljningsvärde).88 När han framhåller skillnaden mellan marknadsvärdet och 

dagsvärdet framträder som en konsekvens även skillnaden mellan dagsvärdeprincipen 

och substitutionsmodellen. Mot denna bakgrund framstår Radetzkis föreslagna tolkning 

av NJA 1971 s 126, det vill säga att anskaffningskostnaden för en likvärdig bil skulle 

återspegla den skadade bilens dagsvärde, som något förvirrande. Detta inte minst då just 

bilar ofta är utsatta för en särskilt snabb värdeminskning på andrahandsmarknaden. Att 

Radetzki vid sin analys av NJA 1971 s 126 uttrycker att man får bortse ifrån 

dagsvärdeprincipens avdrag för subjektiva faktorer löser inte den motstridighet som 

tycks finnas i hans resonemang. Ett exkluderande av dagsvärdeprincipens subjektiva 

avdrag ökar nämligen bara ytterligare diskrepansen mellan anskaffningskostnaden för 

likvärdig egendom och det högre dagsvärdet. 

Efter detta konstaterande framstår det enligt min mening som att den 

ersättningsmodell som HD använde sig av i NJA 1971 s 126 måste ha varit självständig 

i förhållande till dagsvärdet. Så när ska respektive modell användas? 

 

 

                                                
85 Lindskogs tillägg, punkt 22, i NJA 2011 s 576. 
86 Se Tullberg (1994), s 70. 
87 Hellner (1965), s 232. 
88 Se Radetzki (2012), s 92 och s 109.  
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5 Tankar kring valet av värdeersättningsmodell 

5.1 Inledning 

Som förhoppningsvis framgått är det min uppfattning att rättsläget rörande hur 

värdeersättningen vid sakskada ska beräknas är förhållandevis öppet. I rättspraxis har 

HD endast vid ett tillfälle på ett tydligt sätt utdömt skadestånd motsvarande 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom, och i doktrinen har man stannat vid 

konstaterandet att denna modell kan användas då den skadelidande kan anskaffa 

likvärdig egendom.89 Den försäkringsrättsliga dagsvärdeprincipen har fått desto större 

uppmärksamhet i doktrinen. Där framhålls dess analogiska tillämpning som den 

gällande huvudregeln för fastställandet av värdeersättningen inom skadeståndsrätten.90 

Något uttryckligt stöd för en allmän tillämpning av principen finns dock varken i SkL, 

dess förarbeten, eller skadeståndsrättslig rättspraxis.  

Redan i framställningens tredje kapitel gjordes, med inspiration av 

differensprincipen, en uppdelning mellan två hypotetiska händelseförlopp. Det första 

hypotetiska händelseförloppet utgjordes av att den skadelidande, om skadan inte hade 

inträffat, skulle ha behållit egendomen. Att bedömningen tar utgångspunkt i detta första 

hypotetiska händelseförlopp, framstår som en lämplig förutsättning för både 

substitutionsmodellens och dagsvärdeprincipens tillämpning. Beräkningsmodellerna 

framstår däremot som mindre lämpade för en värdeersättning som utgår ifrån det andra 

hypotetiska händelseförloppet, dvs. att den skadelidande skulle ha gjort sig av med 

egendomen även om skadan inte hade inträffat. I linje med detta kan konstateras att de 

rättsfall som har redogjorts för i kapitel fyra, har gemensamt att omständigheterna 

aldrig, på ett tillräckligt tydligt sätt, manifesterat att den skadelidande skulle ha gjort sig 

av med egendomen ifall skadan inte hade inträffat. NJA 1991 s 269 utmärker sig 

visserligen bland de övriga målen, eftersom den skadelidande där hade långtgående 

försäljningsplaner för egendomen. Försäljningen var dock villkorad av en förutsättning 

som, enligt vad som framkom i målet, aldrig var i närheten av att infrias.  

                                                
89 Se Hellner & Radetzki (2010), s 414, samt Ekstedt (2001) s 132. 
90 Se t ex Radetzki (2012), s 99. 
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Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur valet mellan respektive modell 

lämpligen skulle kunna ske. Diskussionen kommer att föras mot bakgrund av 

skadeståndets reparativa ändamål. I slutet av kapitlet kommer även en diskussion att 

föras kring dagsvärdeprincipen, och om den verkligen är ett sätt att fastställa 

återanskaffningsvärdet för egendom. 

 

5.2 Substitutionsmodellen 

5.2.1 Slutsatser om modellens funktion och tillämplighet 

Skadeståndet syftar till att återställa den skadelidandes situation till vad den var innan 

skadan. Om den skadelidande haft ett intresse av att få fortsätta inneha egendomen för 

eget bruk, skulle ett sätt att tillgodose detta syfte kunna vara att döma ut ersättning 

motsvarande egendomens bruksvärde. Bruksvärdet anses emellertid vara svårt att 

beräkna på ett tillfredsställande sätt.91 Ett sätt att indirekt kompensera den skadelidande 

för det förlorade bruksvärdet är att låta värdeersättningen fokusera på att möjliggöra 

återanskaffning av ett substitut för den skadade egendomen. Det är uppenbart hur 

substitutionsmodellen anknyter till denna målsättning, den skadelidande får ju 

ersättning till ett belopp som bestämts efter vad det verkligen skulle kosta att anskaffa 

likvärdig begagnad egendom.  

Ett rent praktiskt skäl som sedan gammalt anförts emot metoden är dock att det 

sällan finns en andrahandsmarknad från vilken den skadelidande kan förvärva likvärdig 

egendom.92 Någon faktiskt anskaffningskostnad för sådan egendom kan då för det första 

inte fastställas, och även om domstolen med tillfredsställande precision skulle kunna 

fastställa en fiktiv anskaffningskostnad (till exempel utifrån hur likvärdig egendom 

värderas i ett annat jämförbart land), kan man ifrågasätta lämpligheten av att låta ett 

sådant fiktivt värde bli bestämmande för värdeersättningen. Den skadelidande skulle 

nämligen ändå inte kunna använda beloppet till att göra ett ersättningsköp av begagnad 

egendom i denna situation. Substitutionsmodellen skulle då förlora hela sin poäng. En 

                                                
91 Se t ex Karlgren (1972), s 198. 
92 Se Persson (1962), s 3. 
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första förutsättning för att tillämpa substitutionsmodellen borde alltså vara att den 

skadelidande verkligen kan anskaffa likvärdig egendom. Detta har också framhållits i 

doktrinen.93 Någon etablerad skadeståndsrättslig definition av begreppet likvärdig 

egendom tycks dock inte existera. Så hur ska begreppet tolkas? 

Inom försäkringsrätten förekommer begreppet likvärdig egendom i FAL 6 kap 2 § 

första stycket andra meningen. Där stadgas att ersättning motsvarande kostnaden för 

likvärdig egendom ska utgå då skada drabbat egendom som varit unik i sitt slag. Varken 

lagen eller dess förarbeten utvecklar bestämmelsens innebörd. Det kan dock konstateras 

att försäkringshavaren/den skadelidande per definition är förhindrad att anskaffa ett 

substitut för den skadade egendomen i de situationer som stadgandet är tillämpligt. Det 

försäkringsrättsliga likvärdighetsbegreppets innebörd måste alltså skilja sig ifrån 

innebörden av det likvärdighetsbegrepp som HD använde sig av i NJA 1971 s 126. I 

rättsfallet var nämligen förutsättningen den rakt motsatta – den skadelidande ersattes 

med anskaffningskostnaden för likvärdig egendom just eftersom denne hade möjlighet 

att anskaffa likvärdig egendom. 

Bättre ledning för begreppets skadeståndsrättsliga innebörd kan hämtas ifrån ett 

yttrande av Lindskog. Han har anfört att skadeståndsberäkningen ska ske med särskilt 

beaktande av den skadelidandes befogade intressen, och att detta betyder att det inte 

alltid kan krävas av den skadelidande att denne nöjer sig med objektivt sett likvärdig 

begagnad egendom.94 Huvudregeln tycks enligt detta uttalande vara att den 

skadelidandes berättigade intressen normalt sett enbart omfattar ett anspråk på objektivt 

sett likvärdig egendom. I undantagsfall skulle anspråket på likvärdig egendom dock 

kunna omfatta mer subjektivt präglade faktorer.  

I frågan om vilken egendom som kan betraktas som objektivt sett likvärdig kan 

hänvisning göras till Hellner. I samband med en kort redogörelse för NJA 1971 s 126 

har Hellner uttryckt att en bil av samma märke, modell, ålder och förslitningsgrad vore 

att anse som likvärdig en annan bil.95 Faktorerna kan sägas vara objektiva i den 

meningen att de framstår som viktiga för i stort sett varje person som överväger ett 

bilköp. Hellners avgränsning överensstämmer med hur man inom försäkringsrätten har 

                                                
93 Hellner & Radetzki (2010), s 414. Även Ekstedt (2001), s 132. 
94 Se Lindskogs tillägg, punkt 18, i NJA 2011 s 576. Mina kursiveringar. 
95 Hellner & Radetzki (2010), s 414. 



 

42 

tolkat begreppet gods av samma slag, vilket förekom i GFAL 37 § där 

dagsvärdeprincipen tidigare stadgades. Även om det inte uttryckligen framgår av den 

nya formuleringen i FAL 6 kap 2 § första stycket, första meningen, anses fortfarande att 

dagsvärdet ska utgå ifrån nypriset för egendom av samma slag.96 Avgränsningen 

innebär att den skadelidande får acceptera ersättning motsvarande en vit bil (ifall det 

endast finns vita bilar att tillgå) även om den skadade bilen var blå.97 Om denna 

definition blev bestämmande även för likvärdighetsbegreppet skulle alltså 

förutsättningen för substitutionsmodellen – att den skadelidande ska kunna anskaffa 

likvärdig begagnad egendom på andrahandsmarknaden – vara uppfylld även om det 

endast bjöds ut begagnade bilar i färger som den skadelidande inte tycker om. Detta kan 

bli problematiskt eftersom substitutionsmodellen motiveras av att den tillgodoser den 

skadelidandes intresse genom möjliggörandet av återanskaffning. Just vid bilköp, där 

egendomens funktion uppenbart överskuggar den estetiska betydelse som färgen har, 

framstår avgränsningen möjligen som rimlig. Samma faktorer blir dock mindre lämpliga 

i situationen då en designpryl skadats, eftersom färgen då kan förutsättas ha utgjort en 

betydligt viktigare egenskap hos föremålet. Vilka faktorer som borde vägas in vid 

bedömningen av om det existerar likvärdiga substitut på andrahandsmarknaden tycks 

alltså vara beroende av vilket slags egendom som är i fråga. Likvärdighetsbedömningen 

borde därför göras av domstolen i varje enskilt fall.  

Enligt min mening skulle bedömningen lämpligen kunna utgå ifrån uppfattningen 

hos en typisk köpare av egendom som är likadan som den skadade. På detta sätt grundas 

bedömningen i den genomsnittliga uppfattningen hos en relevant köparkategori som den 

skadelidande själv tillhör. Detta framstår enligt min mening som ett rimligt sätt att 

fastställa vilka berättigade anspråk som den skadelidande borde kunna uppställa på det 

potentiella substitutet. Om den typiska köparen av ett likadant föremål anser att det 

finns likvärdig begagnad egendom att tillgå på andrahandsmarknaden ska alltså 

substitutionsmodellen tillämpas. Frågan om den typiska köparens uppfattning kommer 

naturligtvis aldrig att kunna besvaras med någon större precision, men 

tillvägagångssättet bidrar åtminstone med en relevant frågeställning mot vilken 

bedömningen kan göras. 

                                                
96 Radetzki (2012), s 76. 
97 Tullberg (1994), s 65. 
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5.2.2 Fall som motiverar undantag ifrån substitutionsmodellen 

Det nämndes tidigare att den skadelidande i undantagsfall skulle kunna ha berättigade 

intressen som sträcker sig längre än till möjligheten att kunna anskaffa objektivt sett 

likvärdig begagnad egendom.98  

Inom doktrinen tycks uppfattningen vara att det vore olämpligt att låta 

substitutionsmodellen bli bestämmande för ersättningen i de fall då andrahandsvärdet 

för egendomen är mycket lågt i förhållande till det bruksvärde som egendomen hade för 

den skadelidande. Exempel på sådan egendom utgörs av kläder och möbler.99 

Personligen vill jag framhålla att just omständigheten att andrahandsvärdet för viss 

egendom är lågt inte utgör något argument i sig mot substitutionsmodellen. Denna 

syftar ju till att bereda den skadelidande möjligheten att anskaffa likvärdig begagnad 

egendom. En ersättning bestämd efter en korrekt uppskattning av 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom kommer att åstadkomma detta oavsett hur 

lågt egendomens andrahandsvärde är. Däremot kan det vara intressant att undersöka 

varför andrahandsvärdet för viss typ av begagnad egendom är så lågt i förhållande till 

egendomens bruksvärde.  

Om andrahandsvärdet är mycket lågt just eftersom egendomen är begagnad kan 

detta ge fog för avsteg ifrån substitutionsmodellen även då en fungerande 

andrahandsmarknad för objektivt likvärdig egendom i och för sig finns. Åtminstone vad 

gäller kläder torde det förhålla sig på detta vis. Begagnade klädesplaggs låga 

andrahandsvärden tycks bero på en allmän och stark tendens att föredra nya kläder 

framför begagnade. Egendomen är av så personligt slag att ett klädesplagg som 

begagnats av någon annan i allmänhet knappast betraktas som likvärdigt ett klädesplagg 

som endast begagnats av en själv. Samma resonemang talar emot ett användande av 

substitutionsmodellen då det är en tygmöbel eller en badrumsmöbel som ska ersättas. I 

dessa fall tycks man inte rätteligen kunna kräva av den skadelidande att denne ska nöja 

sig med möjligheten att anskaffa objektivt sett likvärdig begagnad egendom.  

För de flesta egendomsslag framstår argumentet dock inte som särskilt starkt. Det 

är till exempel svårare att se hur en bokhylla i massivt trä skulle kunna vara för intimt 

                                                
98 Se Lindskogs tillägg, punkt 18, i NJA 2011 s 576. 
99 Se Bentsson & Strömbäck (2011) s 375. Se även Karlgren (1972), s 198. 
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förknippad med dess tidigare ägare, för att vara tillräcklig som ersättning för en annan i 

övrigt likvärdig bokhylla.  

 

5.2.3 Storleken på ersättningen enligt substitutionsmodellen 

När väl förutsättningarna för tillämpningen av substitutionsmodellen är uppfyllda, 

måste ersättningsbeloppet fastställas. Vilket av de pris som egendomen säljs till på 

marknaden ska bli bestämmande för ersättningens storlek? I doktrinen framstår ibland 

anskaffningskostnaden för likvärdig egendom och egendomens försäljningsvärde som 

synonyma begrepp.100 Stundtals förs de samman under uttrycket marknadsvärde.101 Som 

redan framgått definieras försäljningsvärdet som det högsta värde den skadelidande 

kunnat erhålla för sin egendom vid en ändamålsenlig försäljning under 

marknadsmässiga förhållanden.102 Eftersom syftet med ersättningen enligt 

substitutionsmodellen är att den skadelidande ska kunna anskaffa ett substitut för den 

skadade egendomen, torde det dock räcka med en ersättning motsvarande det lägsta pris 

till vilket egendomen bjuds ut på andrahandsmarknaden.103 Samtidigt måste den 

skadelidande verkligen kunna förväntas ha möjlighet att anskaffa substitutet till detta 

pris. Av detta skäl framstår det som ändamålsenligt att bestämma ersättningen till det 

lägsta pris för vilket egendomen regelmässigt bjuds ut på andrahandsmarknaden.  

Som tidigare nämnts uppfattas det dock som en allmän princip i den 

skadeståndsrättsliga doktrinen att försäljningsvärdet utgör en nedre gräns för 

värdeersättningen.104 Motiveringen bakom principen är att den skadelidande under alla 

omständigheter haft möjlighet att tillgodogöra sig egendomens värde genom en 

försäljning. I NJA 1971 s 126 nämndes emellertid inte principen. HD gav inte heller på 

annat sätt uttryck för att anskaffningskostnaden för likvärdig egendom skulle 

bestämmas till egendomens högsta pris på marknaden. Dessutom framstår motiveringen 

för principen inte heller som lika stark i de fall då den skadelidande har möjlighet att 

anskaffa likvärdig begagnad egendom. Även om värdeersättningen bestäms efter det 

                                                
100 Se t ex Karlgren (1972), s 199, samt Radetzki (2012), s 92. 
101 Se Radetzki (2012), s 109 f. 
102 Se Lindskogs tillägg, punkt 9, i NJA 2011 s 576. Se även Radetzki (2012), s 109. 
103 Jfr Persson (1953), Skada och värde, s 451 och s 511. 
104 Se t ex Karlgren (1972), s 200, samt Radetzki (2012), s 111. 
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lägsta priset för egendomen så kommer nämligen den skadelidande, efter att ha 

genomfört sitt ersättningsköp, att kunna tillgodogöra sig egendomens försäljningsvärde 

genom att sälja egendomen till det högsta pris som marknaden är villig att betala.105  

 

5.3 Dagsvärdeprincipen 

5.3.1 Slutsatser om principens funktion och tillämplighet 

Som framgått av redogörelsen i kapitel fyra, har det förekommit att man i 

skadeståndsrättslig praxis formulerat sina domskäl på olika sätt som i viss mån anknyter 

till den försäkringsrättsliga formuleringen av dagsvärdeprincipen. Inom den 

skadeståndsrättsliga doktrinen finns ett brett stöd för en analogisk tillämpning av denna 

princip. Den har till och med beskrivits som gällande huvudregel för 

värdeersättningsberäkningen inom skadeståndsrätten.106 I rättspraxis har principen 

emellertid sällan tillämpats med sådan tydlighet, att det kan anses klarlagt under vilka 

omständigheter den ska tillämpas. Ett resonemang om dess tillämplighet får därför 

främst föras utifrån dagsvärdeprincipens funktion, och dess förhållande till 

skadeståndsrättens reparativa ändamål. 

Syftet bakom dagsvärdeprincipen går inte att utläsa ur försäkringslagens förarbeten. 

I doktrinen har syftet antagits vara att möjliggöra återanskaffning för den 

skadelidande.107 Att detta är uppfattningen kan även anas utifrån det faktum att man vid 

olika redogörelser för dagsvärdeprincipen också brukar nämna NJA 1971 s 126, som 

om dagsvärdeprincipen och substitutionsmodellen har samma ändamål.108 

Substitutionsmodellen ger emellertid ett klart tydligare uttryck för ambitionen att 

tillgodose den skadelidandes återanskaffningsintresse – ersättningen bestäms ju till vad 

                                                
105 Ett argument häremot kunde dock vara att viss egendom, framförallt bilar, sjunker i värde för varje 
ägare egendomen haft. 
106 Se Hellner & Radetzki (2010), s 412 f, Bengtsson & Strömbäck (2011), s 375 f, samt Radetzki (2012), s 
99. Se även Karlgren (1972), s 198, med hänvisning till dagsvärdeprincipen i GFAL 37 §. 
107 Se Hellner (1965), s 227 och Bengtsson & Strömbäck (2011), s 375. Se även Karlgren (1972) s 198, 
som framhåller att dagsvärdeprincipen indirekt tillgodoser egendomens bruksvärde. Påståendet torde 
grunda sig i antagandet att principen syftar till att möjliggöra anskaffning av ett substitut för den skadade 
egendomen. Radetzki tycks vara av samma uppfattning, se Radetzki (2012), s 133. 
108 Se Hellner & Radetzki (2010), s 412 ff, samt Ekstedt (2001), 132. Se även Radetzki (2012), s 109. 
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det skulle kosta för den skadelidande att anskaffa likvärdig egendom. Genom 

dagsvärdeprincipen värderas skadan visserligen med utgångspunkt i nypriset för 

egendom av samma slag. Detta antyder möjligen en tanke om återanskaffning. Därifrån 

görs avdrag, för att ersättningen ska återspegla det skick som egendomen hade innan 

skadan inträffade. Resultatet efter dessa avdrag, det så kallade dagsvärdet, är dock inte 

avsett att överensstämma med en marknadsmässig värdering av egendomen.109 Istället 

kan dagsvärdeprincipen regelmässigt förväntas ge högre ersättning än 

substitutionsmodellen. 

Dagsvärdet ger förvisso inte sämre förutsättningar än substitutionsmodellen, för att 

göra ett ersättningsköp. I relation till det antagna syftet, att tillgodose den skadelidandes 

återanskaffningsintresse, leder dagsvärdeprincipen emellertid till en överkompensation 

av den skadelidande på den skadevållandes bekostnad. Åtminstone i de fall då den 

skadelidande kan anskaffa likvärdig begagnad egendom. I regel anses 

överkompensation av den skadelidande strida mot skadeståndets reparativa ändamål.110 

Substitutionsmodellen framstår mot denna bakgrund som en lämpligare modell för att 

tillgodose den skadelidandes återanskaffningsintresse, ifall möjlighet finns att köpa 

likvärdig begagnad egendom. 

Läget ter sig annorlunda när den skadelidande inte kan anskaffa likvärdig begagnad 

egendom, eller när den motsvarande begagnade egendomen är av sådant personligt slag 

att den skadelidande inte ska behöva låta sig nöjas med egendom som begagnats av 

någon annan. Den skadelidandes återanskaffningsintresse tycks då endast kunna 

tillgodoses genom återanskaffningen av ett nytt motsvarande objekt. I dessa situationer 

förlorar substitutionsmodellen sin huvudsakliga funktion. Dagsvärdeprincipen 

möjliggör dock inte heller återanskaffningen av ett nytt objekt. Avdrag ska ju göras 

ifrån nypriset för att ersättningen ska motsvara den skadade egendomens begagnade 

skick.111 

Mot denna bakgrund framstår det som motiverat att ställa frågan om 

dagsvärdeprincipen verkligen syftar till att möjliggöra återanskaffning för den 

skadelidande. Tanken bakom principen tycks snarare vara att själva ersättningen i sig 

                                                
109 Tullberg (1994), s 70.  
110 Se Andersson (1993), s 459. 
111 Här bortses ifrån de undantagsfall då den skadade egendomen råkat vara så gott som ny.  
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ska utgöra tillräcklig kompensation för den uppkomna skadan. Den skadelidande får 

nöja sig med ersättningen oavsett om denne sedan kommer att kunna återställa sin 

materiella situation. Mot bakgrund av detta framstår det inte som helt orimligt att påstå, 

att dagsvärdeprincipen egentligen är ett sätt att ersätta den skadelidande för egendomens 

bruksvärde.  

Att ersätta den skadelidande för egendomens bruksvärde framstår som väl förenligt 

med de ofta mycket allmänt hållna satserna om skadeståndets reparativa ändamål. Att 

bruksvärdet i allmänhet beskrivs som en olämplig utgångspunkt för värdeersättningen 

tycks främst grunda sig i det faktum att bruksvärdet bär en stark subjektiv prägel, varför 

det inte kan fastställas på rent objektiva grunder.112 Uppskattningen av egendomens 

värde enligt dagsvärdeprincipen görs emellertid redan på vissa subjektiva grunder. 

Genom avdragen för nedsatt användbarhet samt annan omständighet enligt FAL 6 kap 2 

§ första stycket, första meningen, ska nämligen den skadelidandes subjektiva intresse av 

egendomen vägas in. Att egendomens användbarhet i allmänhet är låg, motiverar till 

exempel inte något avdrag ifall den enskilde skadelidande visat sig kunna tillgodogöra 

sig egendomens fulla värde.113 Som framhållits får dessa subjektiva hänsyn oftast 

beaktas just skönsmässigt.114 

Samma typ av invändning som i doktrinen riktats mot bruksvärdet skulle därför 

kunna riktas mot dagsvärdet. Principen ger inte uttryck för någon rent objektiv 

värderingsmodell. Substitutionsmodellen är en i högre grad objektiv och mer träffsäker 

metod, för att tillgodose den skadelidandes berättigade krav på ersättningen. I de fall 

som substitutionsmodellen kan användas borde den därför ges företräde framför 

dagsvärdeprincipen.  

Förutsättningarna för substitutionsmodellen består kort sagt i att 

skadeståndsberäkningen tar utgångspunkt i det första hypotetiska händelseförloppet, att 

den skadelidande har möjlighet att anskaffa likvärdig begagnad egendom, och att den 

skadade egendomen inte varit av alltför personligt slag.115 Frågan blir då om 

dagsvärdeprincipen framstår som en lämplig modell för de övriga situationer som faller 

in under det första hypotetiska händelseförloppet. Eftersom det då inte finns någon 
                                                
112 Se t ex Karlgren (1972), s 198. 
113 Se Hellner (1965), s 231,Tullberg (1994), s 74, och Radetzki (2012), s 82. 
114 Se Radetzki (2012), s 83. 
115 Se kapitel 5.1. 



 

48 

likvärdig begagnad egendom att tillgå, skulle endast en ersättning motsvarande 

egendomens nypris duga för att möjliggöra återanskaffning. Ersättning motsvarande 

nypriset framstår dock som ett alltför starkt gynnande av den skadelidande på den 

skadevållandes bekostnad.116 Istället tycks det vara en rimlig målsättning, att den 

ekonomiska ersättningen redan i sig ska utgöra tillräcklig kompensation för den skadade 

egendomens värde. Med denna utgångspunkt kan ersättningens ändamål sägas vara att 

kompensera den skadelidande för den uteblivna möjligheten att bruka egendomen. Är 

då dagsvärdet ett lämpligt sätt att tillgodose detta ändamål?  

Dagsvärdeprincipen tar utgångspunkt i egendomens nypris. Detta framstår som väl 

motiverat. Högre ersättning än så kan den skadelidande knappast kräva. Avdrag görs 

sedan enligt olika poster, men utrymme finns för att justera avdragen i förhållande till 

den enskilde skadelidandes bruk av egendomen. Om den skadelidande varit särskilt 

varsam med sin egendom, justeras avdragen ned för att återspegla detta. Det värde som 

blir kvar efter att avdragen gjorts, kan sägas representera de berättigade förväntningar 

som den skadelidande haft på sitt framtida bruk av egendomen. Med hänsyn till detta, 

framstår dagsvärdeprincipen enligt min uppfattning som ett väl genomtänkt sätt att 

ersätta ett förlorat bruksvärde med ett pengabelopp. Dagsvärdeprincipens skönsmässiga 

inslag, samt det faktum att principen kan sägas överkompensera den skadelidande i de 

fall då det finns möjlighet att anskaffa likvärdig begagnad egendom, talar dock för att 

den ska ses som ett alternativ att tillgripa först i situationer då substitutionsmodellen inte 

äger tillämpning. 

 

                                                
116 Se Radetzki (2012), s 106. Se dock Schultz i JT 2009/10, s 858 ff, samt Lindskog, NJA 2011 s 576, 
punkt 26 ff, som tycks vara av motsatt uppfattning. 
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