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Summary 
An equally interesting as self-evident aspect of the law of torts is that 
everybody has a right to claim damages due to, for example, personal injury 
caused, wilfully or thru negligence by another person. That this also applies 
to persons who have suffered personal injury during the exercise of the 
criminal act or persons who have acted in such a provoking or threat full 
manner that they have been subjected to assault, often results in agitated 
feelings and debate. This essay deals with the consequences, from a 
compensatory point of view, of the fact that the person suffering the damage 
has acted in a reprehensible way. 
 
The law of torts has a history that can be traced for centuries back and the 
purpose behind it has changed as the years have passed. During a long time 
the law of torts played its major part as a punishment to the damaging party 
but in the later part of the last century the compensation for the sufferer 
came in to focus instead. Depending on the perspective you chose to view 
the law of torts from the purposes behind it appear in different strength. For 
the person suffering the injury the most important thing is to be 
compensated for the loss whereas, from a societal point of view, the 
preventive effect and the possibility to spread the expenses are important. 
 
A serious injury to a person often leads to devastating social and economic 
consequences. For this reason personal injury is an interest warranting 
protection in the law of torts. Besides the extensive societal protection, 
people suffering an injury caused by another also have the right to sue for 
damages. The intention is to recreate the economic status, of the person 
suffering the damages, to what it would have been if the injury had not 
occurred. In many cases are both the suffering and the damaging party 
covered by some form of insurance. However, if the person liable does not 
have sufficient funds or if the injury falls outside the scope of the insurance, 
the suffering party can, as a last resort, apply for the governmental financed 
compensation for persons who have suffered injury due to a crime, called 
“brottsskadeersättning”. 
 
The remuneration system regarding personal injury is extensive, 
nevertheless, a person who has acted in a reprehensible way will inevitable 
suffer the consequences. The courts, the insurance companies and 
“Brottsoffermyndigheten” all have the possibility of mitigating the damages. 
However, the courts are bound by laws and regulations in a way that the 
insurance companies and “Brottsoffermyndigheten” are not. The latter two 
therefore have a greater choice in taking the actions of the suffering party in 
to consideration and due to the fact that the greater majority of 
compensation for an injury, the social insurance aside,  comes from 
insurance or “brottsskadeersättning” what might seem as the unjust effects 
of the law of torts have been reduced. 
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Sammanfattning 
En lika intressant som självkar aspekt av skadeståndsrätten är att alla har rätt 
att kräva skadestånd då de, till exempel, drabbas av en personskada vållad, 
uppsåtligen eller genom oaktsamhet, av annan. Att detta även gäller 
personer som uppträtt så hotfullt eller så provocerande att de själv blivit 
offer för misshandel eller brottslingar som skadats vid utövandet av den 
brottsliga gärningen väcker många gånger heta känslor och debatt. Denna 
uppsats behandlar effekterna, ur ett ersättningsrättsligt perspektiv, av att en 
skadelidande agerat klandervärt vid skadetillfället. 
 
Skadeståndsrätten har rötter långt tillbaka i Sveriges historia och syftet 
bakom den har skiftat under århundradenas gång. Till en början präglades 
skadeståndet av en mer straffrättslig karaktär men under utvecklingen som 
följde, speciellt under senare delen av 1900-talet, kom den reparativa 
effekten av skadeståndsrätten istället att komma i förgrunden. Beroende på 
ur vilket perspektiv skadeståndsrätten betraktas framträder syftena i olika 
grad. Från den skadelidandes sida sett är just reparationen det allra 
viktigaste medan den preventiva samt kostnadsplacerande effekten kan 
anses viktiga ur samhällssynpunkt.  
 
En allvarlig personskada kan många gånger leda till förödande sociala och 
ekonomiska konsekvenser för den drabbade. Av denna anledning anses just 
personskadorna vara extra skyddsvärda inom skadeståndsrätten. Förutom 
det omfattande samhälleliga skyddsnät som finns tillgängligt för att lindra 
skadeverkningarna kan den som drabbats av en skada vållad av annan även 
kräva skadestånda. Skadeståndet syftar då till att, i så stor utsträckning som 
möjligt, ställa den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om 
skadan aldrig ägt rum. Många gånger täcks även skadevållaren eller den 
skadelidande av någon form av försäkring vilken täcker hela eller delar av 
skadan. Om skadevållaren saknar medel att betala ett skadestånd med och 
försäkring saknas alternativt inte täcker skadan kan den skadelidande, som 
en sista utväg, söka den statligt finansierade brottsskadeersättningen. 
 
Ersättningssystemet vid personskador är omfattande men en skadelidande 
som agerat klandervärt vid skadetillfället har vissa ersättningsrättsliga 
konsekvenser att vänta. Domstolarna, försäkringsbolagen samt 
Brottsoffermyndigheten har alla möjlighet att sätta ner eller jämka ersättning 
till den skadelidande under vissa förutsättningar. Domstolarnas möjligheter 
till jämkning är relativt små men då ersättningen till den skadelidande ofta 
utbetalas av försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten, som har större 
möjlighet att ta den skadelidandes beteende i beaktande, anser jag att 
tillfredställande resultat uppnås, utan att rättssäkerheten sätts på spel.  
 
Slutsatsen som dras i uppsatsen är således den att det som till en början kan 
te sig fel och orättvist har kommit att reglera sig själv genom det komplexa 
ersättningssystem som skadeståndsrätten utgör en del av. 
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Förord 
Med denna uppsats avslutar jag nära fem års juridikstudier. Det har varit en 
lärorik och ibland jobbig tid men framför allt har den varit rolig. Jag vill 
passa på att tacka min handledare Eva Lindell-Frantz vars synpunkter och 
råd under vägen har varit till stor hjälp. Jag vill även tacka min familj för 
stöd och uppmuntran under utbildningen och mina vänner som gjort 
studietiden helt fantastisk! Ett speciellt tack vill jag ge min syster Jenny 
Berglund och min sambo Per Lorin för stort tålamod, ovärderligt stöd och 
en osviklig tro på mig och min förmåga. 
 
Stockholm den 29 augusti 2008 
 
Cecilia Berglund 
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1 Inledning  
 
Ända sedan andra terminen på juristutbildningen har jag känt en särskild 
fascination för skadeståndsrätten. Varför jag fastnat så för just denna del av 
juridiken vet jag inte men när det var dags att skriva examensarbete var 
valet av ämnesområde i alla fall självklart. Mycket lägligt kom jag även att 
läsa en artikel i Svensk Juristtidning av juris doktorn Mårten Schultz. 
Artikeln hette ”Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd” och 
som namnet antyder behandlade artikeln just brottslingar och deras ”vara 
eller icke vara” inom skadeståndsrätten. Tesen i Schultz artikel löd ”Går det 
att ställa upp en allmän princip om att skadeståndsrätten inte skall skydda 
intressen som är relaterade till en brottslig gärning”. Slutsatsen som drogs 
var att någon sådan princip inte är möjlig att ställa upp inom 
skadeståndsrätten. Denna slutsats var egentligen föga överraskande efter 
mer än fyra års juridikstudier, men trots det fann jag diskussionen mycket 
intressant.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Utan närmre inblick i skadeståndsrätten tror jag att det är lätt att endast 
uppfatta skadeståndet som en gottgörelse, plåster på såren och ett 
rättfärdigande för begången orätt till en skadelidande. Det är inget fel på 
detta synsätt i och för sig förutom att många gärna ser den skadelidande som 
helt oskyldig i sammanhanget. Jag måste dock motvilligt erkänna att även 
jag sällar mig till den skaran som gärna ser skadeståndsrätten som 
beskyddare av ”oskyldiga”. Detta gör jag trots att jag egentligen vet att vår 
rättsordning inte enbart skyddar ”oskyldiga”, vilket Schultz artikel var en 
bra påminnelse om. 
 
I en ideal värld skulle inga brott eller oförrätter bli begångna, tyvärr är en 
sådan värld endast en illusion och i dagens samhälle begås brott dagligen. I 
Sverige är vi dock så lyckligt lottade att vi har en välfungerande 
rättsordning, men det är lätt att bli enkelspårig i sitt synsätt och endast 
betrakta rättsordningen som lagförare av ”skyldiga” och beskyddare av 
”oskyldiga” men bilden är mer nyanserad och komplicerad så.  
 
Även om den egna känslan för vad som måste anses vara rätt och riktig kan 
ha svårt att förlika sig med att även de som begår brott omfattas av 
skadeståndsrätten är fallet onekligen så. Det finns inga skadeståndsrättsliga 
principer eller paragrafer i skadeståndslagen som antyder att brottslingar är 
uteslutna från det skadeståndsrättsliga skyddsområdet. Men är det verkligen 
förenligt med skadeståndsrättens grundprinciper att utge skadestånd till 
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någon som till exempel skadats vid utövandet av en brottslig gärning?1 Ska 
det vara möjligt att kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada då man 
blivit bestulen på pengar som intjänats genom att sälja narkotika?2 Vad är 
det egentligen skadeståndsrätten avser att skydda? Att brottslingar 
tillerkänns samma rätt som alla andra att söka rättsordningsskydd har hos 
mig har väckt en del funderingar och efter att ha läst Schultz artikel har jag 
fått en ökad förståelse för varför det är så. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
I denna uppsats avser jag att studera skadeståndsrättens bakgrund och syfte 
samt ersättningssystemet för personskador. Detta gör jag för att kunna 
besvara frågorna: 
 

- Hur behandlar domstolen en personskada vilken har drabbat en 
person som vid skadetillfället agerat klandervärt? Vilka avvägningar 
görs? 

 
- Vilka möjligheter till ersättning finns? 

 
Jag har valt att använda mig av termen ”klandervärt agerande” då jag anser 
den vara mest passande. I denna framställning får termen anses innefatta allt 
mellan prostitution och överträdelser av ordningsregler till deltagande i grov 
kriminellverksamhet, alltså både beteende som är direkt straffbart men även 
sådant beteende som ur viss moralisk synvinkel kan anses vara mindre 
önskvärt, utan att för den sakens skuld föranleda straffansvar. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att koncentrera mig på personskador då jag 
anser att dessa skador är av störst relevans och då de inom skadeståndsrätten 
anses vara de mest skyddsvärda av skadorna. Det stora skyddsintresset 
avseende personskadorna ligger bland annat i det faktum att en allvarlig 
personskada ofta leder till mer långtgående och förödande sociala och 
ekonomiska konsekvenser för den drabbade än en sakskada eller ren 
förmögenhetsskada vanligen gör. Vid bedömningen av en personskada, 
vilken drabbat en person som agerat klandervärt, är domstolen tvungen att 
göra svåra avvägningar rörande den skadelidandes agerande vid 
skadetillfället, skadans omfattning samt den skadelidandes behov av 
ersättningen. 
 

                                                 
1 Se till exempel NJA 1995 s 661. 
2 Se mål nr T 1280-06 som beviljats prövningstillstånd av HD. 
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I denna framställning har jag även valt att helt bortse från 
trafikskadeersättningen. Detta har jag gjort då jag endast har ett begränsat 
antal sidor att förfoga över samt att jag anser att den ”röda tråden” 
upprätthålls bäst utan att blanda in trafikskadeersättningen. 
 
 

1.4 Metod och material 
Vid författandet av denna uppsats har jag studerat och sökt information i 
lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, metoden jag kommit att använda mig 
av är således av det traditionella rättsdogmatiska slaget. För att få svar på 
min frågeställning har jag varit tvungen att söka mycket grundläggande 
fakta om, bland annat, skadeståndsrättens och skadeståndslagens bakgrund 
och syften. För detta ändamål har jag haft stor hjälp av förarbetena på 
området samt Hellners och Radetzkis bok, likaså har Roos bok varit mig väl 
behjälplig i mitt sökande efter relevant information. 
 
 

1.5 Disposition 
För att få en bra överblick över skadeståndsrätten generellt och 
personskador speciellt inleds detta arbete med en allmän överblick över 
skadeståndsrättens utveckling samt bakgrund och syfte. Efterföljande 
kapitel behandlar och personskador och det nuvarande ersättningssystemet 
för sådana. I det fjärde kapitlet studeras och kommenteras relevant praxis på 
området. Som sig bör avslutas uppsatsen med en analys av genomgången 
fakta samt presentation av slutsatser. Sist kommer ett kort avsnitt med 
avslutande kommentarer och reflektioner. 
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2 Allmänt om 
skadeståndsrätten 

 

2.1 Bakgrund och syfte 
Skadeståndsrätten har sina rötter långt bak i tiden i Sveriges historia och har 
under århundradenas gång utvecklats och förfinats tillsammans med 
rättsystemet i övrigt. Under medeltiden fanns ett nära samband mellan straff 
och skadestånd, den som drabbats av en skada orsakad av en annan person 
kunde kräva ekonomisk gottgörelse av skadevållaren. Då ersättningen ej 
utmättes i direkt proportion till skadan och ofta gick till tredelning mellan 
kungen, häradet eller staden och den skadelidande hade boten mer av en 
straffrättslig än en skadeståndsrättslig karaktär.3 Det nära sambandet med 
straffrätten fortsatte in på 1800-talet och skadeståndet blev inte helt 
självständigt förrän vid mitten av århundradet då boten avskaffades som ett 
resultat av en omfattande reform. Skadeståndsreglerna som då infördes 
återfanns i 1864 års strafflags 6:e kapitel och gällde fram till 1972 då vår 
nuvarande skadeståndslag trädde ikraft. I samband med botsystemets 
avskaffande blev culparegeln den dominerande skadeståndsregeln för 
ersättning av person- och sakskada.4

 
Utvecklingen av skadeståndsansvaret genom domstolarnas verksamhet var 
till en början blygsam men under 1900-talet skedde en förändring. Under 
inflytande av den snabba tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen i 
samhället kom domstolarna att spela en allt viktigare roll. I avsaknad av 
tillämplig lag vid de nya situationer som uppkom fick domstolarna 
självständigt ta ställning till frågor av stor principiell betydelse. Den kraftiga 
expansion och effektivisering som den offentliga och den privata 
försäkringen genomgick under det förra århundradet har även kommit att 
vara av stor betydelse för skadeståndsrättens utveckling.5 Av betydelse för 
skadeståndsrättens vidareutveckling på senare år kan nämnas 1986 års 
miljöskadelag, som sedermera kom att bli 32 kapitlet i MB, PAL och de 
ändringar i SkL, avseende ideell skada, som antogs av riksdagen under år 
2001.6

 
Skadeståndsrättens funktion och syfte är något som är väldigt omdiskuterat. 
Beroende på vem man frågar och vilken typ av skada det handlar om 
varierar svaren. Klart är, vilket framgår ovan, att det tidiga skadeståndet bar 
en prägel av straff, tankarna gick mer åt vedergällning än åt faktiskt 
ersättning till den skadelidande men allteftersom skadeståndrätten 
                                                 
3 Prop 1972:5, s 74-75. 
4 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 30-31. 
5 Prop 1972:5, s 76-77. 
6 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 35-36. 

 8



utvecklades förändrades även tankarna bakom. Idag kan SkL och 
skadeståndsrätten sägas vara ett verktyg för flera samverkande, och ibland 
till och med motverkande, syften och funktioner där bland andra reparation, 
prevention och placering av kostnader för skador vunnit insteg när 
förställningarna om straff och hämnd fått ge vika. 
 
 

2.2 Reparation 
Vid en första anblick kan det primära syftet med skadeståndsrätten lätt 
tyckas vara den ersättande eller reparativa funktionen. Som nämndes ovan 
har den skadeståndsrättsliga fokusen skiftat under åren och då 
strafftänkandet åsidosatts och skadeståndsrätten istället ses ur den 
skadelidandes perspektiv ligger det nära till hands att se den ersättande 
funktionen som den främsta men vid en närmre anblick haltar dock 
resonemanget. Speciellt när det rör sig om personskador har skadeståndets 
betydelse när det gäller att bereda ersättning för uppkomna skador 
förändrats och i allt högre grad har andra ersättningsformer kommit att spela 
en viktigare roll. Försäkringsväsendets expansion under de senaste 
decennierna har fått till följd att flertalet personskador numera till stor del 
täcks genom den allmänna försäkringen och yrkesskadeförsäkringen. Även 
privata försäkringar, så som kollektivt tecknade gruppförsäkringar eller 
enskilda olycksfallsförsäkringar, har kommit att få ökad betydelse vid 
personskador vilket ytterligare har minskat skadeståndets reparativa 
funktion.7 I propositionen till vår nuvarande skadeståndslag ifrågasattes 
skadståndets lämplighet som den primära ersättande funktionen vid 
personskador. För att skapa trygghet mot de ekonomiska följderna av 
skadefall förespråkades metoder med en mer direkt anknytning till 
försäkringsväsendet eller direkta ingripanden från det allmännas sida med 
stödåtgärder inom den sociala välfärdspolitikens ram framför utbyggnad och 
konsolidering av skadeståndsrätten.8

 
Personskadorna har lite av en särställning gentemot sakskadorna och de rena 
förmögenhetsskadorna då hänsyn till sociala och humanitära skäl anses 
viktigare och har vägt tyngre än mer renodlat ekonomiska överväganden. 
Socialförsäkringssystemet har ingen motsvarighet när det kommer till de 
övriga skadeformerna vilket innebär att skadeståndet är av något större 
betydelse, men även här spelar olika försäkringar den avgörande rollen. 
Många sakskador ersätts ur en av ägaren tecknad egendomsförsäkring 
alternativt ur en ansvarsförsäkring tecknad av skadevållaren. En så stor 
andel som 80-90 procent av alla svenskar omfattas av en privat 
ansvarsförsäkring vilken täcker sakskador den försäkrade är ansvarig för 
enligt skadeståndsrättens regler. Förvisso täcker försäkringen inte avsiktliga 
straffbelagda handlingar varför en del skador istället kan komma att ersättas 

                                                 
7 Prop 1972:5, s 79. 
8 Prop 1972:5, s 82-83. 
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ur brottsoffrets egen hemförsäkring alternativt genom brottsskadeersättning 
om skadevållaren inte kan betala skadeståndet.9

 
Även om en stor del av inträffade skador täcks av olika försäkringar så 
fyller skadeståndet likväl en viss reparativ funktion och enligt Hellner kan 
denna ersättande funktionen, sett ur ett större perspektiv, sägas ha en allmän 
betydelse för säkerheten i samhället. Vetskapen om rätten till ersättning vid 
en skada kan bidra till en allmän känsla av trygghet. Dock bör det påpekas 
här att tryggheten är tämligen begränsad. Långtifrån alla skador är 
skadeståndsrättsligt ersättningsgilla och det finns många omständigheter 
som kan hindra en skadelidande att faktiskt utfå skadeståndet. Även här blir 
således slutsatsen att skadeståndet ofta är underlägset både socialförsäkring 
och en av den skadelidande själv tecknad försäkring.10  
 
Enligt Radetzki har ansvarsförsäkringens utbredning förstärkt skadeståndets 
reparativa funktion då den skadelidande i mindre utsträckning än förr 
riskerar att skadevållaren saknar möjlighet att betala.11 Det kan dock vara på 
sin plats att än en gång notera ansvarsförsäkringens begränsningar då det 
kommer till uppsåtliga och straffbelagda gärningar. 
 
Avslutningsvis bör det påpekas att rätten till ersättning ur diverse 
försäkringar på intet sätt utesluter möjligheten att utkräva skadestånd av 
skadevållaren. Visserligen sker ofta avräkning mot skadeståndet för 
ersättning som utgetts i annan form men den skadelidande har alltid rätt att 
kräva skadestånd för täckning av hela sin skada. Det kan dock ofta upplevas 
som enklare och mer lätt tillgängligt att begära ersättning ur sin egen 
försäkring än att behöva vända sig till en domstol för att kräva täckning för 
sin skada.12

 
 

2.2.1 Överflyttning 
Sett ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv kan skadeståndsrätten ses 
som ett medel för placering av kostnader för skador. Det faktum att den 
skadelidande får ersättning för sin skada betyder inte att förlusten blir 
utraderad, istället flyttas den över på skadevållaren och möjligen även 
dennes försäkringsbolag. Inte sällan är det till och med så att förlusten 
stannar på skadelidandesidan genom att ersättningen utbetalas genom 
försäkring tecknad av, eller till förmån för, den skadelidande. Även om den 
skadelidande personligen inte behöver täcka förlusten så har han, eller hon, 
själv, genom premie inbetalningar, redan bekostat försäkringsskyddet. Då en 
skadevållare, eller dennes försäkringsbolag, istället blir skyldiga att utge 
ersättning kan man däremot tala om överflyttning av förlusten. Som bekant 

                                                 
9 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 242-243. 
10 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 39-40. 
11 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 9. 
12 För mer utförlig information om sambandet mellan försäkring och skadestånd vid 
personskada se nedan under 3.2.  
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ger skadeståndsreglerna inte rätt till ersättning för var skada som kan drabba 
en person och genom denna gränsdragning mellan de ersättningsgilla och de 
icke ersättningsgilla skadorna fungerar skadeståndsrätten således som ett 
medel för att placera kostnaden för skador. Många skador får den 
skadelidande bära själv men de som ger rätt till skadestånd kan istället 
flyttas över på skadevållarsidan. Även om skadan ersätts genom en 
försäkring tecknad av den skadelidande kan den kostandsplacerande 
funktionen ändå tillgodoses genom att försäkringsbolaget utövar sin 
regressrätt mot skadevållaren.13 Funktionen har dock en del begränsningar. 
Det faktum att en person har rätt tillskadestånd behöver inte betyda att han 
faktiskt blir ersatt, detta innebär att skadan stannar på skadelidandesidan 
trots att den borde flyttas över på skadevållaren. Vidare kan den 
kostnadsplacerande funktionen även begränsas eller hindras av 
transaktionskostnaderna. Många gånger kan det i slutändan bli en så 
kostsam process att det är olönsam för ett försäkringsbolag att utöva sin 
regressrätt mot en person eller ett annat bolag.14

 
 

2.2.2 Pulverisering av förlusterna 
Genom försäkringens primära funktion, att erbjuda skydd mot större och 
oväntade förluster mot lägre och på förhand bestämda premieinbetalningar, 
sprids och pulveriseras de stora förlusterna över det kollektiv som tecknat 
försäkring. Även skadeståndet fungerar stundom på detta sätt, det enklaste 
exemplet är enligt Hellner en förlust ersatt av en stor kapitalstark 
organisation såsom staten där kostnaderna är utslagna på alla 
skattebetalarna. De flesta utomobligatoriska skadestånd på person- och 
sakskadeområdet täcks av försäkringsbolag och med ansvarsförsäkringens 
hjälp pulveriseras många förluster som annars skulle få bäras av den 
enskilde. Här görs ingen skillnad mellan den skadelidande eller den 
skadevållande sidan utan det väsentliga är att det inte är en enskild person 
eller, till exempel, ett litet företag som får stå för och täcka hela eller stora 
delar av en skada. Dock sker denna pulverisering inte undantagslöst vid 
skadeståndsansvar, saknas ansvarsförsäkring eller om denna inte täcker den 
aktuella skadan kan antingen skadevållaren eller den skadelidande själv bli 
tvungen att stå för kostnaderna.15

 
 

2.3 Prevention 
Under det tidiga 1900-talet var det en utbredd uppfattning att ett 
överhängande ekonomiskt ansvar för vårdslösa handlingar var ”allmänt 
moralbildande” och hindrade medborgarna från bryta mot rådande 

                                                 
13 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 41. 
14 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 53-54. 
15 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 42. 
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aktsamhetsnormer och därigenom riskera skadeståndsansvar. Dock dröjde 
det inte länga innan denna preventiva effekt kom att ifrågasättas. I 
propositionen till vår nuvarande skadeståndslag uttrycktes tvivel över 
påståenden om skadeståndsreglernas moralbildande och preventiva 
funktion. Skadeståndets preventiva inverkan ansågs vara överdriven och 
ansågs ytterligare underminerad av utvecklingen på ansvarsförsäkringens 
område. Andra faktorer, såsom uppfostran, utbildning, vidgad upplysning 
och opinionsbildning genom massmedia, framhölls som mer sannolika 
instrument än skadeståndet för att ”avhålla medborgarna från att överskrida 
gränsen för det tillåtna”.16 Även idag är den preventiva verkan av ett 
skadeståndsansvar omdebatterad. Att skadeståndsrätten faktiskt, mer eller 
mindre, fyller de ovan beskrivna funktionerna är odiskutabelt och lättare att 
bevisa då det rör sig om effekter vilka inträder efter att en skada faktiskt har 
ägt rum. När det kommer till den preventiva verkan däremot är läget något 
annorlunda. Att skadeståndet har en preventiv funktion är svårt att bevisa då 
det faktiskt är avsaknaden av inträffade skador som är det eftersträvade 
resultatet och att mäta eller räkna något som faktiskt inte har ägt rum får 
anses vara omöjligt. 
 
Hur denna, skadeståndets preventiva effekt, ser ut finns det olika teorier om. 
På ett individualpreventivt plan kan den som tidigare blivit 
skadeståndsskyldig tänkas bli mer försiktig och i framtiden undvika 
beteende vilket skulle kunna resultera i skadeståndsansvar. Av större 
betydelse är dock den allmänpreventiva verkan vilken består i att människor 
generellt undviker att handla på ett sådant sätt att skadeståndsskyldighet kan 
bli aktuellt. Den rättsideologiska skolan bygger på idén att människor ändrar 
sitt beteende om lagen ändras. Om en handling beläggs med 
skadeståndsansvar skulle således folk ändra sin moral och sitt beteende för 
att inte kollidera med lagens påföljder.17 I svensk rättsvetenskap har 
Lundstedt varit en av preventionens ivrigaste förespråkare. Enligt honom 
var skadeståndets viktigaste funktion att nedbringa antalet skador i 
samhället, den reparativa funktionen var av mindre betydelse. Skadeståndets 
existens berättigades av dess nyttiga verkningar då de oaktsamma 
handlingarna endast skulle öka om de fick företas helt utan reaktion. Enligt 
Lundstedt medförde skadeståndsskyldighet att vissa handlingar uppfattades 
som vårdslösa och därmed undveks av allmänheten.18 Kritiken som riktats 
mot Lundstedt och den rättsideologiska skolan är att argumenten bygger på 
spekulationer i motsats till riktiga iakttagelser och tillhör en förlegad 
rättsvetenskapligmetod men att bevisa en sådan uppfattning om 
preventionens betydelse är lika svårt som att motbevisa den.19

 
Preventionen och dess verkan är ett komplext ämne då det är många olika 
faktorer som är av relevans när det gäller människors aktsamhet och strävan 
att undvika skadståndsskyldighet. För många är ett överhängande 

                                                 
16 Prop. 1972:5, s 80-81, 94. 
17 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 45-47. 
18 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 42-43, 48. 
19 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 46, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, 
s 43. 
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skadeståndsansvar av sekundär betydelse då obehaget av att vårdslöst orsaka 
en annan människa skada till person eller egendom är större. En annan 
faktor som kan överskugga skadeståndsansvarets betydelse är att en person 
som förfar grovt vårdslöst, alternativt uppsåtligt vållar en skada, i vissa fall 
även riskerar straffansvar. Ett hotande straffansvar anses nog av många som 
mer ingripande och har större effekt på aktsamheten än skadeståndet. Det 
finns även flera situationer, till exempel i trafiken, då den faktorn som är av 
störst vikt mest troligt är rädslan att själv drabbas av en skada. 
 
Angående preventionens betydelse vid rent strikt ansvar är det lätt att vid en 
första anblick förledas att tro att preventionen är utan betydelse då 
skadeståndsansvaret i dessa fall åläggs oberoende av vållande. Mycket talar 
dock för att så inte är fallet. På sin tid ville Lundstedt till och med gå så lång 
som att hävda att skadeståndsansvar oberoende av vållande hade en 
synnerligen stark preventiv verkan. Ett exempel är en arbetsgivare som 
genom principalansvar riskerar skadeståndsskyldighet på grund av en 
vårdslös anställd, även om det inte är arbetsgivaren personligen som är 
vållande till skadan kan han eller hon ändå tänkas vidta åtgärder för att 
minimera risken för ansvar. Detta kan exempelvis ske genom extra 
noggrannhet vid urvalet av personal och organiseringen av verksamheten. 
Enligt Lundstedt manades försiktigheten och aktsamheten på särskilt 
mycket för de som löpte risk att utge skadestånd på grund av rent strikt 
ansvar.20  
 
När det så kommer till invändningarna mot skadeståndets preventiva verkan 
är konsekvenserna av utformningen av dagens försäkringssystem en av de 
mer beaktansvärda anmärkningarna. Så som påpekats ovan ersätts de flesta 
utomobligatoriska skadestånd på person- och sakskadeområdet ur en 
försäkring och ej av skadevållaren personligen. Att endast, på sin höjd, 
behöva stå för en eventuell självrisk måste sänka skadeståndets betydelse 
som preventionsfaktor avsevärt. Det bör dock uppmärksammas att vissa 
försäkringsbolag tillämpar system med så kallad ”experience rating” där en 
försäkringstagares faktiska eller förväntade skadeutfall påverkar storleken 
på framtida premier. Experience rating verkar tillämpas främst vid patient- 
och läkemedelsförsäkringar samt företagsförsäkringar och till viss del även 
bilförsäkringar. Detta innebär att en person eller ett företag som blir eller 
generellt sett löper större risk att bli skadeståndsskyldiga för flera eller 
kostsamma skador får bära allt större ekonomiskbörda och på så sätt 
återvinns en del av skadeståndets preventiva effekt (se även nedan under 
2.1.2.1).21

 
Avslutningsvis bör påpekas att gemensamt för alla påstående ovan är dess 
svårighet att bevisa eller motbevisa. Att diskutera prevention blir lätt en 
teoretisk övning då det inte finns någon konkret forskning på området. Vad 
det är som påverkar människor att exempelvis fatta vissa beslut eller att 
avstå från att genomföra handlingar ligger på ett väldigt individuellt plan 
och påverkas av så många faktorer att det är svårt att mäta och göra 
                                                 
20 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 43-44. 
21 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 93, 99, 191. 
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generaliseringar. Trots denna osäkerhet och avsaknad av detaljerad kunskap 
förefaller det ändå finnas en consensus i litteraturen som tillmäter 
skadeståndsansvaret en preventiv verkan genom den stimulerande effekten 
på aktsamheten.22

 
 

2.4 Ekonomisk prevention 
Under de senaste decennierna har rättsekonomin kommit att öka i betydelse 
och för skadeståndsrättens del har detta fått till följd att den ekonomiska 
preventionen hamnat i rampljuset. Den ekonomiska preventionen har den 
fördelen att den riktar sig mot en punkt där många människor är som mest 
känsliga, för medan det finns personer som har ett både rymligt och flexibelt 
samvete brukar det inte se likadant ut när det gäller plånboken. Den 
ekonomiska preventionen verkar på så sätt att skadeståndsreglerna utformas 
så att det skapas ekonomiska incitament till aktsamt eller 
skadeförebyggande beteende. I samverkan med försäkring kan detta till 
exempel ske, på det sätt som angivits ovan, genom experience rating där 
differentiering av premier på grundval av antalet förväntade eller tidigare 
skador innebär att högrisk försäkringstagare får bära större kostnader. På 
omvänt sätt uppmuntras skadeförebyggande åtgärder med lägre 
premiesättning. Nackdelarna med ett sådant system ligger i att det ofta inte 
är lönsamt för försäkringsbolagen att differentiera premierna då kostnaderna 
många gånger överväger fördelarna. Alltför höga försäkringskostnader kan 
även få till följd att människor underlåter att teckna försäkring istället för att 
avstå från det riskfyllda beteendet.23

 
Speciellt för den ekonomiska preventionen är att den riktar sig både till 
potentiella skadelidande och potentiella skadevållare men kan även vända 
sig till aktörer längre bak i orsakskedjan. Att en potentiell skadevållare 
riskerar skadeståndsansvar uppmuntrar denne att vidta åtgärder för att 
minska risken att orsaka en skada men det är även av vikt att 
försiktighetsåtgärder vidtas av en eventuell skadelidande. Genom regler om 
jämkning av skadeståndet skapas incitament även för den skadelidande att 
vidta ekonomiskt effektiva försiktighetsåtgärder. Vad gäller aktörer längre 
bak i orsakskedjan ses det som önskvärt, alla fall ur ett ekonomiskt 
perspektiv, om den som lättast kan förebygga en skada är den som faktiskt 
vidtar de skadeförebyggande åtgärderna. Exempelvis kan lägre 
trafikförsäkringspremier för säkrare bilar innebära att tillverkarna i högre 
grad sätter fokus på säkerheten för att göra sina bilar mer attraktiva för 
köparna.24

 

                                                 
22 Prop 1972:5, s 81, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 44, Roos, Ersättningsrätt och 
ersättningssystem, s 47-48. 
23 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 45. 
24 Dahlman, m.fl., Rättsekonomi – en introduktion, s 125-127, Hellner och Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s 45. 
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Även den ekonomiska preventionen har kritiserats för att den endast till liten 
del grundas på empiriska undersökningar och innehåller en stor del osäkra 
element. 
 
 

2.5 Sammanfattning 
Som nämnts ovan är skadeståndsrättens syfte och funktioner ett svårt och 
omdebatterat ämne. Beroende på vilken skada det rör sig om och ur vilket 
perspektiv skadeståndsrätten betraktas blir svaren olika. Skadeståndsrättens 
funktioner förklarade ur ett rättsekonomisktperspektiv ter sig olika från de 
slutsatser ett moralfilosofiskt synsätt bjuder på. Ämnet måste således 
betraktas som allt för flyktigt och svårgreppbart för att försöka komma med 
generaliserande förklaringar. 
 
Gemensamt för samtliga av ovanstående funktioner är svårigheten att bevisa 
eller vederlägga, vilket särskilt gör sig gällande rörande skadeståndets 
preventiva effekter. Sammanverkan mellan skadeståndsrätten och olika 
försäkringar leder till olika resultat beroende på vilken skada som är aktuell, 
vilka de inblandade parterna är samt hur dessa har agerat vid skadetillfället. 
Beroende på hur skadan slutligen regleras aktualiseras och framträder de 
olika funktionerna i varierande grad. En skadeståndsberättigad person kan 
till exempel utfå ersättning både från sitt eget samt från skadevållarens 
försäkringsbolag. Under förutsättning att skadevållaren och den 
skadelidande endast får stå för en eventuell självrisk vid detta tillfälle kan 
skadeståndet klart sägas ha både en reparativ samt pulveriserande effekt. 
Vid ett sådant tillfälle hamnar den ekonomiska preventionen verkligen i 
bakgrunden även om förlusten delvis flyttas över på skadevållar sidan är det 
försäkringsbolagen som får stå för större delen av kostnaderna. Under andra 
omständigheter kan däremot utgången bli helt annorlunda. En skadelidande 
som saknar egen försäkring och som drabbas av en skada vållad av en 
person som även den är oförsäkrad kan i slutändan få bära kostnaden för 
hela eller stora delar av skadan själv. 
 
Av intresse här är även det faktum att det ibland kan vara svårt att förutse 
det ekonomiska slutresultatet av en skada. Ersättningen regleras som bekant 
först efter att skadan är skedd och parternas eventuella försäkringar spelar 
en avgörande roll för det ekonomiska utfallet. För majoriteten av de ovan 
diskuterade skadeståndsrättsliga funktionerna inträder därmed effekten först 
efter skadetillfället. Undantaget gäller den preventiva verkan men, som 
nämnts ovan, bjuder den på extra stora svårigheter när det gäller att 
uppskatta effekten då det handlar om att mäta avsaknaden eller minskningen 
av inträffade skador.25

 

                                                 
25 Se ovan under kap 2.1.2, första stycket. 
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3 Personskada 
 

3.1 Definitionen 
Enligt SkL 2 kap. 1 § är den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar 
person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan. Förenklat sett förutsätter 
således en skadeståndsrättsligt ”giltig” personskada vållande, från annan än 
den skadelidande, men även att det föreligger adekvat kausalitet mellan 
detta vållande och den lidna skadan. Någon definition av begreppet 
personskada finns inte i SkL och i avsaknad av sådan har förarbeten och 
praxis fyllt en vägledande funktion. Som namnet antyder rör det sig om 
skador vilka drabbat en person och dessa skador kan vara av både fysisk- 
och psykisk karaktär. Till de fysiska räknas, bland annat, sådant som brutna 
ben, sårskador, förgiftning, inre blödningar och andra sjukdomstillstånd. 
Fysiks smärta och även de fall då den skadegörande handlingen leder till 
döden för den skadelindande är att hänföra till kategorin fysiska 
personskador.26

 
De psykiska skadorna kräver som regel en medicinskt påvisbar effekt som 
kan styrkas till exempel genom sjukskrivning eller läkarintyg. Att råka ut 
för en allvarlig skada är ofta psykiskt mycket påfrestande och den chock och 
det trauma som ofta uppkommer räknas till de psykiska skadorna. Det bör 
dock observeras att det krävs psykisk påverkan av viss dignitet för att 
skadestånd ska komma ifråga. Allmänna känslor av vrede, sorg och oro, till 
viss grad, är normala då en skada inträffat och är inte ersättningsgilla.27 
Enligt SkL 5 kap. 2 § 3 punkten har även anhöriga till en person vilken 
avlidit till följd av en skada rätt till ersättning för personskada. Med 
personskada här åsyftas främst de psykiska besvär som kan uppkomma på 
olika sätt då en nära anhörig omkommer. I praxis har ersättning utgivits till 
anhöriga som personligen varit med om skadehändelsen28 eller som 
bevittnat en nära anhörig dödas eller skadas genom en 
skadeståndsgrundande handling. Även den chock och de psykiska besvär 
som kan uppstå då en nära anhörig dödats genom uppsåtligt brott har ansetts 
utgöra ersättningsgill personskada.29

 
Enligt SkL 2 kap. 3 § är den som allvarligt kränker någon annan genom 
brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära 
skyldig att ersätta den skadan som kränkningen innebär. Rätten till 
kränkningsersättning föreligger även om annan skada ej uppkommit. Det är 
följaktligen inte nödvändigt för den skadelidande att påvisa att kränkningen 
                                                 
26 SOU 1995:33 s 61-61, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 371-375. 
27 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 141-142. 
28 Se NJA 1971 s 78. 
29 Se NJA 1993 s 41 I och II. Bengtsson och Strömbäck, a.a. s 226, 235-238 även SOU 
1995:33 s 61-62, 129-136. 
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har inneburit sådana medicinska konsekvenser som vid personskada av 
psykisk natur. Dock krävs det, för att en ersättningsberättigad kränkning ska 
anses vara för handen, att denna framkallats genom en brottslig handling. 
Kränkningsersättningen avser att kompensera de känslor av rädsla, skam 
eller förnedring som kan uppkomma hos den skadelidande i 
gärningsögonblicket.30

 
 

3.2 Ersättningssystemet vid personskada 
Gemensamt för personskadorna, vare sig de är fysiska eller psykiska, är att 
de i större eller mindre utsträckning påverkar livet för den som skadats. Att 
drabbas av en alvarlig personskada får många gånger förödande 
konsekvenser för framtiden. Förutom de rent direkta följderna så som akut 
sjukskrivning och kostnader för läkarbesök och mediciner finns det många 
långsiktiga effekter som kan göra sig påminda resten av livet, nedsatt 
arbetsförmåga och ökade levnadsomkostnader på grund av en skada är inte 
ovanligt. Av dessa anledningar tas det ur samhällssynpunkt större humanitär 
hänsyn till behovet för ersättning vid personskadorna än vid sakskadorna 
eller de rena förmögenhetsskadorna där ekonomiska överväganden och 
preventions synpunkter istället fått större spelrum.31

 
 

3.2.1 Skadestånd 
I svensk skadeståndsrätt är culparegeln en av de dominerande principerna 
och på personskadeområdet kommer den till uttryck i 2 kap. 1 § SkL. Kort 
och förenklat innebär culparegeln att den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vållar annan en skada är skyldig att ersätta den. Som huvudregel 
är det den skadelidandes skyldighet att bevisa att uppsåt eller oaktsamhet 
ligger skadevållaren till last. Uppsåtliga handlingar vållar sällan problem 
däremot kan det vara svårare att bedöma vad som är att anse som vårdslöst i 
olika situationer. Lagtexten ger ingen ledning i frågan och problemet har 
istället löst genom omfattande praxis på området. Då domstolarna sedan 
tillkomsten av SkL varit relativt enhetliga i sin tillämpning av culparegeln är 
även äldre praxis av betydelse. Det kan dock vara på sin plats att 
uppmärksamma den ökade utbredningen av ansvarsförsäkringen och dess 
eventuella betydelse vid bedömningen.32

 
Culparegeln verkar tillsammans med flera andra skadeståndsrättsliga 
principer och förutsättningarna för skadeståndsansvar är en kedja av flera 
samverkande komponenter som alla måste vara uppfyllda. För att 
skadeståndsansvar för personskada ska uppkomma krävs först och främst att 

                                                 
30 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 79-80. 
31 Prop 1972:5, s 83-84. 
32 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 44-46, 51. 
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den inträffade skadan har drabbat någon annan, det är inte möjligt att bli 
skadeståndsskyldig mot sig själv. Skadan ska ha vållats genom en uppsåtlig 
alternativt oaktsam handling,33 vidare fordras det att det föreligger adekvat 
kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan samt frånvaro av 
någon omständighet som utesluter ansvar.34

 
Genom att den som gör sig skyldig till en oaktsam handling, vilken leder till 
en skada för någon annan, får stå för de ekonomiska konsekvenserna av sitt 
handlande kan culparegeln sägas ha en både en preventiv samt reparativ och 
kostnadsplacerande effekt. Under inverkan av dagens försäkringssystem blir 
diskussionen om culparegelns verkningar dock mest en teoretisk övning. 
Inte desto mindre ger den fortfarande uttryck för viktiga principer, ur 
samhällsperspektiv, nämligen att man får bära den ekonomiska risken för 
sitt agerande och sin oaktsamhet samt att den som drabbas av en skada 
vållad av annan har rätt till ersättning. 35 Hur denna ersättning sedan på 
bästa sätt kan komma den skadelidande till godo varierar kraftigt beroende 
på ur vilket perspektiv ersättningsfrågan ses.36

 
 

3.2.1.1 Ansvarsbefriande omständigheter 
Under vissa omständigheter kan en skadevållare gå fri från ansvar, även om 
denne handlat uppsåtligen. Handlingar företagna i nöd eller i nödvärn utgör 
invändningar mot straffansvar.37 Invändningar om nödvärn är vanliga i mål 
om misshandel och innebär ansvarsfrihet så länge skadevållarens agerande 
inte bedöms vara uppenbart oförsvarligt med hänsyn till 
omständigheterna.38  En skadeståndstalan som grundats på att skadan vållats 
genom brott kan inte bifallas om skadevållaren går fri från straffansvar.39 
Vad som gäller vid nödvärnsexcess är dock oklart. Tidigare ansågs att fullt 
eller jämkat skadestånd kunde utgå vid nödvärnsexcess men idag synes 
praxis inte vara helt enhetlig.40

 
Ännu en omständighet som befriar från straffrättsligt ansvar, och därmed 
även skadeståndsansvar, är samtycke. Gärningar begångna med samtycke 
från den mot vilken gärningen riktats utgör brott endast om den är 
oförsvarlig, detta bedöms med hänsyn till den skada, kränkning eller fara 
som gärningen medfört samt dess syfte och övriga omständigheter.41 

                                                 
33 Observera att i vissa fall även underlåtenhet att handla kan medföra skadeståndsansvar 
men det hör till undantagen. 
34 Prop 1972:5, s 74-75. 
35 SkL 5 kap 1 § och prop 1972:5, s 79-83. 
36 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 51-57. 
37 Även handlingar företagna under tjänsteplikt är fria från ansvar men då detta är av ringa 
betydelse för denna uppsats väljer jag att endast kommentera det här. 
38 Bestämmelserna om nöd och nödvärn återfinns i 24 kap. BrB. 
39 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 48-49, Hellner och 
Radetzki Skadeståndsrätt, s 119-121. 
40 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s 198. Angående praxis se NJA 1990 s 210, RH 
129:84 och RH 1998:14. 
41 Se BrB 24 kap 7 §. 

 18



Samtycket kan vara antingen uttryckligt eller underförstått och avse både en 
faktiskt skada eller en risk att lida en viss skada.42 Samtyckesdiskussionen 
är vanlig vid skador uppkomna vid utövandet av olika sporter och ibland 
även vid bråk som resulterar i ömsesidig ringa misshandel. Angående 
samtycke till personskada är det på sin plats att påpeka att det generellt 
utesluter ansvar vid ringa misshandel och ibland även ansvar för misshandel 
upp till normalgraden. Det är dock aldrig möjligt att ge sitt samtycke till 
grov misshandel eller uppsåtligt dödande.43

 
 

3.2.1.2 Jämkning av skadestånd på grund av 
medvållande 

Innan det omfattande reformarbetet av skadeståndsrätten under sjuttiotalet 
kunde skadestånd för personskada jämkas om vållande konstaterades på den 
skadelidandes sida. Av vikt vid vållandebedömningen var framför allt 
graden av skuld på ömse sidor samt hur stor del av skadan som kunde 
läggas den skadelidande till last. Ingen hänsyn togs till parternas 
ekonomiska förhållanden. Detta synsätt rättfärdigades då det ansåg riktigt ur 
preventions- och rättvisesynpunkt men även för att det betraktades som en 
riktig fördelning av det ekonomiska ansvaret för en skada.44

 
Under reformarbetet konstaterades att de gamla reglerna var förlegade och 
alltför hårda mot den skadelidande då de ibland ledde till konsekvenser 
vilka var oacceptabla ur ekonomisk- och socialhänsyn. Det ansågs ej rimligt 
ur humanitär synpunkt att den som drabbats av en skada kunde bli lidande 
för all framtid på grund av en tillfällig oaktsamhet. Istället förordades regler 
vilka tillgodosåg socialt motiverade ersättningsbehov samtidigt som de 
ledde till en samhällsekonomiskt rationell fördelning av de förluster som 
skadefallen innebar.45

 
För jämkning av skadestånd med anledning av personskada krävs idag, 
enligt SkL, att den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet har medverkat till sin skada.46 Jämkning på grund av uppsåtlig 
medverkan är oftast aktuellt vid självmordsförsök och i förarbetena 
diskuterades möjligheten att stanna där och endast jämka vid uppsåtlig 
medverkan. Det beslutades dock att även grov vårdslöshet skulle leda till 
jämkning men bestämmelsen förutspåddes få begränsad praktisk betydelse 
då det krävs vårdslöshet av mycket allvarligt slag för att jämkning ska 
komma ifråga. För jämkning på grund av medverkan genom grov 
vårdslöshet ska den skadelidandes handling ha vittnat om en betydande 
hänsynslöshet eller nonchalans, som medfört en avsevärd risk även för 
andra än honom själv, alternativt en uppenbar likgiltighet för sitt eget liv 
och hälsa. I förarbetena ansågs det kunna uppfattas som stötande om den 
                                                 
42 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 123-125. 
43 Karnov, kommentar 1084 till 7 § 24 kap BrB. 
44 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s 26-29. 
45 Prop 1975:12, s 129-131. 
46 Bestämmelsen återfinns i första stycket i 1 § 6 kap SkL. 
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skadelidande i fall som stod på gränsen till uppsåtlig medverkan skulle 
tillerkännas full gottgörelse för skadan. Även om grov vårdslöshet 
konstateras är jämkning inte obligatorisk. Istället bör en 
skälighetsbedömning göras i vart enskilt fall där hänsyn tas till parternas 
ekonomiska förhållande samt till relevanta omständigheter i övrigt.47

 
 

3.2.2 Socialförsäkring 
På grund av de stora sociala och ekonomiska konsekvenser en personskada 
kan komma att innebära finns det flera samverkande system vilka syftar till 
att återställa inkomstläget för den skadelidande. Kostnaderna för 
personskador uppgår till flera miljarder kronor årligen men endast en liten 
del täcks genom skadestånd i civilrättslig mening. Trotts detta har de 
skadeståndsrättsliga principerna för ersättning kommit att spela en viktig 
roll. Skadeståndet utgör en måttstock för beräkningen av kostnaderna vid en 
skada och fyller ut de luckor som inte täcks genom annan ersättning.48 I 
Sverige har vi som bekant ett starkt allmänt socialt skydd tillgängligt för 
medborgare49 vilka drabbats av en skada. Vid sjukdom eller olycksfall utgår 
först och främst ersättning ur den allmänna försäkringen och vid 
arbetsskador kompletteras detta grundläggande skydd av 
arbetsskadeförsäkringen.50 En viktig skillnad mellan 
socialförsäkringssystemet och skadeståndsrätten är att skadeståndet har till 
syfte att ge full kompensation51 till den skadelidande och sätta denne i 
samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Ytterligare en 
olikhet är att socialförsäkringen inte täcker ideella skador. 
Skadeståndsrättens huvudsyfte i detta läge är således att komplettera 
socialförsäkringen och se till att den skadelidande får ersättning för sin 
faktiska förlust, inbegripet ideella skador. En skadelidande som utfått 
ersättning ur socialförsäkringen är således på intet sätt hindrad att utkräva 
skadestånd från skadevållaren. Ersättning för inkomstförlust och förlust av 
underhåll som utgått genom socialförsäkringen räknas sedan av från ett 
eventuellt skadestånd och då regressrätt mot skadevållaren saknas innebär 
det i praktiken att denne får en avsevärd lättnad av den ekonomiska 
bördan.52

 
 

                                                 
47 Prop 1975:12, s 132-134. 
48 SOU 1992:84 s 59-60. 
49 Värt att notera här är skadeståndsrättens ökade betydelse för personer som saknar svenskt 
medborgarskap och rätt till ersättning ur socialförsäkringen. Se Hellner och Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s 372. 
50 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 371-373. 
51 Märk väl att det som åsyftas här är ekonomiskkompensation, se även Roos, a.a, s 33-34, 
för kort utläggning angående reservationspris och full ersättning för skador. 
52 Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem, s 33-35, Hellner och Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s 387ff. 
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3.2.3 Försäkring 
I realiteten är det ofta inte skadevållaren personligen som står för 
skadeståndet. Som angivits ovan, täcks ofta ett eventuellt skadestånda av en 
ansvarsförsäkring på skadevållarens sida. Bland privatpersoner beräknas en 
så stor andel som 80-90 procent vara omfattade av en hem- eller 
villaförsäkring vilken innehåller en ansvarsdel.53 Ansvarsförsäkring utgår 
vanligen inte då det är fråga om uppsåtliga brott dock är en skadevållare 
som gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i allmänhet skyddad.54

 
Om ansvarsförsäkring saknas eller ej täcker den aktuella skadan har den 
skadelidande möjlighet att söka ersättning ur egen försäkring. Ett alternativ 
kan vara det överfallsskydd som finns i den egna hem- eller 
villaförsäkringen. Överfallsskyddet påminner om en omvänd 
ansvarsfärsäkring och täcker skador som drabbat den försäkrade genom 
misshandel eller annat uppsåtligt våld. Även denna försäkringsform 
innehåller dock begränsningar. Ersättning utgår vanligen inte om den 
försäkrade varit påverkad vid skadetillfället, under förutsättning att skadan 
inte saknade samband med berusningen, vilket det är upp till den försäkrade 
att visa. Rätten till ersättning bortfaller även för den som utan skälig 
anledning utsatt sig för risken att skadas eller om skadan inträffar då den 
skadelidande begår ett uppsåtligt brott som kan leda till minst dagsböter. 
Sjuk- eller olycksfallsförsäkring är exempel på ytterligare försäkringar som 
kan var aktuella vid personskador. Dessa försäkringar kan tecknas både 
privat och kollektiv och fungerar som ett bra komplement till 
socialförsäkringen, speciellt för höginkomsttagare eller personer som saknar 
anställning och därför delvis hamnar utanför trygghetssystemet. Vilka 
skador som omfattas samt i vilken utsträckning och sätt ersättning utgår 
varierar då det finns många olika varianter av sjuk- och 
olycksfallsförsäkringarna. Bortfall eller reduktion av försäkringsersättningen 
sker dock vanligen, i enlighet med FAL, om den försäkrade medvetet 
framkallat eller genom grov vårdslöshet medverkat till försäkringsfallet.55 
Det bör påpekas att det står den skadelidande fritt att välja om han vill vända 
sig till det egna eller till skadevållarens försäkringsbolag med sitt 
ersättningsanspråk.  
 
Vad gäller samordningen och avräkningen från skadeståndet av ersättning 
från försäkring, vare sig den är tecknad av skadevållaren eller den 
skadelidande är läget varierande och lätt komplicerat. I SkL 5 kap. 3 § finns 
bestämmelser vilka reglerar samordningen mellan skadestånd och andra 
förmåner som utgår till den skadelidande. Syftet med regleringen är att 
uppnå ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser samt att undvika 
dubbel kompensation för vissa kostnader på grund av den lidna skadan. 
Samtidigt bör hänsyn även tas till att viss ersättning kommer den 
skadelidande till godo som ett resultat av egen förtänksamhet och ibland 
även eget sparande. Att sådan ersättning skulle samordnas med 
                                                 
53 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 119. 
54 Hellner, Försäkringsrätt, s 397-399, 420. 
55 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem, s 128-134. 
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skadeståndet, vilket i realiteten innebär en ekonomisk lättnad för 
skadevållaren kan många gånger te sig stötande varför viss 
överkompensation accepteras.56 Som regel avräknas från skadeståndet 
ersättning från socialförsäkring och privata försäkringar som utgör en 
anställningsförmån medan summaförsäkringar av typen sjuk- och olycksfall 
ofta kumuleras. En bra tummregel att ta fasta på avseende försäkringar av 
olika slag gäller regressrätten. Om regressrätt föreligger för den som utgett 
ersättningen avräknas denna ofta från skadeståndet. Hade sådan ersättning 
istället kumulerats hade den skadelidande överkompenserats och den 
skadeståndsskyldige riskerat att tvingas utge dubbel ersättning.57

 
 

3.2.4 Brottsskadeersättning 
Ersättningen till den som lider en personskada är således av största vikt men 
tyvärr är det inte helt ovanligt att skadevållaren saknar tillräckliga medel för 
att betala ett skadestånd. Den som drabbas av en personskada genom brott 
har ofta sämre möjligheter än andra, som har rätt till skadestånd, att faktiskt 
få full ersättning för sin skada. Om känd gärningsman saknas alternativt inte 
kan betala och möjligheten att få ersättning för skadan ur försäkring är 
begränsad, eller obefintlig, verkar läget för den skadelidande lätt dystert. 
Som en sista utpost vid sådana tillfällen finns brottsskadeersättningen. 
Enligt 2 § BRL har den som drabbats av en personskada genom brott rätt till 
brottsskadeersättning. Ärende om brottsskadeersättning prövas av 
Brottsoffermyndigheten vars beslut kan omprövas men ej överklagas. 
Brottsskadeersättningen behovsprövas inte och är subsidiär till annan 
ersättning den skadelidande har rätt till. De grundläggande förutsättningarna 
för rätten till brottsskadeersättning för personskada är således att skadan 
vållats genom brott och att den skadelidande saknar möjlighet att få 
ersättning, utöver det allmänna skyddet, från annat håll.58

 
Trotts att brottsskadeersättningen inte är att betrakta som ett skadestånd sker 
beräkningen av ersättning enligt 5 kap. SkL men då det rör sig om ersättning 
från staten finns vissa begränsningar som ej återfinns i SkL.59 
Huvudprincipen följer den skadeståndsrättsliga principen om full ersättning 
för liden skada och ersättning utges således både för ideell och ekonomisk 
skada. Från brottsskadeersättningen avräknas all annan ersättning som den 
skadelidande har rätt till på grund av skadan med undantag av ersättning 
som motsvarar ett sparande på den skadelidandes sida, även skadestånd som 
har betalts eller bör kunna bli betalt avräknas. Ersättningen till den 
skadelidande minskas även med ett självriskbelopp. Beloppet beräknas med 
ledning av det lägsta självriskbelopp som försäkringsbolagen tillämpar vid 

                                                 
56 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar, s 246-248, 256-257. 
57 Prop 1975:12, s 123-126, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 387-389. 
58 BRL 6, 7, 12, 14, 14b §§, prop 1977/78:126, s 7-11, 13, 14, 20, 21. 
59 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 474-475, Roos, Ersättningsrätt och 
ersättningssystem, s124-126. 

 22



konsumentförsäkring som innefattar överfallsskydd.60 Till skillnad från SkL 
finns det i BRL 11 § ett tak för ersättningen, beloppsbegränsning är 
visserligen förhållandevis hög men innebär att den skadeståndsrättsliga 
principen om full ersättning för en skada inte kan tillämpas fullt ut. 
 
 

3.2.5 Jämkning av brottsskadeersättningen 
Av samma humanitära och sociala skäl som skyddet för personskadorna är 
omfattande är jämkningsbestämmelserna i SkL restriktiva. Enligt SkL kan 
skadestånd för personskada jämkas om den skadelidande uppsåtligen eller 
genom grov vårdslöshet medverkat till sin skada. Bestämmelsen tar främst 
sikte på självmord och fall då den skadelidande visat uppenbar likgiltighet 
för sitt eget liv eller hälsa.61 Enligt BRL däremot är jämkningsreglerna, ur 
den skadelidandes synvinkel, mycket strängare. Brottsskadeersättningen kan 
enligt BRL 9 § sättas ned eller helt falla bort om den skadelidande genom 
sitt uppträdande i samband med brottet, eller på annat liknande sätt, 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. Fallen som 
lagstiftaren haft för avsikt att fånga upp är sådana då den skadelidande på 
grund av klandervärt beteende ökat risken att drabbas av en skada genom 
brott, till exempel genom att medvetet provocera skadevållaren alternativt 
delta i brottslig verksamhet. Jämkning av brottsskadeersättningen för 
personskada enligt 9 § kan följaktligen ske redan vid oaktsamhet, som inte 
är att betrakta som grov, och i vissa fall till och med utan att medvållande, i 
egentlig mening, kan läggas den skadelidande till last.62

 
Skillnaden i synen på den skadelidandes medverkan enligt BRL och SKL 
ligger till stora delar i kriminalpolitiska överväganden samt det faktum att 
brottsskadeersättningen finansieras genom statliga medel och ökad 
restriktivitet och eftertanke därför är önskvärt. Det skulle kunna te sig 
stötande för många om, till exempel, den som drabbats av en skada till följd 
av sitt deltagande i brottslig verksamhet skulle bli fullt ersatt av allmänna 
medel. Vid jämkning av brottsskadeersättningen kan 
Brottsoffermyndigheten besluta om jämkning av ersättningen avseende både 
den ideella och den ekonomiska skadan. Av betydelse för bedömningen är, 
förutom den skadelidandes uppträdande i samband med skadetillfället, 
skadans art och omfattning samt ersättningens betydelse för framtida vård 
och försörjningsmöjligheter. Ersättningen för ideell skada anses vanligen 
kunna jämkas, i enlighet med 9 § BRL, då den typiskt sett inte är av 
avgörande vikt för den skadelidandes framtida försörjning. Vad gäller 
ersättningen för den ekonomiska skadan är det skadans omfattning som 
tillmäts den avgörande betydelsen. En skadelidande som drabbats av en 
mindre allvarlig personskada löper större risk att utfå en jämkad ersättning 
än den som drabbats av en allvarlig skada och följaktligen är i större behov 

                                                 
60 BRL 6-7, 11 §§, Mannelqvist, Ersättningar till brottsoffer, s 383, 391.  
61 Prop 1975:12, s 133. 
62 Prop 1998/99:41, s 13-15. 
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av ersättningen. Således spelar sociala och humanitära synpunkter en 
betydande roll även vid jämkning av brottsskadeersättning.63

 
 

3.2.6 Sammanfattning 
Den ekonomiska och sociala utsatthet som kan drabba den som råkat ut för 
en allvarlig personskada har lett till det omfattande ersättningssystem som 
finns idag. Den som drabbas av en skada på grund av sjukdom, olycksfall 
eller dylikt har först och främst tillgång till nära nog gratis sjukvård. 
Angående försörjning och inkomstbortfall finns möjlighet att söka 
ersättning ur den allmänna försäkringen och arbetsskadeförsäkringen. 
Skyddet som erbjuds är dock inte heltäckande varför en privat- eller 
kollektivttecknad försäkring utgör ett bra komplement.  
 
Den som drabbats av en personskada på grund av någon annans vållande, 
uppsåtligt eller oaktsamt, har även möjlighet att kräva skadestånd av 
skadevållaren. Vid dessa fall gäller principen om full täckning av de 
ekonomiska skadeföljderna och strävan är att sätta den skadelidande i 
samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat. Detta är 
dock endast en strävan, att göra korrekta beräkningar avseende den framtida 
ekonomin för ett barn eller någon som knappt inlett sitt yrkesliv är nästintill 
omöjligt. Skadestånd ersätter även ideell skada, tillskillnad från de privata 
försäkringarna eller socialförsäkringen. 
 
Som beskrivits ovan utges dock sällan ersättningen av skadevållaren 
personligen. 64 Ofta är det istället fråga om en uppgörelse mellan de 
inblandade parternas försäkringsbolag. Med detta kan skadeståndet och 
skadeståndsrätten lätt tyckas vara överflödig men så är inte fallet. 
Skadeståndsrätten står för ett väl utarbetat system av lagar som fungerar 
som vägledning för försäkringsbolagen vid regleringen av skador. 
 
I de fall då det saknas en känd gärningsman eller då denne saknar resurser 
att täcka ett skadestånd med kan den som lidit en skada på grund av en 
brottslig gärning söka brottsskadeersättning. Då ersättningen är 
skattefinansierad krävs dock en ökad restriktivitet och den skadelidandes 
agerande vid skadetillfället tillmäts större betydelse för att undvika stötande 
beslut. 
 
Allt som allt är systemet således relativt heltäckande och det finns goda 
möjligheter för en skadelidande att få ersättning för att täcka sin förlust. 
Problem uppstår dock för den som på något sätt medverkat till sin skada. 
Även om den skadelidandes agerande inte är når upp till kraven för att 
betraktas som grov vårdslöshet, i skadeståndslagens mening, så har både 
försäkringsbolagen samt Brottsoffernämnden möjlighet att neka eller sätta 

                                                 
63 Prop 1998/99:41, s 16-17. 
64 Se 3.2.3. 
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ner ersättningen till en skadelidande som agerat på ett klandervärt sätt vid 
skadetillfället. 
 
 

3.3 Ersättningsposterna 
Vad gäller den ekonomiska ersättningen för en personskada enligt SkL vilar 
den på grundsatsen om full ersättning. Strävan är att sätta den skadelidande i 
samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat.65 I 5 kap. 
1 § SkL anges de poster för vilka skadestånd för personskada utbetalas och i 
samma kapitel 6 § behandlas kränkningsersättningen. 
 
Vanligen kategoriseras ersättningen antingen som ekonomisk eller ideell 
med hänvisning till den kostnad den syftar till att täcka. I litteraturen anses 
begreppet ideell skada omfatta alla de skadeverkningar som inte är av 
ekonomisk natur medan den ekonomiska skadan anses vara en skada som 
kan värderas i pengar efter en allmän måttstock. Denna beskrivning kan i 
teorin verka enkel men har vållat en del problem i praktiken.66

 
 

3.3.1 Ekonomisk skada 
Ersättningen för ekonomisk skada avser att täcka utgifter för sjukvård och 
andra kostnader som den skadelidande haft på grund av skadan, även den 
som står den skadelidande särskilt nära kan under vissa förutsättningar ha 
rätt till ersättning. Sjukvårdskostnader omfattar bland annat utgifter för 
vårdavgifter, proteser, resor i samband med vården, sjukgymnastik och 
medicin. I realiteten är dock kostnaderna för sjukvård sällan särskilt stora då 
den övervägande delen täcks genom socialförsäkringen och andra insatser 
från samhället sida.67 Till de ekonomiska skadorna hänförs även ersättning 
för inkomstförlust, vilken kan komma att uppgå till avsevärda summor för 
en skadelidande som blivit arbetsoförmögen på grund av en allvarlig 
personskada. Inkomstförlusten beräknas med ledning av förhållandena då 
skadan inträffade och ersättningen avser täcka inkomstförlust både för 
förfluten tid och för framtiden. Beräkningen sker enligt den så kallade 
differensmetoden där skadeståndet motsvaras av skillnaden mellan den 
inkomst den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om skadan ej inträffat, 
och den inkomst han eller hon har, eller borde ha med hänsyn till skadans 
inverkningar. Att beräkna framtida inkomstförluster är dock förenat med 
vissa svårigheter, speciellt då den skadelidande är ett litet barn eller en ung 
människa som ännu ej etablerat sig på arbetsmarknaden.68

 

                                                 
65 Prop 1972:5, s 95. 
66 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 367. 
67 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 148-149. 
68 Prop 1975:12, s 102-105. 
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3.3.2 Ideell skada 
 

3.3.2.1 Sveda och värk samt lyte och annat 
stadigvarande men 

Ersättningen för ideell skada avser, vilket nämnts ovan, de 
efterverkningarna av skadan som ej är av rent ekonomisk art så som sveda 
och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Med sveda och värk 
förstås sådant fysiskt och psykiskt lidande av övergående art som den 
skadelidande har haft i samband med den akuta sjukdomstiden som till 
exempel smärta och ångest eller sömnsvårigheter. Ersättningen tar dock inte 
endast sikte på det lidande skadan i sig vållat utan även det obehag den 
efterföljande vården kan medföra. Ersättningen för sveda och värk betraktas 
närmast som ett slags ”plåster på såret”. Beräkningen sker schablonmässigt 
med ledning av hjälptabeller, fastställda av Trafikskadenämnden, och 
ersättningens storlek styrs av någorlunda objektivt fastställbara faktorer så 
som vårdformen, vårdtidens längd och skadans art. Den ideella karaktären är 
dock inte helt renodlad då faktiska kostnader för att underlätta tillvaron för 
den skadelidande under sjukdomstiden ofta ersätts som en del av beloppet 
för sveda och värk. Då ersättning avser den akuta sjukdomstiden sker 
beräkningen vanligen i ett sammanhang efter att akuttiden är över och 
förhållandena lättare kan överblickas.69

 
Med lyte eller annat stadigvarande men förstås sådana skadeföljder vilka är 
av mer bestående art, vilka kvarstår efter att behandling i egentlig mening 
upphört och den skadelidandes tillstånd blivit stationärt. Ersättningen för 
lyte avser alltid ideell skada och tar sikte på fysiskt och psykiskt lidande för 
kroppsliga defekter så som vanprydande ärr, hälta och förlust av 
kroppsdelar. Andra framtida följder av skadan som försvårar en normal 
livsföring för den skadelidande och som är förknippade med bestående 
lidande och obehag ersätts genom skadestånd för annat stadigvarande men. 
De skadeföljder som omfattas är, bland andra, förlorad eller nedsatt syn eller 
hörsel, inskränkt rörlighet och psykiska efterverkningar så som ökad oro och 
ångest på grund av skadan. Även förlust av möjlighet att ägna sig åt tidigare 
fritidssysselsättningar omfattas av ersättningen. Liksom vid skadestånd för 
sveda och värk beräknas ersättningen för lyte och annat stadigvarande men 
med ledning av Trafikskadenämndens hjälptabeller.70

 
Formerna för ersättningens utbetalning varierar. Vanligt är att ersättning för 
ideell skada samt inkomstförlust för förfluten tid utges som engångsbelopp 
medan framtida inkomstförlust vid allvarligare skador som lett till en hög 

                                                 
69 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 193-199, Hellner och 
Radetzki, Skadeståndsrätt, s 390-392. 
70 Prop 2000/01:68, s 24-27, Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, 
s 199-202. 
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invaliditetsgrad ofta utges i form av periodiskt förfallande belopp, så kallad 
livränta.71

 
Förutom ersättning för sveda och värk samt lyte och annat stadigvarande 
men kan den skadelidande även ha rätt till ersättning för särskilda 
olägenheter till följd av skadan. Trots att inget krav finns i lagtexten har 
skadestånd för särskilda olägenheter endast utgetts då viss invaliditetsgrad 
uppnåtts. Ersättningen är av renodlat ideell karaktär och avser att fånga upp 
skadeföljder som den skadelidande ej anses blivit tillräckligt kompenserad 
för. Ökad anspänning i hushålls- eller förvärvsarbete och förlust av förmåga 
att utöva viss fritidssysselsättning omfattas av ersättningen. Det bör dock 
observeras att det sedan 2001 års ändringar i SkL råder viss osäkerhet över 
innebörden av begreppet, motivuttalandena om ersättningsposten är 
kortfattade och tillämpningen i praxis är sparsam.72

 
 

3.3.2.2 Kränkningsersättning 
Till ersättningen för ideella skador hör även kränkningsersättningen. Enligt 
SkL 2 kap. 3 § är den som allvarligt kränker annan genom brott som 
innefattar ett angrep mot person, frihet, frid eller ära skyldig att ersätta den 
skada som kränkningen innebär. Den kränkande handlingen måste således 
vara av allvarligare art, ringa kränkningar ger ej rätt till ersättning. 
Handlingen måste även vara brottslig, men det fordras ej att 
gärningsmannen är dömd. Vidare förutsätts heller inte att handlingen varit 
uppsåtlig utan även oaktsamhet kan medföra ansvar, dock krävs det att 
skadevållaren gjort sig skyldig till så grov oaktsamhet att handlandet vid 
bedömningen nära nog framstår som en uppsåtlig gärning.73 Till skillnad 
från ersättningen för sveda och värk m.m., vilken avser ersättning för 
lidande under läkningsprocessen och efter skadan, tar 
kränkningsersättningen sikte på de känslor och det obehag som uppkommer 
vid själva angreppet. Känslor av skam, rädsla eller förnedring är vanligt 
förekommande vid exempelvis misshandels- eller sexualbrott och 
kränkningsersättningen avser att kompensera de känslorna. Som bekant är 
kan pengar i sig inte radera själva kränkningen men ersättningen kan bidra 
till en känsla av upprättelse och kanske till och med hjälpa till att återställa 
självrespekten. Vid riktigt grova kränkningar kan ersättningen även 
möjliggöra nödvändiga förändringar i den skadelidandes livssituation.74

 
Det är upp till domstolen att med ledning av omständigheterna i fallet 
avgöra om det föreligger en allvarlig kränkning eller ej. Att objektivt mäta 
skadan är svårt, olika personer upplever händelser på olika sätt och hänsyn 
måste även tas till det faktum att inte alla kan beskriva och ge uttryck för 
sina känslor. Vissa brott är dock av sådan allvarlig art och beskaffenhet att 
de regelmässigt anses innebära en allvarlig kränkning för offret, olika 
                                                 
71 Prop 1975:12, s 112. 
72 Prop 2000/01:68, s 28-29, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s 399-402. 
73 Se NJA 1997 s 315 och NJA 1997 s 572. 
74 Prop 2000/01:68, s 48-49. 

 27



sexualbrott och även grövre våldsbrott är exempel på sådana. Somliga 
yrkesgrupper, så som poliser, ordningsvakter eller anställda inom 
kriminalvård och psykiatri, löper som regel större risk att drabbas av vissa 
kränkningar inom ramen för sin yrkesutövning. Att i viss mån vara 
förberedd på att kränkningar kan förekomma inom arbetet har lett till att det 
för dessa yrkesgrupper normalt krävs lite mer för att en kränkning ska anses 
vara av allvarlig art.75

 
Kränkningsersättning ska enligt 5 kap. 6 § bestämmas efter vad som är 
skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Till ledning vid 
bestämmandet av ersättningen ges vidare i 6 § fem punkter, därvid skall det 
särskilt beaktas om handlingen: 
1) haft förnedrande eller skändliga inslag 2) varit ägnad att framkalla 
allvarlig rädsla för liv eller hälsa 3) riktat sig mot någon med särskilda 
svårigheter att värja sin personliga integritet 4) inneburit missbruk av ett 
beroende- eller förtroende förhållande, eller 5) varit ägnad att väcka allmän 
uppmärksamhet.  
De fem punkterna är exempel på omständigheter vilka är ägnade att typiskt 
sett påverka graden av kränkning och därmed även storleken på 
ersättningen. Vid bestämmandet av ersättningen är det vidare viktigt att 
påpeka att graden av skuld hos gärningsmannen är utan betydelse, det 
avgörande är istället graden av kränkning som den skadelidande kan anses 
ha blivit utsatt för. Med hänvisning till svårigheten i att ”mäta” en skada 
samt olika skadelidandes varierande möjlighet och förmåga att i ord uttrycka 
den kränkning de upplevt är domstolen därmed hänvisad till att göra en 
schablonartad bedömning av ersättningen med ledning av objektiva faktorer. 
Med detta är dock inte sagt att ingen hänsyn skall tas till den skadelidandes 
subjektiva uppfattning av angreppet. I särskilda fall bör domstolen ta större 
hänsyn till den upplevda intensiteten av angreppet, en skadelidande kan på 
grund av tidigare upplevelser påverkas i särskilt stor utsträckning av en 
integritets kränkning och då bör detta även återspeglas i storleken på 
ersättningen.76

 
Till skillnad för skadestånd för personskada jämkas inte 
kränkningsersättningen vid beteende som kan liknas vid medvållande. Det 
är istället redan vid beräkningen av skadeståndet som den skadelidandes 
agerande bedöms. En förutsättning för att en allvarlig kränkning av den 
personliga integriteten skall anses ha uppkommit är att den drabbar en 
person som i viss mån faktiskt värnar om sin integritet. Den som exempelvis 
uppträder mycket provocerande och inleder ett slagsmål riskerar att bemötas 
med våld och har på så sätt delvis gett upp kravet för respekt för sin 
personliga integritet. Kravet på ersättning måste således ses i ljuset av den 
skadelidandes agerande vid skadetillfället, vilket tillmäts stor betydelse. Det 
är inte endast provocerande beteende som är av vikt, en skadelidande som 
medvetet tar stora risker kan på detta sätt signalera att den personliga 
                                                 
75 Prop 2000:01/68, s 49-50, NJA 1994 s 395, NJA 1999 s 725, observera dock NJA 2005 s 
738 i vilket HD kommer till motsatt slut avseende kränkningsersättningen.  
76 Prop 2000/01:68, s 51-52, SOU 1992:84, s 233-234, Hellner och Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s 79-84. 
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integriteten är av mindre vikt och kränkningen får där igenom anses mindre 
allvarlig.77

 
Om den skadelidande och den skadeståndsskyldige inte kan fastställa 
kränkningsersättningens storlek genom en frivillig överenskommelse faller 
det på allmän domstol att avgöra. Domstolen fastställer dock ofta 
ersättningen i enlighet med den praxis som utbildats av 
Brottsskadenämnden. Denna praxis har kommit att utbildas i brist på 
vägledande avgöranden från domstolarna.78 Brottsskadenämnden 
handlägger ett stort antal ärenden varje år och har därmed bättre överblick 
över ersättningarna än någon enskild domstol. Högsta domstolens prejudikat 
har dock stor genomslagskraft på Brottsskadenämndens praxis och på senare 
år har Högsta domstolen i allt större utsträckning kommit att styra 
rättsutvecklingen på området.79 Ersättningens storlek varierar kraftigt från 
fall till fall och har fastställts till allt mellan 5 000 kr och 500 000 kr 
beroende på omständigheterna i målet.80

 
 

                                                 
77 Prop 2000/01:68, s 52, SOU 1992:84, s 234-235. 
78 Brottsoffermyndigheten publicerar med jämna mellanrum en referatsamling med 
vägledande avgöranden. Det senaste publicerades i maj 2006 och går att finna på Internet. 
Adressen dit är; 
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Referatsamling%2020
06.pdf 
79 SOU, 1992:84, s 148-149, 256-257. 
80 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt; s 84. 
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4 Exempel ur praxis 
 

4.1 Högsta domstolen 
 

4.1.1 NJA 1995 s 661 
Vid ett rån mot en guldsmedsbutik skadades TK allvarligt då han träffades 
av två skott avlossade av BM, medhjälpare till ägaren av butiken. TK hade 
till uppgift att köra flyktbilen vid rånet och satt i bilen utanför butiken, 
obeväpnad, och väntade på sin kumpan då han träffades av skotten. BM 
uppgav i rätten att han uppfattade situationen så att TK var beväpnad och 
redo att använda vapnet varför han avlossade skotten, avsikten var endast att 
skrämma TK och BM sade sig sakna uppsåt att skada eller döda. TK yrkade, 
med anledning av skottskadan, skadestånd om 100 000 för kränkning samt 
50 000 för sveda och värk och psykiskt lidande. 
 
Tingsrätten dömde BM till fängelse för försök till dråp men längden på 
straffet sattes till endast ett år på grund av den grova provokation han ansågs 
ha blivit utsatt för av rånarna. Hovrätten ansåg däremot istället att BM 
endast gjort sig skyldig till grov misshandel samt vållande till kroppsskada. 
Som förmildrande omständighet vid beaktandet av brottets straffvärde 
beaktades att BM: s handlande var sådant som avses i bestämmelserna om 
nödvärnsexcess, dock utan att leda till ansvarsfrihet. Domen överklagades 
och riksåklagaren yrkade på straffskärpning för BM. HD ändrade dock 
HovR: s dom endast på så sätt att påföljden för BM bestämdes till fängelse i 
3 mån. 
 
TK dömdes för försök till rån och viss annan brottslighet till fängelse i två 
år. Av det yrkade skadeståndet för kränkning menade TR att ”redan ordet 
kränkning talar mot att det skall kunna tillämpas mot en rånare”. På grund 
av TK: s agerande ansågs inte bestämmelserna om kränkningsersättning 
vara tillämpliga varför talan lämnades utan bifall. TK ansågs däremot vara 
berättigad till ersättning för sveda och värk samt psykiskt lidande men då 
han uppsåtligen medverkat till sin skada jämkades ersättningen till det av 
BM vitsordade beloppet på 1 000 kr. TK överklagade domen och yrkade 
helt bifall till sin skadeståndstalan. Varken HD eller HovR ansåg TK ha rätt 
till någon ersättning för kränkning dock ansågs han vara berättigad till 
jämkat skadestånd för sveda och värk om 5 000 kr då han tillföljd av skotten 
drabbats av en allvarlig personskada. 
 
Ingen av domstolarna valde att kommentera TK: s skador mer ingående. Av 
vikt vid skadeståndsbedömningen var istället det faktum att TK helt 
frivilligt valt att delta i ett väpnat rån och därför utsatt sig för en stor risk att 
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bli bemött med våld. Skadorna han åsamkats var allvarliga men de var en 
direkt följd deltagandet i rånet varför han ansågs ha medverkat till dem 
genom grov vårdslöshet. Samtliga domstolar var eniga i det faktum att TK: s 
agerande ansågs innebära att han gett upp skyddet för sin personliga 
integritet och således inte kunde bli kränkt. 
 
 

4.1.2 NJA 1994 s 48 
På väg hem från krogen beslutade sig J och hans sällskap att bryta sig in i en 
bil, tillhörig H, för att tillgripa en CD-spelare. H som hade parkerat sin bil 
utanför sin bostad vaknade då bilrutan krossades och i yrvaket tillstånd 
bestämde han sig för att ”ha tag på” förövarna. På väg ut ur bostaden valde 
H att ta med sig en dykarkniv då han befarade att förövarna möjligen var 
flera alternativt bar något slags vapen. Väl utanför huset fick H syn på J och 
efter viss ordväxling tacklade H ner J på marken och vid tumultet som 
uppstod fick J en knivskada på ena kinden samt ytterörat. H visiterade sedan 
J och med kniven mot hans hals tvingades han med till en telefonkiosk en 
bit bort där polis tillkallades. Med anledning av händelsen åtalades J för 
stöld och H för vållande till kroppsskada samt olaga hot. J yrkade 
skadestånd av H med 2 000 kr för sveda och värk, 15 000 kr för lyte med 
anledning av de uppkomna ärren i ansiktet samt 10 000 kr för den kränkning 
H utsatt honom för, sammanlagt 27 000 kr. 
 
TR ansåg inte att H: s agerande utgjorde nödvärn och dömde honom till 
dagsböter för vållande till kroppsskada samt olaga hot och förpliktigade 
honom att utge skadestånd till J med 14 500 kr. Av det utdömda 
skadeståndsbeloppet avsåg 3 000 kr ersättning för integritetskränkning. J 
dömdes till dagsböter för stöld. De övre instanserna var dock mildare i sin 
bedömning av H: s gärning. HovR ändrade TR: s domslut angående 
påföljden och satte ner skadeståndet till 6 000 kr. Angående ersättningen för 
kränkning ansågs J ha gett upp kravet på respekt för sin personliga integritet 
i sådan grad att någon kränkningsersättning ej kunde utgå. Tillskillnad mot 
TR ansåg HD att omständigheterna var sådana att H svårligen kunde 
besinna sig och ogillade därmed åtalet för vållande till kroppsskada och 
dömde endast till ansvar för olaga hot till dagsböter. Då J grundat sin 
skadeståndstalan på att skadan tillfogats honom genom brott, nämligen 
vållande till kroppsskada, och då åtalet för brottet ogillats lämnades även 
skadståndstalan helt utan bifall. 
 
Två av HD: s justitieråd var skiljaktiga och ansåg inte omständigheterna 
vara sådana att H svårligen kunde besinna sig. Då värdet på den tillgripna 
egendomen var ringa och det faktum att H på intet sätt blev angripen av J 
utan på eget bevåg själv ingrep ansåg de två justitieråden att H: s agerande 
inte var proportionerligt varför han inte kunde gå fri från ansvar för vållande 
till kroppsskada. 
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4.1.3 NJA 1973 s 141 
På väg hem en relativt sen kväll passerade RK en byggarbetsplats och 
beslutade sig för att gå in på området för att ”kasta vatten”. Byggområdet, 
som endast var sparsamt upplyst, var omgärdat av plank med en öppning på 
ca 5m i ena änden, genom vilken RK passerar. Väl inne på området 
beslutade sig RK för att gå en liten bit in för att uträtta sitt ärende i skydd av 
mörkret, 7-8m in faller RK dock ned i ett öppet hisschakt och ådrar sig 
allvarliga skador. Med anledning av det inträffade kräver RK skadestånd, 
för förlorad arbetsförtjänst samt semesterlön, av byggnadsentreprenören 
BPA. RK ansåg att BPA ensamma var vållande till skadan då 
byggarbetsplatsen inte var tillfredsställande inhägnad samt att hisschaktet 
hade lämnats öppet i samband med arbeten som företagits tidigare under 
dagen. BPA bestred RK:s talan och gjorde gällande att området visst var 
tillfredsställande inhägnat samt att de ej hade haft anledning att räkna med 
att någon obehörig skulle beträda området. Slutligen hävdade BPA även att 
RK, genom att nattetid i mörker bege sig in på en byggarbetsplats, gjort sig 
skyldig till så grovt medvållande att skadestånd icke borde utgå alternativt 
kraftigt jämkas. 
 
RK:s talan ogillades av TR då hans vistelse på byggarbetsplatsen ej skett 
under sådana förhållanden att BPA hade någon skyldighet svara för de 
skador RK ådragit sig. HovR och HD var dock av en annan åsikt. BPA:s 
underlåtenhet att hålla byggarbetsplatsen tillfredsställande inhägnad samt 
det faktum att hisschaktet inte täckts över innebar en stor risk att skadas för 
de personer som, behörigen eller obehörigen, hade anledning att beträda 
området under kvällstid. BPA ansågs därmed vara vållande till de skador 
RK ådrog sig vid fallet ner i hisschaktet. 
 
Den viktigaste frågan som domstolarna hade att ta ställning till var 
betydelsen av att RK obehörigen befann sig på området. Både TR och HovR 
hade relativt långa utläggningar om frågan men kom till olika slut. Enligt 
TR var det just det faktum att RK obehörigen befann sig på området som 
var den springande punkten. BPA:s underlåtenhet att hålla området 
tillfredsställande inhägnat samt underlåtenheten att täcka över hisschaktet 
kunde inte anses grunda skadeståndsansvar då RK varit väl medveten att 
han inte ägde rätt att beträda byggarbetsplatsen. HovR var dock av en annan 
åsikt och konstaterade att bolaget agerat försumligt då de ej täckt hisschaktet 
eller inhägnat området på ett tillfredsställande vis. Det faktum att RK 
obehörigen befann sig på området kunde inte anses befria BPA från den 
försummelse som låg dem till last. HovR fann dock RK, på grund av sitt 
agerande och risktagande, medvållande till skadan. Enligt HovR framstod 
BPA:s vållande, jämfört med det som RK gjorde sig skyldig till, som mer 
betydande varför de förpliktigades att utge skadestånd motsvarande två 
tredjedelar av RK:s skada. HD, i stort, av samma uppfattning och fastställde 
HovR:ns domslut. 
 
Rättsfallet innehåller även ett läsvärt utlåtande författat av Anders Agell, 
vilket refererades i delar av TR:s dom. Utlåtandet behandlade frågan om 

 32



skadeståndsrätten påverkas av att den skadelidande obehörigen befann sig 
på platsen. Tesen löd ”I vad mån bör skadelidande, som varit obehörigen på 
en plats, generellt förvägras skadestånd?”, Agell kom till slutsatsen att det 
skulle vara alltför hårt att fästa för stor vikt vid själva ”obehörigheten”. Det 
skulle inte vara möjligt att generellt helt förvägra en obehörig besökare 
skadestånd med hänvisning endast till att han tar oförsvarliga risker genom 
att beträda en plats olovligen. Ett sådant argument skulle stå helt i strid med 
medverkansregeln i SkL 6 kap. 1 § vilken stadgar att jämkning ska ske efter 
vad som är skäligt. Agell förespråkade istället att den skadelidandes 
uppträdande skulle granskas från fall till fall och då skulle det särskilt läggas 
vikt vid dels karaktären av den skadelidandes obehöriga uppträdande samt 
arten av den risk eller fara som är aktuell. HovR:ns och HD:s avgörande i 
fallet gick helt i linje med Agells argumentation. 
 
 

4.1.4 Kommentarer 
Vid en jämförelse av NJA 1995 s 661 och NJA 1994 s 48 så är likheterna 
små och, enligt min mening, olikheterna större. TK deltar i ett väpnat rån, 
han är visserligen obeväpnad men straffvärdet på hans deltagande är högt 
och risken att bemötas med allvarligt våld är stor, om inte från butiksägarens 
sida så i alla fall från polisen. Att delta i ett rån där andra hotas med 
livsfarliga vapen anser jag vara ett tydligt tecken på att man gett upp kravet 
på respekt för den personliga integriteten. Detta anser jag också återspeglats 
väl i den skadeståndsrättsliga bedömningen då TK utfick ett kraftigt jämkat 
skadestånd för sveda och värk och inte tillerkändes någon ersättning för 
kränkning överhuvudtaget. 
 
J däremot deltog i en stöld där det sammanlagda värdet på den skadade samt 
den tillgripna egendomen inte överskred 3 500. Vidare skedde stölden från 
en bil, inga personer var närvarande och inga vapen användes. H: s reaktion 
och agerande med anledning av stölden är därför enligt min mening 
oproportionell och uppenbart oförsvarlig. H medför ett livsfarligt vapen 
vilket innebar en stor skaderisk och som sedermera användes under en 
längre tid för att hindra J från att fly. Med anledning av utgången i 
skuldfrågan för brottet vållande till kroppsskada hade HD, som bekant, 
ingen anledning att närmre beakta J: s skadeståndstalan. HovR däremot, 
som faktiskt fann H skyldig till det aktuella brottet ansåg dock inte att J 
hade någon rätt till kränkningsersättning. 
 
Det finns relativt många exempel i praxis där angrepp, hot och 
provokationer urartat i slagsmål som resulterat i personskador av olika grad. 
Två väl illustrerande exempel är NJA 1971 s. 442 och NJA 1990 s. 210 där 
de åtalade gick fria från ansvar för grov misshandel samt grovt vållande till 
kroppsskada då de ansågs ha agerat i nödvärn. I båda fallen hade angriparna 
yrkat om skadestånd men då åtalen ogillats kunde ej skadeståndstalan 
bifallas. Gemensamt är även att invändningarna om nödvärn godtogs först i 
HD.  
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NJA 1973 s 141 intar en särställning gentemot de två andra refererade 
rättsfallen. RK dömdes ej för något brott och vid en jämförelse av de 
refererade fallen ter sig det ”klandervärda beteende”, som kan läggas RK till 
last vid skadetillfället, vara av tämligen oskyldig karaktär. Det bör dock 
observeras att det medvållande som domstolarna finner RK skyldig till 
knappast hade lett till någon jämkning av ersättningen idag men 
diskussionen som förs angående den skadeståndsrättsliga betydelsen av att 
RK obehörigen befann sig på platsen är mycket intressant. 
 
 

4.2 Rättsfall från hovrätterna 
Det finns även många intressanta rättsfall från hovrätterna och jag har valt ut 
två vilka jag anser väl illustrera denna uppsats frågeställning. 
 

4.2.1 RH 2006:27 
I RH 2006:27 stod B åtalad för olaga frihetsberövande och försök till 
utpressning. Upprinnelsen till åtalet var en knarkskuld vilken A hade till B. I 
ett försök att få tillbaka pengarna kvarhölls A av B i en lägenhet och 
tvingades sedan med på en bilfärd där han under hot och lätt misshandel 
uppmanades att erlägga betalning. Med anledning av händelsen yrkade A 
skadestånd av B om 40 000 kr, merparten av skadeståndet, 35 000 kr, avsåg 
ersättning för kränkning resterande 5 000 kr avsåg ersättning för sveda och 
värk. 
 
B dömdes till ansvar för samtliga åtalspunkter av både TR och HovR. HovR 
förpliktigade även B att utge 10 000 kr i skadestånd till A, av denna 
ersättning avsåg 5 000 kr sveda och värk. Av intresse är att HovR trots 
konstaterande att det finns ”anledning att var restriktiv vid en prövning av 
ersättning för kränkning som har samband med brottslig verksamhet i vilken 
även den skadelidande deltagit” tilldömer A 5 000 kr i ersättning för just 
kränkning. Av betydelse för utgången avseende skadeståndet för kränkning 
verkar vara att A, trots att han ansågs ”ha i en icke ringa utsträckning givit 
upp skyddet av den egna integriteten”, inte rimligen kunnat räkna med vad 
mötet med B skulle komma att innebära. 
 
 

4.2.2 RH 1991:35 
RH 1991:35 är ett intressant rättsfall med en, enligt min mening, 
överraskande utgång i skadeståndsfrågan. 
 
L, som arbetade som prostituerad, kom på Malmskillnadsgatan i Stockholm 
i kontakt med J. De kom överens om priset för ett samlag och beslutade att 
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L skulle medfölja J hem. Väl hemma hos J stod det klart att J saknade medel 
för att betala det överenskomna priset. L gjorde sig då redo att lämna 
lägenheten men blev istället tvingad till samlag genom våld. 
 
J dömdes av TR och HovR till ansvar för våldtäkt av L, i anslutning till 
åtalet yrkade L skadestånd om 40 000 kr. 35 000 kr avsåg ersättning för 
kränkning och de resterande 5 000 kr avsåg ersättning för sveda och värk. 
TR tillerkände L 20 000 kr i skadestånd för kränkning samt den yrkade 
ersättningen avseende sveda och värk. HovR däremot ansåg att L endast var 
berättigad till 10 000 kr i kränkningsersättning samt 2 000 kr för sveda och 
värk. HovR inledde resonemanget med att konstatera att en våldtäkt alltid 
innebär en kränkning av offrets personliga integritet och att ett väsentligt 
inslag i denna kränkning utgör den skändning som den sexuella handlingen i 
sig innebär. L som i egenskap av prostituerad var villig att ha samlag mot 
betalning, vilket hon hade fortsatt med även efter våldtäkten, kunde enligt 
domstolen inte anses ha blivit utsatt för en kränkning grövre än att den 
kunde gottgöras med 10 000 kr. 
 
Hovrättsrådet Jan-Olov Swahn var skiljaktig och tog bestämt avstånd från 
att tillerkänna L lägre skadestånd grundat på att hon var prostituerad och 
genom sitt yrke utsatte sig för medvetna risker. Ett sådant synsätt stred mot 
den för rättstillämpningen grundläggande principen om alla människors lika 
värde. Swahn menade vidare att prostituerade kvinnor redan levde under 
beklagliga förhållanden där de dagligen utsattes för ett hårt förtryck från 
män, både i form av kunder och av hallickar. Det var därför av yttersta vikt 
att samhället inte gav signaler vilka kunde uppfattas så att de legitimerade 
detta förtryck eller framställde prostituerade så som mindre skyddsvärda vid 
sexualbrott. 
 
 

4.2.3 Kommentarer 
Vad gäller de refererade rättsfallen från HovR finner jag det intressant att 
den skadelidande i RH 2006:27 tillerkänns kränkningsersättning 
överhuvudtaget. HovR konstaterar att i ett sådant fall som var för handen 
fanns all anledning att vara restriktiv vid prövningen av 
kränkningsersättningen. Det ansågs även vara klart att den skadelidande 
hade i en icke ringa utsträckning gett upp skyddet av den egna integriteten, 
men trots detta döms skadevållaren att utge 5 000 kr i ersättning för 
kränkning. 
 
Trots min ringa inblick i droghandelns värld framstår det som klart för mig 
att en person som ingår knarkaffärer tar stora risker. Att dessutom skuldsätta 
sig och inte betala för drogerna verkar vara ett säkert sätt att drabbas av 
repressalier. Enligt min bedömning framstår det därför som klart att A gett 
upp skyddet för den egna integriteten på ett sådant sätt att skadestånd för 
kränkning inte kan komma i fråga. 
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Vad gäller RH 1991:35 har jag viss förståelse för HovR:ns dom men i 
slutändan måste jag ändå ansluta mig till det skiljaktiga Hovrättsrådets åsikt. 
L:s yrke är helt klart väldigt riskfyllt men HovR:ns resonemang antyder att 
L, i egenskap av prostituerad, inte kunde anses kränkt i lika hög grad som en 
kvinna som inte är prostituerad. Vid en första anblick kan resonemanget 
tyckas hålla men om det synas i sömmarna anser jag att det spricker. För att 
göra en illustrerande liknelse vill jag påstå att en proffsboxare som blir 
nerslagen utanför boxningsringen inte skulle tillerkännas lägre 
kränkningsersättning på grund av det ingår i hans yrke att bli nerslagen. I 
båda fallen är det en fråga om att bli utsatt för ett brott och när det kommer 
till ersättning för kränkning anser jag att bedömningen måste utgå ifrån att 
prostituerade kränks i samma utsträckning som andra som blir utsatt för 
motsvarande övergrepp. När det gäller övergrepp på kvinnor anser jag det 
vara av yttersta vikt att domstolarna på intet sätt i sin bedömning ger sken 
av att vissa kvinnor är mindre skyddsvärda än andra. Domstolarnas 
avgöranden sänder tydliga signaler och det får under inga omständigheter 
framstå som om det är ”mindre fel” att förgripa sig på en kvinna bara för att 
hon är prostituerad.81

 
 

4.3 Brottsoffermyndighetens avgöranden 
Brottsoffermyndigheten fattar årligen många beslut om jämkning av 
ersättning, med stöd av BRL 9 §, på grund av den skadelidandes 
uppträdande vid skadetillfället. En stor del av avgöranden rör fall då den 
skadelidande genom medveten provokation av skadevållaren eller genom 
deltagande i kriminell verksamhet ökat risken att drabbas av en skada.82 
Nedan följer tre exempel. 
 
 

4.3.1 Dnr 05814/2007 
I dnr 05814/2007 hade Brottsoffermyndigheten att ta ställning till sökandes 
rätt till brottsskadeersättning. Bakgrunden till avgörandet var ett fall som 
hade avgjorts i HovR. 
 
En man, PF, hade blivit uppringd av en annan man som under samtalet 
uttalade hotelser med innebörden att han skulle komma och döda PF. Senare 
under samma dag kom två män till PF:s bostadshus och genom att med 
motorsåg såga sig igenom två dörrar kom männen åt PF som hade sökt 
skydd hos grannen. Männen misshandlade PF med sparkar, slag och 
tillhyggen och hotade honom även med motorsågen. Efter misshandeln i 

                                                 
81 Se SOU 1992:84, s 239-241, där RH 1991:35 kommenteras. 
82 Se även dnr 04948/2002, dnr 09072/2002, dnr 09554/2005, dnr 01149/2004, dnr 
8273/2007 och dnr 03778/2002 för fler exempel på provokation av skadevållaren samt 
jämkning på grund av deltagande i kriminell verksamhet. 
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lägenheten drogs PF in i en bil och kördes iväg till en avsides plats där 
misshandeln fortsatte. PF misshandlades svårt och blev även sågad i armen 
och benen innan männen lämnade honom med livshotande skador, utomhus 
i minusgrader. Trots de svåra skadorna lyckades PF ta sig till ett hus och där 
hjälp påkallades. PF tilldömdes ett skadestånd om 130 760 kr för det 
mordförsök och människorov utsattes för, 130 000 kr av skadeståndet avsåg 
ersättning för kränkning. 
 
Av utredningen i ärendet framgick att motivet till brottet var att PF tidigare 
hade misshandlat en styvson till en av gärningsmännen. Vidare framgick 
även att PF sedan tidigare var dömd för ett stort antal brott. 
Brottsoffermyndigheten ansåg att PF:s kriminella bakgrund gav stöd för att 
han levde i en miljö där våldsanvändning var ett vanligt medel för att lösa 
konflikter. PF:s kriminella belastning samt det faktum att brottet han utsattes 
för utgjorde en hämnd för en av honom tidigare begången misshandel 
innebar att PF hade utsatt sig för en sådan ökad risk att skadas att jämkning 
med stöd av BRL 9 § kunde ske. Brottsoffernämnden konstaterade att PF i 
och för sig kunde ha rätt till viss brottsskadeersättning men valde att jämka 
ersättningen för kränkning och personskada till noll. 
 
 

4.3.2 Dnr 09252/2002 
Sökanden, CF, i ärendet dnr 09252/2002 hade varit på banken och tagit ut 
pengar. Efter bankbesöket begav sig CF till en park där hon stannade och 
drack öl. I parken gjorde CF upp med K att han skull förse henne med 
diverse droger, bland annat heroin, för ett paketpris på 1 300 kr. CF fick sitt 
heroin men K gick från parken och efter att ha väntat en tid valde CF att 
lämna platsen, utan att betala för drogerna. CF begav sig till sin bostad där 
hon bad sin sambo att gömma 4 000 kr och gick sedan och lade sig. Senare 
samma dag kom K till bostaden. K ville ha betalt för drogerna men CF låg 
fortfarande och sov och hennes sambo vill inte ge K några pengar. När K 
vägrade lämna bostaden väcktes CF av sin sambo, bråk om betalningen 
uppstod och K tog fram en pistol och hotade både CF och hennes sambo och 
gjorde även en så kallad blindavfyrning mot sambons tinning. Till slut 
lämnade CF över alla de pengarna hon bett sin sambo gömma till K som 
sedan lämnade bostaden. 
 
TR dömde K för rån och förpliktigade honom att utge skadestånd med 
17 700 kr, var av 2 700 var ersättning för kontanterna och 15 000 avsåg 
kränkning. Brottsoffermyndigheten ansåg dock att CF, genom att inlåta sig i 
kriminell verksamhet, inte kunde anses ha värnat om sin personliga 
integritet på ett sådant sätt att det var möjligt för henne att ha blivit utsatt för 
en allvarlig kränkning av den. Någon ersättning för kränkning kunde därför 
ej heller lämnas. 
 
 

 37



4.3.3 Dnr 00533/2005 
Den sökande, LW, i ärende dnr 00533/2005 hade tidigare uppträtt hotfullt 
mot en granne. I januari 2003 hade LW tagit sig in i grannens kök, berusad 
och beväpnad med en yxa gjorde han upprepade utfall med yxan samtidigt 
som han hotade att döda grannen. Grannen hade då tagit ett järnrör som stod 
i köket och tilldelat LW flera slag mot kropp och huvud. Av våldet fick LW 
omfattande sårskador, krosskador samt en skallfraktur. Enligt HovR hade 
grannen handlat i nödvärn men det kraftiga våldet mot LW:s huvud var 
under omständigheterna uppenbart oförsvarligt och grannen dömdes för 
försök till dråp. LW tillerkändes skadestånd med 142 760 kr, 100 000 kr 
avsåg ersättning för kränkning. Enligt Brottsoffermyndigheten bedömning 
hade dock LW, i samband med brottet, uppträtt på ett sådant sätt att han 
utsatt sig för en ökad risk att skadas och jämkade därför ersättningen till 
noll. 
 

4.3.4 Kommentarer 
Angående Brottsoffermyndighetens avgörande märks det mycket tydligt att 
möjligheterna till jämkning är klart större än de en domstol har. I två av 
avgörandena rör det sig om väldigt svåra personskador där gärningsmännen 
blivit dömda för mord- respektive dråpförsök men trots de allvarliga brotten 
och de allvarliga personskadorna som drabbat offren väljer 
Brottsoffermyndigheten att jämka och sätta ner ersättningen till noll.  
 
Det jag finner mest anmärkningsvärt är dock inte Brottsoffermyndighetens 
val att jämka ersättningen utan det faktum att alla tre skadelidande blivit 
tilldömda relativt stora belopp av domstolarna från första början. Tyvärr har 
jag inte haft tillgång till rättsfallen i helhet utan endast den information som 
har återgets i Brottsoffermyndighetens avgöranden varför jag inte har 
möjlighet att uttala mig i någon större utsträckning. Vid en jämförelse av till 
exempel NJA 1994 s 48 och dnr 00533/2005  finner jag det 
anmärkningsvärt att domstolen valde att tillerkänna LW 100 000 i ersättning 
för kränkning medan TK ansågs ha helt gett upp skyddet för sin personliga 
integritet och således inte kunde bli kränkt. 
Även mellan RH 2006:27 och dnr 09252/2002 har vissa likheter som är 
intressanta att jämföra. Båda fallen har sin upprinnelse i drogaffärer där 
båda köparna underlåtit att betala och sedan fått ”lida konsekvenserna”. I 
RH 2006:27 tillerkände HovR den skadelidande 5 000 kr i ersättning för 
kränkning trots att han ansågs ”ha i en icke ringa utsträckning givit upp 
skyddet av den egna integriteten”. CF som kom att befinna sig i en liknande 
situation, dock utan att bli kidnappad och misshandlad, tillerkändes 
kränkningsersättning om 15 000 kr. När det gäller rätten till 
kränkningsersättning samt storleken på densamma är det inte utan att 
tankarna dras åt lotteri. 
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5 Analys 
 

5.1 Möjligheten till ersättning 
Den som råkar ut för en personskada kan, om oturen är framme, drabbas av 
en ekonomisk utsatthet som inte är acceptabel i vårt samhälle idag. Sverige 
är ett land som i väldigt stor utsträckning värnar om sina medborgare och 
när det kommer till personskadorna kommer detta till uttryck i det 
omfattande system som finns för att hindra oacceptabla ekonomiska följder 
av skadan.  
 
Skadeståndsrättens samverkan och nära koppling till försäkringsrätten har i 
mångt och mycket varit gynnsam för både skadelidande och samhället i 
stort. En, under omständigheterna, lyckosam skadelidande kan omfattas av 
ett stort skyddande nät av försäkringar. Dessa kan vara egenhändigt 
tecknade men det är även vanligt att till exempel arbetstagare omfattas av 
sjuk- och olycksfallsförsäkringar tecknade av fackförbundet eller av 
arbetsgivaren. Den skadelidande kan, som bekant, även utfå ersättning från 
skadevållarens försäkringsbolag om denne omfattas av ansvarsförsäkring, 
vilket idag är snarare regel än undantag. Skadeståndsrättens 
sammanlänkning med försäkringsrätten har varit avgörande för utvecklingen 
under senare delen av 1900-talet och därigenom också inneburit en 
vidareutveckling samt upprätthållande av syftena bakom skadeståndsrätten. 
På personskadeområdet är det främst skadeståndets reparativa samt 
pulveriserande och kostnadsplacerande effekt som förstärkts genom den 
försäkringsrättsliga utvecklingen. De gynnsamma effekterna detta inneburit 
för samhället är bland andra att en del av täckningen av kostnaderna för 
personskador har säkerställts på ett effektivt sätt. Sett ur den skadelidandes 
perspektiv innebär ett säkerställande av ersättningen för en skada att en del 
av de ekonomiskt ogynnsamma följderna minskar eller näst intill försvinner 
helt. 
 
Sett ur denna uppsats perspektiv är dock en klar trend tydlig. Allt som allt är 
ersättningssystemet relativt heltäckande. De allvarligaste ekonomiska 
skadeföljderna blir ersatta genom socialförsäkringen och de som har en 
kompletterande försäkring har ett gott skydd. För de som på något sätt har 
medverkat83 till sin skada själv är ersättningsläget dock annorlunda. För 
jämkning av skadestånd är ribban satt relativt högt, då det krävs grov 
vårdslöshet från den skadelidandes sida, men då den faktiska ersättningen 
ofta kommer från annat håll får jämkningsbestämmelserna i SkL minskad 
betydelse. De olika försäkringsbolagen har ofta möjlighet begränsa sin 

                                                 
83 Observera att jag här inte använder termen medverkat i skadeståndsrättslig mening, utan 
endast som en beskrivning av beteende vilket typiskt sett får anses innebära en ökad 
skaderisk. 
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ersättningsskyldighet med hänvisning till skadevållarens alternativt den 
skadelidandes agerande vid skadetillfället. Vanligt är till exempel att en 
ansvarsförsäkring inte täcker skador vilka vållats uppsåtligen eller genom 
brott. Även överfallsskyddet i den skadelidandes egna hemförsäkring 
innehåller inte sällan begränsningar av bolagets skyldigheter gentemot en 
skadelidande som vid skadetillfället varit berusad eller agerat provocerande. 
För den skadelidande återstår då endast möjligheten att söka ersättning från 
Brottsoffermyndigheten men som visats ovan är de relativt hårda i sin 
bedömning av den skadelidandes agerande vid skadetillfället.84

 
För en skadelidande som agerat klandervärt vid skadetillfället blir 
skadeståndsrätten här igenom lätt en illusion, rätten till ersättning, utöver 
den som socialförsäkringen innebär, kan finnas där men möjligheten att 
faktiskt utfå den är liten om skadevållaren personligen saknar medel. 
Skadeståndsrätten och SkL blir därmed en teoretisk uppvisning medan 
försäkringsbolagen och Brottsskadenämnden står för de faktiska besluten 
om ersättningen. 
 
Som påpekats flera gånger ovan är det ofta försäkringsbolagen som står för 
det faktiska utbetalandet av ersättningen och vid författandet av denna 
uppsats har jag i allt stigande grad kommit att fundera över lämpligheten i 
att en skadelidande kan bli beroende av ett vinstdrivande bolag för att utfå 
ersättning för sin skada. Denna fråga utgör för sig själv ett ämne för en hel 
uppsats men de slutsatser jag trots detta har dragit är att systemet ändå är väl 
fungerande och i det stora flertalet fall betyder det nära sambandet mellan 
skadestånd och försäkring att flera av syftena bakom skadeståndsrätten 
upprätthålls på ett effektivt sätt.85 I stället för att löpa risken att drabbas av 
en skada vållad av en person som saknar pengar att betala ett skadestånd kan 
den skadelidande teckna en försäkring och på så sätt minska risken att bli 
utan ersättning. En sådan lösning får är att föredra både ur den 
skadelidandes och ur samhällets perspektiv.  
 
 

5.2 Domstolarnas bedömning 
Vid den skadeståndsrättsliga bedömningen är domstolarna bundna att iaktta 
SkL på ett sätt som försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten inte är. 
Den skadelidandes agerande vid skadetillfället kan antingen leda till att 
skadeståndstalan ogillas eller att ersättningen jämkas. Konstateras det att 
den skadelidande lidit en ersättningsgill personskada och ersättningen inte 
kan jämkas på grund av medverkan genom grov vårdslöshet ska fullt 
skadestånd utgå.86 Även om det konstateras att den skadelidande medverkat 
                                                 
84 Se ovan under kap 3.2.5 samt 4.3. 
85 Se ovan under kap 2. 
86 Det bör påpekas att jämkning av skadestånd vid personskada även kan komma ifråga 
under SkL 6 kap § 2 om det anses oskäligt betungande med hänsyn till den 
skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden men då denna regel hänför sig till 
skadevållarens ekonomi anser jag den sakna relevans för ovanstående diskussion.   
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till sin skada på ett sådant sätt som anges i SkL 6 kap § 1 är domstolen inte 
tvungen att jämka ersättningen men om så sker skall jämkningen vara 
skälig. Skälighetsbedömningen görs med hänsyn till graden av vållande på 
ömse sidor samt omständigheterna i övrigt och ersättningen kan jämkas till 
noll om domstolen finner det lämpligt. Med hänvisning till ovanstående 
rättsfall illustreras detta väl i NJA 1995 s 661. Den skadelidande gjorde sig 
skyldig till ett allvarligt brott men det våld han bemöttes med ansågs inte 
vara proportionerligt varför han ändå fick en mindre summa i ersättning för 
sveda och värk. 
 
På grund av de högt ställda kraven för jämkning av ersättningen, med 
anledning av medvållande, vid personskada kommer jämkning endast ifråga 
vid undantagsfall och är främst aktuellt vid självmord eller 
självmordsförsök. När det gäller den skadelidandes agerande vid 
skadetillfället har domstolarna istället större möjlighet att ta det i beaktande 
vid bestämmandet av kränkningsersättningen. Som konstaterats ovan är 
ersättningssystemet vid personskador, som det ser ut idag, relativt 
heltäckande. Sveriges fria sjukvård och socialförsäkringssystemet medför att 
även den som inte har rätt till skadestånd inte, så att säga, faller genom 
stolarna. Skadeståndet spelar därmed inte längre den avgörande rollen för 
den skadelidandes framtida försörjning. 
 
Skadeståndet, och speciellt kränkningsersättningen, fungerar dock 
fortfarande i allra högsta grad som en upprättelse och plåster på såret. 
Ersättningen har även en slags erkännande funktion, det tilldömda 
skadeståndet blir ett slags bevis på att den begångna oförrätten inte var 
ringa. En domstol som, till exempel, väljer att jämka ett skadestånd eller inte 
utge någon ersättning för kränkning sänder därmed signaler både till den 
skadelidande och till samhället i övrigt angående det beteende som kan 
läggas den skadelidande till last. Det är följaktligen ingen lätt avvägning 
som domstolarna har att göra och konsekvenserna av bedömningen är inte 
att förakta.87

 
 

5.3 Avslutande reflektioner och 
kommentarer 

För många kan det nog te sig konstigt eller orättvist att en person som 
skadas vid utövandet av en brottslig gärning har rätt till skadestånd. 
Spontant kan man tycka att den som kränker någon annan genom våld borde 
få skylla sig själv och helt få lida de konsekvenser som följer, utan hjälp 
från samhället. Ett öga för ett öga och en tand för en tand är ett talesätt som 
nog alltid kommer att finnas men det hör inte hemma inom det svenska 
rättsväsendet. Det är dock inte möjligt att upprätthålla en rättsordning i ett 
civiliserat samhälle där delar av befolkningen skulle utesluts från 

                                                 
87 Se särskilt NJA 1995 s 661 samt RH 1991:35. 
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skadeståndsrätten enbart på den grunden att de har begått ett brott. Det 
skulle utgöra ett allvarligt brott mot rättssäkerheten och enligt min mening 
vara ett omöjligt system att upprätthålla. Var skulle gränsen gå, vilka brott 
skulle föranleda en sådan konsekvens? 
 
Efter att ha författat denna uppsats vill jag istället hävda att vi i Sverige har 
ett ersättningssystem som av sig själv har kommit att reglera de ”orättvisor” 
som kan tyckas uppkomma då den skadelidande på något sätt har agerat 
klandervärt vid skadetillfället. Som påpekats ovan är det ur 
rättssäkerhetssynpunkt inte möjligt att utesluta grupper ur det 
skadeståndsrättsliga skyddet, alla omfattas och det är inte mer än rätt. Den 
som lider en personskada vållad av annan har rätt att få sin skadeståndstalan 
prövad i domstol men när det kommer till att utfå den faktiska ersättningen 
för skadan aktualiseras ett system mer flexibelt än en domstol. Många 
gånger regleras ersättningen istället av försäkringsbolag och 
Brottsoffermyndigheten, vilka båda två, som visats ovan, har långt större 
möjligheter att ta hänsyn till den skadelidandes beteende vid skadetillfället. 
Detta gäller dock endast under förutsättning att skadevållaren inte 
personligen kan betala ett skadestånd, så för en skadelidande som agerat 
klandervärt vid skadetillfället är det bara att hoppas att personen som var 
vållande är stadd i kassa så att frågan om ersättning inte måste vandra vidare 
i systemet. 
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