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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas det svenska systemet för skadeståndsrättslig 
ersättning för personskada, den sentida utvecklingen av detta system, hur 
det fungerar idag samt hur det kan komma att utvecklas i framtiden. 
 
En ersättningsgill personskada är en skada som orsakats av en skadevållare 
som gjort sig skyldig till minst oaktsamhet och där det föreligger adekvat 
kausalitet mellan den skadegörande handlingen och de skadeföljder som 
uppstår. Skadan i sig kan vara av psykiskt eller fysiskt slag, eller en 
kombination av båda. Utvecklandet av regleringar på personskadans område 
har inte följt utvecklingsarbetet av SkL i övrigt. I den första versionen av 
SkL överfördes de i princip oförändrade reglerna från gamla SL. Först på 
70-talet genomfördes den första reformen genom införandet av 1975 års 
personskaderegler. Därefter har ändringar skett 1995 och 2001. 
 
Man skiljer på skadestånd för ekonomisk och ideell skada. Med ekonomisk 
skada förstås kostnader, inkomstförlust och andra rent ekonomiska 
skadeföljder. Både redan inträffade och framtida sådana. Med ideell skada 
förstås ersättning för lidande och men av både tillfällig och bestående art 
samt icke-ekonomiskt intrång i den skadelidandes fritid. Vad avser 
kostnader gäller generellt att alla merkostnader den skadelidande drabbas av 
i anledning av skadan är ersättningsgilla. Principen är full ersättning. 
Anhörigas kostnader och inkomstförlust i anledning av det inträffade kan 
under vissa omständigheter också ersättas. Ersättning avser både redan 
befintliga och framtida kostnader. När det gäller inkomstförlust ersätts 
denna i den mån den inte ersätts från andra försäkringar eller genom andra 
former av förmåner som utgår från den skadelidandes arbetsgivare eller det 
allmänna. Både redan befintlig och framtida inkomstförlust avses, det 
ekonomiska invaliditetsbegreppet är styrande. Ersättning för sveda och värk 
är baserad på hur lång den akuta sjukdomstiden är i det enskilda fallet och 
den aktuella vårdformen. Ersättningsbeloppet bestäms normalt utifrån 
TSN:s tabeller som är vägledande på området. Ersättningen är skattefri och 
har främst som syfte att fungera som ”plåster på såren”. Lyte och andra 
bestående men avser utseendemässiga skadeföljder samt andra invaliditets- 
och/eller smärttillstånd. Utgångspunkten för men-ersättningen är den 
medicinska invaliditetsgraden uttryckt i procent. För utseendemässiga 
skadeföljder är hur framträdande skadan är och arten av denna styrande. 
Beloppen bestäms normalt utifrån TSN:s tabeller som är vägledande på 
området. Beloppen kan ibland kompletteras med ersättning för särskilda 
olägenheter. 
 
Om en personskada leder till döden kan de anhöriga under vissa premisser 
få ersättning för kostnader,  förlorat underhåll och egen personskada. Är det 
fråga om medvållande eller oskäliga förhållanden i övrigt kan skadeståndet 
under vissa förutsättningar jämkas. 
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Skadeståndssystemet vid personskada fungerar på det hela taget bra. Det 
skulle emellertid vara motiverat med en höjning av ersättningen för sveda 
och värk. Det bör också noggrant skiljas på skadeståndsrättslig ersättning 
och försäkringsrättslig ersättning, beräkningsmodellerna och bakomliggande 
principer är långtifrån alltid de samma. Inom den närmsta framtiden 
kommer vi troligen att få se en skadeståndsrätt på personskadans område 
som alltmer utgår ifrån den skadelidande och dennes olika behov. På längre 
sikt kommer det sannolikt att plana ut och en intresseavvägning mellan den 
skadelidande, skadevållaren och andra mer samhällsekonomiska hänsyn 
kommer infinna sig. 
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Förord 
Med den här uppsatsen avslutar jag min juristutbildning och även mina 
akademiska studier i övrigt.  
 
Jag har sedan ett par år tillbaka arbetat på advokatbyrå parallellt med mina 
studier och därigenom i förhållandevis stor utsträckning kommit i kontakt 
med ämnet för föreliggande avhandling. Det har varit intressant att få 
anlägga ett mer rättsvetenskapligt perspektiv på det aktuella ämnet då mina 
hittillsvarande erfarenheter i stor utsträckning har varit av det mer praktiska 
slaget. 
 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Eva Lindell-Franz för god 
handledning och värdefulla råd. Min djupt kända tacksamhet till jur. kand. 
Oskar Andrews som ryckte in som opponent med mycket kort varsel. Jag 
vill också tacka mina föräldrar och mina syskon för att de har stått ut med 
mig under författandet av den här uppsatsen.  
 
Från och med nu är det bara framåt som gäller! 
 
 
 
Per Ljungdahl 
 
Hässleholm, juli 2003 
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Förkortningar 
F-kassan  Försäkringskassan 
FB  Föräldrabalken 
HD  Högsta domstolen 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv I 
RB  1948 års Rättegångsbalk 
SkL  1972 års Skadeståndslag  
SL  1886 års Strafflag 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
TSN  Trafikskadenämnden 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av det valda ämnet 

De traditionella formerna av skada inom skadeståndsrätten är sakskada, ren 
förmögenhetsskada och personskada. Med skadestånd för personskada, som 
är temat för denna uppsats, förstås sådant skadestånd som utgår såsom 
ersättning för personskada. Skadan i sig kan vara uppkommen antingen 
genom vållande eller uppsåtligt handlande. I båda fallen måste den 
emellertid fysiskt eller psykiskt ha drabbat en person.1 Skadeståndsrätten är 
primärt reglerad i 1972 års skadeståndslag som dock är subsidiär till flertalet 
speciallagstiftningar på området. Skadestånd för personskada omfattar som 
regel ersättningar enligt två undergrupper: ersättning för inkomstförlust och 
kostnader (ekonomisk skada) och ersättning för sveda och värk samt lyte 
och men jämte särskilda olägenheter (ideell skada). En utgångspunkt i 
svensk skadeståndsrätt är att ersättning endast lämnas för ekonomisk skada, 
för att ersättning för ideell skada skall kunna utgå krävs i princip stöd i lag.2
 
Den ekonomiska skadan kan ta sig flertalet olika uttryck och hänger till viss 
del ihop med den skadelidandes ekonomiska situation i övrigt (anställning, 
egen förtagare etc). Den är vidare beroende av vilka olika utgifter den 
skadelidande drabbats av, eller kommer att drabbas av, i anledning av den 
aktuella skadan. Den ekonomiska skadan värderas i pengar och det har 
utvecklats en förhållandevis rik praxis på hur den ekonomiska förlusten 
skall beräknas under olika förutsättningar.  
 
Vad gäller den ideella skadan kan det ibland te sig något mer komplicerat, 
mestadels beroende på att den enda ersättning som kan utgå, i likhet med 
vad som gäller för ekonomisk skada, är pengar. Hur värderar och ersätter 
man till exempel smärta, lidande, invaliditet eller förlorad fritid? Att all 
ersättning för ideell skada utgår med ersättning i pengar har givit upphov till 
särskilda problem och en rad olika beräkningsparametrar. En ideell skadas 
ekonomiska värde kan ibland vara betydligt svårare, och känsligare, att 
beräkna än vid fallet av ekonomisk förlust. Individer som farit fysiskt 
och/eller psykiskt illa vill ofta inte riktigt kännas vid att deras lidande skall 
omvandlas i ekonomiska termer. Till detta kommer att flertalet bedömningar 
i anledning av nämnda ersättning endast svårligen låter sig göras av jurister, 
läkarutlåtande är ofta en nödvändighet. 
 
Stora delar av ersättningspraxis avseende ideell skada är ”standardiserad” 
genom myndighets- och försäkringspraxis av olika slag och är därför lättare 
att överblicka. 3

                                                 
1 För närmare definition se Bertil Bengtsson/Erland Strömbäck, SkL-kommentaren i 
Karnov 2003:3, not 83 samt prop 2000/01:68 s 17 f. 
2 Prop 2000/01:68 s 17. 
3 Främst TSN:s cirkulär och tabeller. 
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Föreliggande uppsats är tänkt som en genomgång av det svenska rättsläget 
vad avser skadestånd för personskada, innefattande en historisk 
tillbakablick, en genomgång av rådande rättsläge med särskilt fokus på hur 
skadeståndet beräknas och fastställs samt vissa funderingar om framtidens 
skadeståndsrätt på personskadans område. 
 

1.2 Syfte och problemställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att ge läsaren en fördjupad inblick i den 
svenska skadeståndsrätten på personskadans område. Detta genom en 
historisk tillbakablick på de utvecklingsprocesser och tankar som legat 
bakom gällande regleringar, samt modern praxis och utvecklingen av denna. 
Särskild vikt har lagts vid hur man beräknar det faktiska 
skadeståndsbeloppet. Med historiken och nuet som underlag syftar sedan 
uppsatsen vidare till att skissera en eller ett par tänkbara utvecklingslinjer 
och scenarion för hur personskadeståndsrätten skulle kunna gestalta sig i 
framtiden 
 

- Hur har utvecklingen av lagstiftning och praxis för skadestånd i 
anledning av personskada sett ut och vilka överväganden har legat 
till grund för utformningen av nu gällande bestämmelser? Hur har 
förutsättningarna för utfående av skadeståndsersättning förändrats? 

- Hur är systemet för bestämmande och beräkning av skadestånd för 
personskada utformat idag?  

- På vilket sätt kan regleringar och praxis tänkas utvecklas i 
framtiden? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar uteslutande utomobligatoriskt skadestånd. Utländska 
rättsförhållanden tas upp mycket kortfattat och enbart i komparativt syfte, 
uppsatsen avser det svenska rättsläget. Vad gäller historik och bakgrund 
kommer jag inte att gå längre tillbaka än 1900-talet, eftersom utvecklingen 
dessförinnan har ganska lite att göra med hur skadeståndsrätten på 
personskadans område ser ut idag. Det finns en hel del speciallagstiftning på 
personskadans område och en rad olika avvikelser från normalfallet kan 
förekomma. Den här uppsatsen syftar dock främst till åskådliggöra hur SkL 
tillämpas, några djupdykningar i speciallagstiftningarna kommer således 
inte att göras. Av utrymmesskäl behandlas inte heller den typ av ideell 
skada som brukar benämnas kränkningsersättning, det vill säga ersättning 
för kränkning av den personliga integriteten vid brottslig gärning. 
Överhuvudtaget tar uppsatsen sikte på skada som uppkommit genom 
oaktsamhet, inte uppsåt. Detta eftersom oaktsamhet är den lägsta formen av 
skadeståndsgrundande beteende och således utgör en minimigräns för att 
fråga om skadestånd skall aktualiseras. Culpabedömningen och frågorna om 
adekvat kausalitet inom den allmänna skadeståndsrätten faller utanför ramen 
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för avhandlingen och berörs därför mycket kortfattat. De rena bevisfrågorna 
behandlas heller inte. 
 

1.4 Metod 

Den metod som brukats för denna framställning är i första hand av 
traditionell juridisk art, det vill säga studier av lagstiftning, förarbeten, 
praxis och litteratur på det aktuella området samt analys och slutsatser 
baserade på detta material. Eftersom jag har arbetat en hel del med 
skadestånd i fall av personskada under de senaste två åren, kommer givetvis 
nämnda slutsatser att värderas i ljuset av mina egna erfarenheter. 
 

1.5 Forskningsläge 

De förekommer en omfattande doktrin med välkända rättsvetenskapsmän 
som systematiskt har gått igenom de flesta skadeståndsrättsliga spörsmål av 
materiell art. Bengtsson/Strömbäcks kommentar till SkL, 
Hellner/Johanssons ”Skadeståndsrätt” och Karlgrens ”Skadeståndsrätt” får 
betraktas som de ledande verken när det är fråga om skadeståndsrätt i 
allmänhet. I praktiken är det förmodligen Bengtsson/Strömbäcks 
kommentarer som används mest frekvent, inte minst genom att det är den 
som ligger till grund för Karnov-kommentaren till SkL. Hellner/Johansson 
lär å andra sidan inte ligga långt efter. I övrigt har framförallt Bengtsson 
gjort forskningsinsatser inom de något smalare områdena, bland annat om 
arbetsgivaransvar och statens ansvar vid myndighetsutövning. Vidare har 
Kleineman har författat en del om ren förmögenhetsskada.  
 
När det å andra sidan gäller utvecklingsarbetet bakom den skadeståndsrätt vi 
har idag och de rent ersättningstekniska frågorna har inte några större 
forskningsinsatser genomförts. Ämnet berörs oftast helt översiktligt och 
hamnar lätt i skymundan. På den ideella skadans område är det förre 
hovrättslagmannen Olle Ekstedt som har författat den mest omfattande 
framställningen. Ekstedts avhandling är emellertid från 1977 och har 
följaktligen ett antal år på nacken, något som måste hållas i minnet vid 
genomgång av densamma. Förarbetena till SkL är en systematisk 
genomgång av både det successivt framväxande förändringsbehovet inom 
svensk skadeståndsrätt samt de olika sätt som sådana förändringar och 
omarbetningar skulle ha kunnat ske, och faktiskt har skett på. De olika 
principer och politiska överväganden som legat till grund för lagstiftningen 
ifråga och senare uppdateringar av densamma redovisas och genomgås 
utförligt.  
 

1.6 Material 

Jag har valt att utgå huvudsakligen från SkL:s förarbeten, aktuell 
lagstiftning/praxis samt Bengtsson/Strömbäcks, Ekstedts och 
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Hellner/Johanssons litteratur. Valet av litteratur motiveras av den massiva 
auktoritet nämnda verk åtnjuter, i synnerhet Bengtsson/Strömbäcks och 
Hellner/Johanssons. Ekstedt har dock författat det mest omfattande verket 
på den ideella skadans område och även om det har förlorat en del i 
aktualitet är det en bra genomgång av 1975 års förändringar på 
personskadans område. När det gäller referensram till den historiska 
bakgrunden har Modéers arbeten använts som utgångspunkt då han torde 
vara att betrakta som en av de största auktoriteterna på det området. SkL:s 
förarbeten är mycket omfattande och författade av välkända 
rättsvetenskapsmän. Detta i kombination med att nämnda förarbeten på ett 
högst konkret sätt resulterat i lagstiftning gör dem ytterst relevanta. Även 
senare ändringar har fått stort genomslag och är följaktligen även de 
relevanta. Inte minst SOU 1995:33 är ett mycket gediget verk just med 
avseende på ersättning vid personskada och har använts flitigt. När det 
gäller ersättningsbelopp avseende ideell skada och praxis kring detta har 
främst Trafikskadenämndens (TSN) cirkulär och praxis lagts till grund. HD 
har i ett flertal fall4 slagit fast att TSN:s tabeller är att betrakta som 
vägledande när det gäller sveda och värk, invaliditets- och 
olägenhetsersättning eller ideell ersättning i allmänhet. Vid bedömning av 
medicinsk invaliditet är det publikationen ”gradering av medicinsk 
invaliditet”, som utges av Försäkringsförbundet, som gäller och därför har 
använts som utgångspunkt. 
 

1.7 Disposition 

Framställningen inleds med bakgrunden till rådande rättsläge, det vill säga 
en genomgång av den utveckling som lett fram till den lagstiftning och den 
praxis som gäller idag. Därefter följer en systematisk genomgång av hur 
rättsläget ser ut idag och vad som egentligen gäller på personskadans 
område. Uppsatsen avslutas med analys och slutsatser med bland annat 
tänkbara utvecklingslinjer och scenarion för hur regler och praxis avseende 
personskadestånd skulle kunna gestalta sig i framtiden. 
 

                                                 
4 Se t ex NJA 1972 s 81, ståndpunkterna där upprätthållna även i senare praxis, jfr prop 
1975:12 s 111 f. 
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2 Bakgrund 

2.1 Utvecklingen av lagregler och praxis 

2.1.1 1972 års skadeståndslag 

Utvecklingen av lagstadgade regler om skadestånd5 för personskada har en 
något annorlunda historik än skadeståndsrätten i allmänhet. Det skulle 
förefallit logiskt om skadeståndskommittéerna och regeringen i arbetet med 
att skapa en enhetlig svensk lagstiftning på skadeståndsrättens område också 
tagit upp frågan om ersättning vid personskada. Så var emellertid inte fallet. 
Det massiva utredningsarbete som låg bakom 1972 års SkL var primärt 
inriktat på att reformera och förändra ansvarsfrågorna inom 
skadeståndsrätten, i första hand stat och kommuns ansvar, arbetsgivarens 
ansvar och ansvarsfördelningen föräldrar/barn.6 Hur ersättningsfrågorna 
skulle lösas när man väl fastställt ansvaret var inte föremål för något större 
utredningsarbete. Den fråga Ivar Strahl och skadeståndskommittéerna 
visade mest intresse för, med avseende på skadeståndsersättningar, var hur 
dessa, i egenskap av ekonomisk börda, genom försäkringslösningar skulle 
kunna fördelas på så stor del av befolkningen som möjligt, i syfte att uppnå 
samhällsekonomiskt korrekta resultat.7 Ett sätt att tänka som jag föreställer 
mig inte var helt ovanligt i Sverige under 50- och 60 talen.8
 
Nämnda förhållningssätt resulterade i att reglerna för skadestånd i anledning 
av personskada inte behandlades inom ramen för det utredningsarbete som 
kom att ligga till grund för 1972 års SkL. Det som skedde var att reglerna i 
gamla SL 6 kap kom att lyftas över till den nya lagstiftningen utan annat än 
rent språkliga ändringar. De regleringar som lades till grund för 
skadeståndsrätten på personskadans område härrörde alltså från en 
lagstiftning som trätt ikraft 1886.9
 

Först i samband med att 1972 års SkL trädde ikraft påbörjades arbetet med 
att anpassa och komplettera reglerna för skadestånd i anledning av 
personskada, främst på den ideella skadans område. De ändringar som 
genomfördes i anledning av proposition 1975:12 var egentligen de första 
lagfästa förändringarna avseende ersättning för personskada på nästan 100 
år. 
 

                                                 
5 Begreppen ”skadestånd”, ”ersättning” och ”skadeståndsersättning” används i denna 
uppsats som synonymer, någon särskild begreppsmässigt bestämd innebörd är inte åsyftad. 
6 Se SOU 1950:16, 1958:43, 1963:33 och 1964:31 samt prop 1972:5. 
7 Se t ex SOU 1950:16 s 65, 77. 
8 Vidare om den nationella demokratiska rättsstaten se Kjell Å Modéer, Juristers nära 
förflutna, 1900-talets komparativa rättshistoria (prel version), Lund (2002) s 49. 
9 Prop 1972:5 s 177, 575 f. 
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2.1.2 Den första reformen 

Proposition 1975:12 hade föregåtts av ett förhållandevis gediget 
utredningsarbete, i första hand genom SOU 1973:51. Ett av huvudsyftena 
bakom nämnda proposition var att knäsätta principen om att den 
skadelidande skall ha full ersättning för sin förlust och att ersättningen 
därför måste bestämmas så exakt som möjligt. Detta skulle ske bland annat 
genom att ersättningen för inkomstförlust på ett bättre sätt skulle motsvara 
den verkliga förlusten. Det var i proposition 1975:12 som det ekonomiska 
invaliditetsbegreppet infördes. Det fanns ett uttalat intresse att hålla 
skadersättning avseende ekonomisk- respektive ideell skada åtskilda, vilket 
motiverades med att de båda ersättningsposterna var underkastade olika 
principer och beräkningsmetoder. Det mest revolutionerande i proposition 
1975:12 var att det infördes en ny ersättningspost: olägenheter i övrigt, en 
post vars syfte var att kompensera olika former av extra anspänning, både i 
arbets- och vardagsliv, som kunde uppkomma som en konsekvens av 
allvarligare skadeföljder. Tidigare hade sådan anspänning ersatts som en 
form av fiktiv inkomstförlust, det vill säga inom ramen för ekonomisk 
skada.10

 
Det var också först i proposition 1975:12 som det fördes en diskussion om 
hur praxis för de faktiska ersättningsbeloppen utvecklades. Den redan då 
etablerande kopplingen till TSN:s ersättningstabeller, vad avsåg ideell 
skada, ansågs vara av godo. Denna koppling hade skapats i och med att HD 
i NJA 1972 s 81 hade uttalat att TSN:s praxis var att betrakta som 
vägledande när det gällde att bestämma ersättningsbelopp i anledning av 
personskada av ideell karaktär.11

 
En annan mycket viktig förändring i och med proposition 1975:12 var att 
psykisk chock kom att betraktas som en faktisk personskada. Tidigare var 
det i första hand rent fysiska skadeföljder som föll under begreppet. Tanken 
var att överhuvudtaget söka införa en generösare inställning i förhållande till 
den skadelidande.12

 
Även om proposition 1975:12 var ett uttalat försök att skilja ekonomiska 
och ideella skadeföljder ifrån varandra menar vissa inom doktrinen att man 
inte nådde hela vägen fram med nämnda proposition.13 Begreppen används 
bitvis på ett inkonsekvent sätt och någon mer djupgående genomgång av 
vilka olika typer av skada som är att hänföra till respektive ersättningspost 
förs inte. De rena ersättningsfrågorna var inte heller uppe till behandling 
annat än rent översiktligt, vare sig avseende ekonomisk- eller ideell skada. I 
likhet med proposition 1972:5 valde regeringen istället att låta detta avgöras 
av rättstillämpningen.14

                                                 
10 Prop 1975:12 s 109 f. 
11 Prop 1975:12 s 111 f. 
12 Prop 1975:12 s 111 f. 
13 Se t ex Olle Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada, 1977, s 52.  
14 Prop 1975:12 s 54, 109 f. 
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Efter ändringarna till följd av proposition 1975:12 tog det förhållandevis 
lång tid innan det var dags för nästa justering. 
 

2.1.3 Avräkning vid ersättning för ekonomiska skadeföljder  

I och med införandet av Lag (1991:1047) om sjuklön uppkom det fråga om 
huruvida sådan ersättning skulle avräknas från den skadeståndsrättliga 
ersättning, som vid personskada utgår för inkomstförlust. Det hade även i 
övrigt, under viss tid, varit oklart vilka olika former av ersättningar som 
skulle avräknas från skadeståndsbeloppet. Det hade i praxis förekommit att 
domstolarna bedömt olika försäkringsersättningar på olika sätt beroende på 
huruvida försäkringen ifråga var kollektiv eller individuell, något 
lagstiftaren  inte bedömde som något rättvist förfarande. De ändringar som 
genomfördes i och med proposition 1994/95:229 innebar ett initiativ från 
lagstiftarens sida att specificera vilka olika ersättningar som skulle vara 
föremål för avräkning och därigenom uppnå en mer enhetlig och rättvis 
bedömningsgrund för rättstillämpningen att utgå ifrån. Det slutliga förslaget 
innebar att alla ersättningar som utgick från arbetsgivare, eller från en 
försäkring som rent faktiskt kunde anses innebära en anställningsförmån, 
skulle vara föremål för avräkning jml SkL 5 kap 3 § p 2. Genom p 1 samma 
lagrum hade redan tidigare införts bestämmelse att all ersättning som utgick 
från den obligatoriska allmänna försäkringen, till exempel från 
arbetsskadeförsäkring, skulle vara föremål för avräkning.15

 
Den bärande tanken bakom proposition 1994/95:229 synes ha varit att dels 
motverka olika avräkningsprinciper avseende olika men likartade 
försäkringsersättningar och dels slå vakt om principen att en skadeföljd inte 
skall ersättas två gånger.16

 

2.1.4 2001 års förändringar 

Systemet för skadestånd i anledning av personskada var i början av 90-talet 
långt ifrån fullkomligt, något som märktes inte minst i ljuset av den ökade 
internationaliseringen och EU-medlemskapet. Det tillsattes därför en 
kommitté med uppgift att se över det svenska systemet, främst med 
avseende på ersättning för ideell skada.17

 
Kommittén konstaterade att skadestånd för personskada under de senaste 30 
åren hade kommit att bli något av en restpost i förhållande till den ersättning 
som utgick ifrån den allmänna försäkringen samt enskilda försäkringar på 
den skadelidandes sida. Nu, menade kommittén, var emellertid den svenska 
välfärden under nedmontering. Möjligheterna att med skadestånd täcka 
förluster av olika slag kunde förväntas bli allt mer betydande och det var 
                                                 
15 Prop 1994/95:229 s 27 f. 
16 Prop 1994/95:229 s 21 f. 
17 Se vidare SOU 1995:33 s 49. 
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därför av yttersta vikt att reglerna för ersättning i anledning av personskada 
sågs över.18 Kommittén presenterade två utredningar, dels delbetänkandet 
SOU 1992:84 om kränkningsersättning och dels ett slutbetänkande, SOU 
1995:33, om ersättning för ideell skada vid personskada. Nämnda 
utredningar kom att ligga till grund för de förhållandevis stora förändringar 
på personskadans område som genomfördes i och med ändringarna i 
anledning av proposition 2000/01:68. 
 
Proposition 2000/01:68 kom att innebära flertalet förändringar i 1972 års 
SkL, både av materiell och redaktionell art. Bland annat lagens indelning 
och paragrafernas inbördes ordning och språkliga konstruktion kom att ses 
över, för att uppnå mer klara och precisa bestämmelser. 
 
Syftet med 2001 års ändringar i SkL var att stärka rätten till skadestånd för 
ideell skada. Den viktigaste förändringen var utan tvekan det fokus på 
psykiska skadeföljder som genomsyrar proposition 2000/01:68, 
överhuvudtaget står den skadelidande mer i centrum än som tidigare varit 
fallet. Det infördes lagstadgad rätt till ersättning för psykiska besvär för nära 
anhöriga till den som dödats genom skadeståndsgrundande handling, 
oberoende av uppsåt eller grov oaktsamhet.19 Möjligheterna för anhöriga till 
skadelidande att få ersättning för sina kostnader i anledning av skadan 
utökades.20 Det infördes också utökade möjligheter att ärva 
skadeståndsanspråk.21 Vidare formulerades stadgandena i SkL 5 kap 1 § p 3, 
om sveda och värk jämte lyte och men, om på ett sätt som särskilt 
underströk att de innefattade rätt till ersättning också för psykiska 
skadeföljder.22 Man ville också utvidga skadeföljderna som inrymdes under 
nämnda begrepp. I konsekvens därmed tog man bort posten olägenheter i 
övrig och ersatte den med posten särskilda olägenheter, ett begrepp som är 
att betrakta som betydligt smalare än det tidigare gällande.23 Ökade 
möjligheter till omprövning av skadestånd infördes.24 Det genomfördes 
också tämligen omfattande förändringar med avseende på reglerna om 
ersättning för kränkning, detta ligger emellertid utanför ramen för 
föreliggande uppsats. 
 
I proposition 2000/01:68 konstateras att ersättningarna för ideell skada 
under senare år varit föremål för betydande höjningar. Regeringen fann 
därför ingen anledning att behandla de frågorna närmare utan överlät detta 
till rättstillämpningen. Någon ändring i praxis avseende tillämpningen av 
TSN:s tabeller var inte heller avsedd.25

 

                                                 
18 SOU 1995:33 s 49. 
19 Prop 2000/01:68 s 30 f. 
20 Prop 2000/01:68 s 20 f. 
21 Prop 2000/01:68 s 58 f. 
22 Prop 2000/01:68 s 23, 25. 
23 Prop 2000/01:68 s 27 f. 
24 2000/01:68 s 38. 
25 Prop 2000/01:68 s 45 f, 60 f. 

 12



Förändringarna i och med proposition 2000/01:68 innebar emellertid att 
TSN tillsatte en arbetsgrupp26 för att se över det rådande systemet avseende 
ersättningspraxis för ideell skada, främst lyte och men, och den nya posten 
särskilda olägenheter. Nämnda utredning resulterade i nya 
ersättningstabeller som trädde i kraft avseende skadefall som inträffat efter 
2002.27 Hur nämnda tabeller är uppbyggda återkommer jag till nedan, men 
det kan nämnas redan här att en rad skadeföljder som tidigare ersatts under 
olägenheter i övrigt fördes in i tabellen. 
 

2.2 Trafikskadenämnden 

TSN:s praxis och cirkulär har kommit att bli den enskilt viktigaste källan till 
information om hur man beräknar de faktiska skadeståndsbeloppen vid 
ideell skada. Här följer därför en kortfattad presentation av nämnden och 
dess verksamhet. 
 
Enligt 6 § 1 st i 1976 års trafikförsäkringsförordning skall samtliga 
trafikförsäkringsbolag tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen 
upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente 
godkänns av regeringen. Denna nämnd, från 1980 kallad 
trafikskadenämnden (TSN), har som uppgift att verka för en enhetlig och 
skälig skadereglering genom att avge rådgivande yttranden till 
försäkringsbolag i ärenden om ersättning för personskada från 
trafikförsäkring. Domstol eller annan myndighet kan också begära  
yttranden från nämnden.28

 
Trafikskadenämnden består av en ordförande, fem vice ordförande, tolv 
lekmannaledamöter och tolv bolagsledamöter. Ordföranden och vice 
ordförandena skall vara lagfarna och ha domarerfarenhet. Ordföranden, vice 
ordförandena och lekmannaledamöterna får inte vara anställda i något 
försäkringsbolag. Ordföranden utses av regeringen, övriga ledamöter utses 
av Finansinspektionen.29

 
Vissa frågor av principiellt viktig betydelse handläggs av ett inom nämnden 
utsett råd, trafikskadenämndens råd. I detta råd ingår ordföranden, fyra vice 
ordförande samt fem lekmannaledamöter och fem bolagsledamöter.30

 
I linje med uppgiften att verka för en enhetlig och skälig skadereglering har 
nämnden sedan mitten av 1960-talet utarbetat och upprätthållit en samling 
hjälptabeller till bestämmande av ersättning vid ideell skada.31 Det rådde 
länge viss osäkerhet om vilken vikt domstolarna lade vid tabellerna. I 
                                                 
26 Delårsrapport 2002-01-17. Publ i TSN cirkulär 2/2002. 
27 Arbetsgruppens förslag fastställdes av Trafikskadenämndens råd 2002-01-29. Protokoll  
2002-01-29, publ i TSN cirkulär 2/2002. 
28 SOU 1995:33 s 180. 
29 SOU 1995:33 s 180 f. 
30 www.trafikskadenamnden.se samt SOU 1995:33 s 181. 
31 SOU 1995:33 s 82, 88. 
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rättsfallet NJA 1972 s 81 utdömde emellertid HD ersättning för sveda och 
värk i enlighet med nämnda tabeller och uttalade därvid följande: ”Den av 
trafikförsäkringsföreningen rekommenderade norm som i målet åberopas av 
bolaget synes kunna, ---, godtagas såsom utgångspunkt vid bestämmande av 
ersättningsbelopp”. Man bör dock notera att det var fråga om att använda 
tabellerna som utgångspunkt, HD uttalade vidare: ”I vissa fall måste 
visserligen individuella faktorer kunna påkalla till och med betydande 
avvikelser”. Den i NJA 1972 s 81 framförda ståndpunkten har upprätthållits 
också i senare praxis. 
 
Lagstiftaren har också varit genomgående positiv till TSN:s tabeller som 
grund för bedömning av ersättning för ideell skada.32

 
Nämnden redovisar regelbundet sina vägledande ersättningstabeller och 
principiellt viktiga avgöranden i cirkulär, cirkulärreferat och liknande 
sammanställningar som finns för nedladdning på nämndens hemsida. 
Senaste cirkulär är 2/2003.33

                                                 
32 Prop 1975:12 s 111 f och prop 2000/01 s 45 f, 60 f. 
33 www.trafikskadenamnden.se. 
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3 Personskada – gällande rätt 

3.1 Allmänt om skadestånd för personskada 

Skadestånd för personskada regleras, som nämnts ovan, främst genom 1972 
års SkL. Det finns emellertid en rad andra speciallagstiftningar på området 
där produktansvarslagen (1992:18) och trafikskadelagen (1975:1410) kan 
nämnas som exempel. Av 1 kap 1 § SkL framgår att lagens regler gäller för 
det fall inget annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i 
övrigt följer om skadestånd i avtalsförhållanden. SkL är följaktligen att 
betrakta som en dispositiv lagstiftning, subsidiär i förhållande till 
specialregleringar. 
 
Det första man måste ta reda på i ett personskadeståndsärende är således 
vilken lagstiftning som är tillämplig. De regler och principer som gäller 
enligt SkL är, till följd av lagens subsidiära karaktär, relativt allomfattande 
och används därför som utgångspunkt i den här uppsatsen. 
 
Ett personskadeståndsärende innefattar en rad olika moment som alla måste 
utredas för att ärendet ifråga skall kunna slutregleras. Enligt SkL 2 kap 2 § 
skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller sakskada 
ersätta skadan. Inledningsvis måste fastställas huruvida den tänkte 
skadevållaren (som kan vara i princip vem som helst, även stat/kommun, 
arbetsgivare genom principalansvaret eller annan juridisk person, snart sagt 
alla rättssubjekt kan vara skadevållare) har handlat på ett sätt som kan 
beskrivas som oaktsamt, och därigenom kan beslås med ansvar för 
resultaten av denna oaktsamhet (culpös handling). Det kan ibland vara 
synnerligen komplicerat att reda ut vem som egentligen är att betrakta som 
skadevållare i juridisk mening. Dessutom finns det allt som oftast minst ett 
försäkringsbolag med i bilden. 
 
Efter att ha konstaterat culpan måste man fastställa huruvida det finns ett 
orsakssamband, kausalitet, mellan skadevållarens vårdslösa beteende och 
den skada (av fysisk/psykisk och/eller ekonomisk art) den skadelidande har 
drabbats av och huruvida den uppkomna skadan är en typisk följd av det 
aktuella oaktsamma beteendet, det vill säga huruvida kausaliteten är adekvat 
eller inte.34

 
Vad som är att betrakta som en personskada har av Bengtsson/Strömbäck 
formulerats som ”kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd orsakade av en 
skadehändelse”35. Av Hellner har det formulerats som ”fysiska skador på 
den mänskliga kroppen: sår och brutna ben, utslagna tänder och avhuggna 
fingrar, hjärnskador och funktionsstörningar i kroppens organ, förgiftningar 
                                                 
34 Om culpabedömning och adekvat kausalitet i allmänhet se Jan Hellner, Skadeståndsrätt 
(5 uppl), Stockholm (1997) s 123 ff och 195 ff. 
35 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:2, not 83. 
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och sjukdomar.36 Han för senare i samma stycke också in psykisk chock 
som personskada. För att psykiska besvär skall ersättas fordras normalt, 
undantagsfall finns, att dessa verkligen är att betrakta som personskada, det 
vill säga att de är medicinskt påvisbara.37

 
När väl frågorna om culpa och adekvat kausalitet är tillfredställande utredda 
och fastställda, vilket kan ske antingen genom enskilda förhandlingar och 
överenskommelser parter (eventuellt också partsombud) emellan eller 
genom domstolsprövning av en fastställelsetalan, kommer man in på 
ersättningsfrågan. Denna är, som nämnt på flertalet ställen ovan, uppdelad i 
huvudgrupperna ekonomisk- och ideell skada. 
 
Min erfarenhet är att de viktigaste underposterna på den ekonomiska 
skadans område normalt brukar vara ersättning för inkomstförlust samt 
ersättning för de kostnader den skadelidande, och i vissa fall och i viss mån 
också dennes anhöriga, haft i anledning av skadan. Eller om skadan lett till 
dödsfall, de efterlevandes kostnader i anledning av dödsfallet samt förlust 
av eventuellt underhåll. Vidare om ersättning för ekonomisk skada, se nedan 
under 3.2. 
 
När det gäller ersättningen för den ideella skadan är den i huvudsak 
uppdelad i två poster, sveda och värk samt lyte och men. Posten särskilda 
olägenheter är att betrakta som ett komplement till huvudgruppen lyte och 
men och blir bara aktuell för det fall ersättning för lyte och men utgår. 
Ersättning för sveda och värk avser den tid då den skadelidande lider av 
skadans efterverkningar, men utan att något konstant tillstånd har infunnit 
sig. Denna tidsperiod brukar benämnas akut sjukdomstid och beräknas 
normalt enligt TSN:s tabeller, till vilka jag återkommer nedan. För det fall 
det konstanta tillstånd som infinner sig efter den akuta sjukdomstidens 
utgång är sämre än det som rådde före skadans inträffande kan det bli fråga 
om ersättning för lyte och men samt särskilda olägenheter. Denna ersättning 
avser att ersätta de mer bestående men den skadelidande kan ha drabbats av. 
Utgångspunkten för bedömningen är den skadelidandes medicinska 
invaliditet utryckt i procent. Livränta istället för engångsbelopp kan vara ett 
alternativ och/eller komplement vid omfattande invaliditet, i första hand 
avseende unga skadelidande eller skadelidande med beräknat förkortad 
livslängd. Se nedan under 3.3. 
 
Har personskada lett till döden utgår ersättning för begravningskostnad och i 
skälig omfattning annan kostnad till följd av dödsfallet, förlust av underhåll 
samt personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den 
avlidne särskilt nära. Se nedan under 3.4. 
 

                                                 
36 Hellner (1997) s 97. 
37 Se t ex NJA 1990 s 186 där oro för HIV-smitta resulterat i ersättningsbara psykiska 
besvär. Se i sammanhanget också NJA 1996 s 377, 1999 s 632 och 2000 s 521 om 
ersättning för psykiska besvär vid nära anhörigs död. 
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Den skadelidandes död innebär att om denne innan dödsfallet hade några 
skadeståndsanspråk, dessa under vissa förutsättningar genom arv övergår till 
den avlidnes arvingar. 
 
Skadestånd kan av olika skäl bli föremål för jämkning, detta kan ske i viss 
utsträckning eller så att skadeståndet helt bortfaller. Jämkning kan grundas 
antingen på medvållande eller på en skälighetsbedömning. Se nedan under 
3.5. 
 

3.2 Ersättning – ekonomisk skada 

3.2.1 Kostnader 

I SkL 5 kap 1 § 1 st p 1 stadgas att skadeståndet för personskada omfattar 
ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, 
inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt 
nära. 
 
Bestämmelsen har, sånär som på stadgandet om ersättningen till anhörig, 
som infördes genom 2001 års ändringar och vissa språkliga förändringar, 
haft i princip samma innehåll sedan den överfördes från 1886 års SL. Vid 
tillämpningen av nämnda bestämmelse har det emellertid varit en hel del 
skiftningar i praxis. 
 
Ersättningsgilla kostnader i lagrummets bemärkelse är först och främst 
sådana kostnader som syftar till att i största möjliga utsträckning 
neutralisera verkningarna av skadan i den skadelidandes dagliga livsföring. 
Kostnader för sjukvård38 i alla dess former inklusive läkemedel, egna och 
anhörigas resor i anledning av skadan, utgifter för särskild hjälp eller 
särskilda anordningar i hemmet, proteser, rullstolar, specialutrustning, 
speciella kläder, speciell mat etc är exempel på kostnader som faller under 
nämnda bestämmelse.39

 
Syftet med SkL 5 kap 1 § 1 st p 1 är att komplettera samhällets vård och 
ersättningsinsatser.40 Kostnaderna måste dock, i enlighet med 
grundläggande skadeståndsrättsliga principer, vara både nödvändiga och 
skäliga. Huruvida en kostnad är att betrakta som nödvändig eller inte får 
avgöras från fall till fall, men generellt gäller att sjukvårdskostnader är 
underkastade en striktare nödvändighetsbedömning än vad som är fallet med 

                                                 
38 Inom rimliga ramar, nödvändighetsrekvisitet utgör en begränsning, normal godkänns inte 
vårdformer som ligger över den inom den allmänna vården rådande standarden. Det har 
emellertid beviljats undantag, se NJA 1961 s 425, 1968 s 23 och 1976 s 103, avgörande i 
nämnda fall var att nyttan med den dyrare vården bedömdes väga tyngre än den högre 
kostnaden för denna. 
39 SOU 1995:33 s 64. 
40 Bengtsson/Strömbäck i Karnov not 85. 
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övriga kostnader.41 Bevisbördan för den skadelidande får emellertid inte 
göras oskäligt tung.42 En annan grundläggande princip är att endast 
merkostnader ersätts, kostnader som den skadelidande skulle ha drabbats av 
oavsett skadan ersätts inte genom skadestånd. Samma princip gäller om den 
skadelidande haft lägre levnadskostnader än som annars hade varit fallet, i 
sådant fall skall skadeståndet i princip minskas i motsvarande mån. 43

 
Bestämmelsen omfattar kostnader i såväl förfluten tid som framtida 
kostnader. Kostnader i förfluten tid brukar inte vålla något problem, sådana 
brukar kunna styrkas med kvitto eller andra verifikat och ersätts normalt 
genom ett engångsbelopp. När det gäller framtida kostnader kan det 
emellertid bli något mer komplicerat, man får helt enkelt försöka uppskatta 
den framtida kostnaden.44 Lämpligen sker detta mot bakgrund av de 
kostnader som redan ligger i förfluten tid.45 Ersättning för framtida 
kostnader skall om möjligt beräknas som en separat post, detta mot 
bakgrund av att gränsdragningen mellan vad som skall ersättas som framtida 
kostnader och vad som skall anses innefattat i eventuell ersättning för lyte 
och men ibland kan vålla problem.46 En separat post gör det hela lättare att 
överblicka. En annan allmän princip är att gränsen mellan redan befintliga 
kostnader och framtida kostnader skall dras så nära den slutliga prövningen 
av ersättningen som möjligt i syfte att få ett säkrare underlag för 
ersättningens bestämmande.  
 
Normalt utbetalas kostnadsersättningen som engångsbelopp men blir det 
fråga om mer omfattande kostnader för exempelvis vård under lång tid kan 
sådan ersättning också utgå i form av livränta. Det är emellertid en 
bedömning som får göras från fall till fall. 47

 
När det gäller nivån på ersättningsbeloppen är den egentliga 
utgångspunkten, utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer, att alla 
kostnader som krävs för att den skadelidande skall kunna upprätthålla 
samma standard (oavsett på vilken nivå den låg tidigare) som innan skadans 
inträffande är att betrakta som ersättningsgilla. Detta framgår också av HD:s 
resonemang i rättsfallet NJA 1992 s 642. 
 
I och med försäkringsbolagens interna skadereglering har emellertid en 
försäkringspraxis innebärande att kostnader till upprätthållande av normal 
standard, men inte mer, kommit att bli etablerad. Tillämpning av rättspraxis 
eller försäkringspraxis kan således innebära stora skillnader för en 
skadelidande som innan skadefallet haft en hög levnadsstandard. I vart fall 
är underhåll av hus/villa, båt, fritidshus etc som den skadelidande skulle ha 
utfört själv om han kunnat, klart ersättningsgilla, även enligt denna mer 
                                                 
41 SOU 1995:33 s 65. 
42 SOU 1973:51 s 261. 
43 Bengtsson/Strömbäck i Karnov, not 85, SOU 1973:51 s 39, 1995:33 s 65. 
44 Jfr RB 35 kap 5§. 
45 Jfr NJA 1992 s 642. 
46 Prop 1975:2 s 146. 
47 SOU 1995:33 s 65. 
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restriktiva praxis. Likaså är olika former av extrahjälp med städning och 
annat hushållsarbete ersättningsgillt upp till den standard och de kostnader 
som den kommunala hemhjälpen ligger på. Väljer man att anlita annan hjälp 
ersätts kostnaden för detta upp till nivån för den kommunala 
motsvarigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat. Reglerar man på 
skadeståndsrättslig grund finns det emellertid ingen anledning att rätta sig 
efter försäkringsbolagens interna praxis, då utgår man ifrån HD:s 
resonemang i NJA 1992 s 642 och accepterar ingenting under tidigare 
befintlig standard. Min personliga erfarenhet är dock att försäkringsbolagen 
gärna vill tillämpa försäkringspraxis oavsett vilken grund man reglerar på.48

 
När det gäller ersättning för resor med färdtjänst, taxi eller kollektiva 
transportmedel gäller normalt den verkliga kostnaden i enlighet med vad 
som ovan anförts om kostnader i allmänhet. Enligt den praxis jag kommit i 
kontakt med i min praktiska verksamhet brukar försäkringsbolagen vilja 
betala mellan 14 och 16 kr/mil för resor med egen bil, vilket ungefär 
motsvarar ersättningen enligt de vanligast förekommande försäkringarna. 
Reglerar man på skadeståndsrättslig grund menar jag att nämnda ersättning 
är i underkant, man kan mycket väl hävda att en högre ersättning skall utgå i 
enlighet med annan praxis, så länge den aktuella ersättningen inte är att 
betrakta som direkt oskälig.49

 
Vad gäller skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt 
nära förstås med detta sådana kostnader som den skadelidandes nära 
anhöriga drabbats av i anledning av skadefallet. Typexempel på sådana 
kostnader är inkomstförlust och resekostnader i anledning av besök hos den 
skadelidande på sjukhus eller särskild ersättning till den anhörige för biträde 
i vården eller andra göromål i den skadelidandes hem. Tidigare har 
ersättning av det här slaget betraktats som ersättning för en tredjemansskada 
(som ju generellt inte ersätts). Nämnda förhållningssätt har dock successivt 
luckrats upp, först i rättspraxis50, därefter infördes den anhöriges rätt till 
skälig kompensation direkt i lagtexten i anledning av ändringarna till följd 
av proposition 2000/01:68. Egentligen är det den skadelidande som 
tillerkänns nämnda skadestånd i form av ersättning för en kostnadspost, det 
är sedan upp till denne att fördela ersättningsbeloppet och se till att det 
kommer de anhöriga tillgodo.51

 
När det gäller anhörigs sjukbesök är principen att sådana ersätts i första 
hand under den akuta sjukdomstiden, därefter kan besöken ersättas, om de 
är till gagn för den skadelidande. Är den skadade vuxen är utgångspunkten 
att ersättning ges om skadan är livshotande, men då i gengäld även för 
mycket långa resor. Är skadan livshotande torde dessutom ersättning för 
                                                 
48 SOU 1995:33 s 68 f. 
49 Alternativ praxis kan t ex vara statsanställdas allmänna löne- och förmånsavtal, förstärkt 
med domstolsverkets lokala tillägg. Resan i sig är nödvändig och den ersättning staten 
betalar till sina anställda kan inte betraktas som oskälig. 28 kr/mil. 
50 NJA 1976 s 103, 1982 s 668. 
51 Bengtsson/Strömbäck i Karnov, not 86, SOU 1995:33 s 69 f, prop 2000/01:68 s 20 f, 68 
f. 
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hotellkostnad jämte andra utgifter kunna utgå till nära anhörig. När det 
gäller barn ersätts resekostnader och inkomstförlust även om skadan inte är 
av så allvarlig beskaffenhet.52 53

 
Kostnader för anhörigs omvårdnad av den skadelidande kan ersättas genom 
skadestånd, särskilt om vården inte kan ordnas genom det allmännas 
försorg. Exempelvis kan en förälders inkomstbortfall då denne är hemma 
från jobbet för att vårda ett skadat barn ersättas på detta sätt, i den 
utsträckning kostnaden inte ersätts inom ramen för den allmänna 
försäkringen. Make eller annan nära anhörig till den skadelidande torde 
också kunna få ersättning för kostnader enligt ovanstående Annan nära 
anhörig behöver inte nödvändigtvis enbart avse familjemedlemmar, 
prövning får ske i varje enskilt fall.54

 
Ersättning jml SkL 5 kap 1 § 1 st p 1 är inte föremål för avräkning jml SkL 
5 kap 3 §. Ersättningar från privata försäkringar och ersättningar från den 
allmänna försäkringen skall emellertid avräknas ändå, till följd av de 
allmänna skadeståndsrättsliga principer som nämnts ovan. 
 
Kostnadsersättning är normalt skattefri, men ersättning till anhörig kan bli 
skattepliktig när den överförs från den skadelidande till den anhörige.55

 

3.2.2 Inkomstförlust 

Av SkL 5 kap 1 § 1 st p 2 framgår att skadestånd till den som tillfogats 
personskada omfattar ersättning för inkomstförlust. Vidare framgår av 2 st 
samma lagrum att ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan 
den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han inte 
hade skadats, och den inkomst han trots skadan har eller borde ha uppnått. 
Det nämnda är det som brukar kallas det ekonomiska 
invaliditetsbegreppet.56 Utgångspunkten är att alla slag av inkomstförlust, 
både i förfluten tid och i framtiden, skall ersättas. Detta naturligtvis förutsatt 
att inkomstförlusten ifråga är hänförlig till skadefallet. Ersättning för 
inkomstförlust beräknas individuellt utifrån varje skadelidandes ekonomiska 
situation.57

 
Bestämmelsen har lång tradition i svensk rätt, redan i 1734 års lag fanns 
bestämmelser om ersättning för intrång i näring, det vill säga ersättning för 

                                                 
52 Se t ex NJA 1982 s 668, resa från Australien bedömdes vara motiverad. 
53 SOU 1995:33 s 70 f. 
54 SOU 1995:33 s 70 f, 330 f, 437 f. 
55 SOU 1995:33 s 66 f. 
56 Jfr det medicinska invaliditetsbegreppet som ligger till grund för beräknandet av 
ersättningen för lyte och men, begreppen är inte att förväxla med varandra, se nedan 3.3.3. 
Det ekonomiska invaliditetsbegreppet infördes genom 1975 års ändringar i SkL, se prop 
1975:12 s 109 f, 153. 
57 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 87, SOU 1995:33 s 73 f. 
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förlust av inkomst till följd av att den skadelidande drabbats av nedsatt 
arbetsförmåga.58

 
Ersättning skall alltså utgå för inkomstförlust avseende såväl förfluten tid 
som framtid. Med inkomstförlust förstås inte bara förlust av lön utan också 
alla förluster av tillägg av olika slag som ingår i arbetsgivarens ersättning 
för arbetstagarens arbetsprestation. Det vill säga även övertidsersättning, 
tillägg för obekväm arbetstid, risktillägg, traktamenten etc skall räknas in 
och ersättas under aktuell post.59

 
Vad gäller ersättning för förfluten tid avgörs denna av den faktiska förlust 
som kan påvisas. Lönebesked, utbetalningsavier från F-kassan och intyg om 
förlorad inkomst från arbetsgivaren är exempel på handlingar som gör 
inkomstförlusten påvisbar. I undantagsfall kan ersättningen för förfluten tid 
behöva justeras mot bakgrund av det ekonomiska invaliditetsbegreppet, den 
skadelidande kan ha haft större inkomstbortfall än vad som är motiverat i 
förhållande till skadan. Sådana reduktioner bör dock göras med stor 
försiktighet, den faktiska inkomstförlusten bör inte frångås utan starka 
skäl.60 Har den skadelidande å andra sidan till följd av egna ansträngningar 
haft mindre inkomstbortfall än annars varit motiverat påverkar detta inte 
beräkningen av inkomstförlusten. Sådana ansträngningar skall istället 
ersättas inom ramen för ideell skada, antingen genom förhöjd ersättning 
under posten lyte och men eller särskilt under särskilda olägenheter (se 
nedan 3.3.2, 3.3.3).61

 
När det sedan gäller ersättning för framtida inkomstförlust är det 
ekonomiska invaliditetsbegreppet ännu viktigare än vid bedömning av 
inkomstförlust i förfluten tid. Bedömningen tar sin utgångspunkt i den 
skadelidandes möjligheter att utnyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och 
skadans ekonomiska verkningar i det enskilda fallet. Alla omständigheter 
som kan inverka på den skadelidandes arbetsmöjligheter kan och skall vägas 
in i bedömningen. Även sådana saker som den skadelidandes ålder, 
bosättning och den allmänna arbetsmarknadssituationen skall vägas in. Den 
enskilt viktigaste bedömningsfaktorn torde ändå vara den konstaterade 
inkomstförlusten i förfluten tid. Denna kan emellertid vara både större och 
mindre än den framtida inkomstförlusten, men man bör ha de faktorer som 
påverkat inkomstförlusten i förfluten tid i färskt minne vid beräkning av den 
framtida. Dessutom kan det ju vara så att eventuella lönesänkningar och 
arbetstidsreducering kan bli aktuella först efter viss tid.62

 
Det är i allmänhet inga större problem förknippade med beräkningen av 
inkomstförlust avseende en vuxen, på företag anställd och heltidsarbetande 
skadelidande. När det å andra sidan gäller skadelidande som är egna 

                                                 
58 SOU 1995:33 s 63. 
59 SOU 1995:33 s 74. 
60 SOU 1973:51 s 265, prop 1975:12 s 104, 151, se också NJA 1991 s 662. 
61 SOU 1995:33 s 74. 
62 SOU 1995:33 s 74 f,  prop 1975:12 s 153. 
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företagare, barn/ungdomar eller hemarbetande kan en del komplikationer 
uppkomma. 
 
Egna företagare har rätt till ersättning för intrång i näringsverksamhet då 
sådan kan jämställas med inkomstförlust. Beräkningen av sådan ersättning 
följer de allmänna skadeståndsrättsliga principerna på så sätt att man å ena 
sidan beaktar förlusten, normalt omsättningsminskningen, och å andra sidan 
beaktar sänkta kostnader i anledning av det inträffade.63 Detta omfattar 
enskilda firmor och bolag, i vissa fall, beroende på ägarstruktur, också 
handelsbolag och kommanditbolag. Dock inte aktiebolag, sådana betraktas 
generellt som egna rättsubjekt och företagets skada är således inte den 
skadelidandes skada, även om han råkar äga företaget. Det blir då fråga om 
en ren tredjemansskada.64 I andra fall är alltså reell förlust minskat med 
insparade kostnader lika med ersättningen för intrång i näringsverksamhet. 
Bestämmelsen omfattar också rena kapitalförluster.65 Metoden kan låta 
förhållandevis enkel men kan vålla problem då den kräver att den som utför 
beräkningen av ersättningen är ganska väl insatt i företagets ekonomiska 
förhållanden. Exakt vilka förluster och vilka kostnadsminskningar man skall 
ta upp, för förfluten tid och för framtid, får avgöras individuellt i varje fall 
och efter ett rimlighetsmått.66

 
När det gäller barn och ungdomars framtida inkomstförlust kan beräkning 
av denna inte gärna grunda sig på inkomstförluster i förfluten tid eftersom 
där oftast inte finns några sådana. Man är därvid hänvisad till rena 
antaganden baserade på så subtila faktorer som intresseriktning, anlag och 
personliga förutsättningar. Generellt försöker man undvika att slutreglera 
den här typen av skadeföljder innan studier/rehabilitering är slutförda.67 Det 
kan också enligt praxis utgå ersättning för ”försenat utträde i arbetslivet” om 
den skadelidande endast har något eller några enstaka år kvar av sin 
studietid. Sådan ersättning grundar sig på en uppskattad inkomstförlust i det 
enskilda fallet.68 Det har också, både i praxis och förarbeten, förekommit att 
man vid särskilt allvarliga skadefall, där arbetsförmågan nersatts till närmast 
noll, menat att ersättningen borde bestämmas utifrån uppskattad kostnad för 
vård och tillsyn istället för utifrån beräknad inkomstförlust.69 Nämnda 
förhållningssätt har emellertid varit föremål för en hel del kritik och 
betraktas numera som något förlegat. Utgångspunkten måste således vara att 
man har att utgå från den framtida inkomstförlusten, utom i vissa mycket 
speciella fall.70

 

                                                 
63 Se prop 1975:12 s 155 f. 
64 Se t ex NJA 1975 s 533 där ersättning vägrades just på denna grund. 
65 Se exempel i prop 1975:12 s 155 f, lantbrukaren som får göra sig av med sina kreatur. 
66 Bengtsson/Strömbäck, Skadeståndslagen - en kommentar (2002), s 158 f. 
67 Prop 1975:12 s 108, 156, SOU 1973:51 s 263. 
68 NJA 1939 s 319, 1964 s 431. 
69 Främst NJA 1961 s 572 och SOU s 264, 278. 
70 Prop 1975:12 s 147. 
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Vad avser hushållsarbete i hemmet jämställs detta generellt med vanligt 
förvärvsarbete.71 Det man har att beakta vid beräkningen är omfattningen av 
den skadelidandes arbete i hemmet, hänsyn skall tas till andra 
familjemedlemmars eventuella prestationer. En måttstock för beräkningen 
av ersättningen kan vara vad motsvarande arbete skulle kosta om det istället 
anlitades utomstående till att utföra det.72 Det är inte ovanligt att nämnda 
kostnader ersätts i form av framtida kostnadsersättning, se ovan 3.2.1. 
 
Skadestånd för inkomstförlust skall jml SkL 5 kap 3 § samordnas med vissa 
andra ersättningar, en avräkning skall således ske. Avräkningsförfarandet 
ändrades senast genom proposition 1994/95:229 och utgångspunkten är att 
alla förmåner i anledning av den allmänna försäkringen, som ersätter 
inkomstförlust, skall avräknas, däribland all ersättning från F-kassan. 
Kommunala bostadstillägg och frivilliga försäkringar inom ramen för 
socialförsäkringen är emellertid  undantagna. Alla ersättningar som utgår 
från arbetsgivaren eller från en av arbetsgivaren bekostad försäkring, 
exempelvis sjuklön, är föremål för avräkning.73

 
Ersättning för framtida inkomstförlust kan jml SkL 5 kap 4 § ersättas 
antingen i form av ett engångsbelopp eller som livränta eller som en 
kombination av båda. Utgångspunkten är den skadelidandes valfrihet. Är 
ersättning å andra sidan väsentlig för den skadelidandes försörjning skall 
den enligt lagrummet ifråga utgå såsom livränta. Bestämmelsen är 
emellertid dispositiv, vilken ersättningsform som är bäst torde få avgöras 
utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.74

 
Ersättning för inkomstförlust är skattepliktig. Utgår ersättning för framtida 
förlust som engångsbelopp avräknas dock 40 % (dock högst 15 
basbelopp).75

 

3.3 Ersättning - ideell skada 

3.3.1 Sveda och värk 

Sveda och värk, eller ”fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur 
(sveda och värk)” som numera är det fullständiga begreppet, regleras i SkL 
5 kap 1 § 1 st p 3 och gäller skadeföljder under akut sjukdomstid. Främst det 
fysiska och psykiska lidande som skadan fört med sig.76 Den viktigaste 
gränsdragningen är i förhållande till lyte och men ersättningen. Sveda och 
värk avser, vilket numera efter 2001 års ändringar uttrycks direkt i 

                                                 
71 Prop 2000/01:68 s 21, arbete i hemmet som den skadelidande utför vid sidan av annat 
förvärvsarbete omfattas inte av bestämmelsen. 
72 Prop 1975: 12 s 156. 
73 Prop 1994/95:229 s 21 f. 
74 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 109, 110. 
75 Inkomstskattelagen (1999:1229) 11 kap 39 §. 
76 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 88. 
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lagtexten, lidande av övergående natur. Är lidandet inte av övergående natur 
skall det ersättas som lyte och men. Något förenklat kan man säga att så 
länge ett sjukdomstillstånd inte är stabiliserat på ett sådant sätt att det går att 
bestämma huruvida det blir bestående eller inte faller det under regeln för 
sveda och värk.  
 
Syftet med ersättning för sveda och värk är delvis oklart men det är 
uppenbart inte att fullt ut ersätta det lidande den skadelidande varit utsatt 
för. Ersättningens funktion i svensk rätt är mer att utgöra en form av ”plåster 
på såren”.77

 
Vid bestämmande av ersättningsbeloppet är TSN:s hjälptabeller det enskilt 
viktigaste hjälpmedlet. Ett centralt begrepp vid bruk av nämnda tabeller är 
akut sjukdomstid. Akut sjukdomstid pågår till dess att den skadelidande har 
tillfrisknat eller ett invaliditetstillstånd har inträtt. En förutsättning för att 
ersättning skall utgå är normalt att den skadelidande är sjukskriven, i vart 
fall på deltid. Ersättningen relateras i sådant fall till sjukskrivningsgraden. I 
vissa fall kan ersättning utgå även om den skadelidande återgått i arbete, 
främst då situationer där återupptaget arbete kan bedömas ha en terapeutisk 
funktion eller det annars är uppenbart att akut sjukdomstid alltjämt fortgår. 
Sak samma vid psykiska besvär där sjukskrivning av olika skäl ofta bör 
undvikas. I sådant fall eller när det är fråga om barn eller pensionärer, får 
man göra en uppskattning av den reella tidsrymden av akut sjukdomstid. 
Noteras bör också att förlängd sjukskrivning i avvaktan på arbetsvårdande 
åtgärder eller pensionering inte är att betrakta som akut sjukdomstid.78

 
Ersättningsbeloppet påverkas av en rad olika faktorer, bland annat huruvida 
man vårdats på sjukhus eller inte. Normalbeloppet är 2.100 kr/mån och 
avser annan vård än sjukhusvård under tolv månader från dagen för skadan, 
eller alternativt från utskrivningsdatum efter vård på sjukhus. Därefter utgår 
ersättning med 1.100 kr/mån. Har man däremot vårdats på sjukhus för en 
skada eller sjukdom av normalgraden gäller ett högre belopp, 3.500 kr/mån, 
också detta under tolv månader, därefter 2.500 kr/mån. För sjukhusvård 
avseende svår skada eller sjukdom gäller en tredje ersättningsnorm, 4.800 
kr/mån under som mest sex månader, därefter 3.500 kr/mån under 
ytterligare sex månader och därefter 2.500 kr/mån.79

 
Vad som är att förstås som svår skada kan ibland vålla problem, tabellen 
innehåller en rad exempel på både fysisk och psykisk skada som är att 
betrakta som svår. Exempeluppräkningen är emellertid inte att förstå som 
uttömmande, alla former av extraordinära skador eller sjukdomstillstånd 
som innebär extra smärta/obehag eller tarvar extraordinär behandling torde 
kunna föras in under begreppet svår skada. Personligen menar jag att 
sjukhusvård för potentiellt dödliga sjukdomar också är att föra in under 
begreppet ifråga. Vidare finns det möjligheter att i vissa fall höja 

                                                 
77 Hellner (1995) s 393. 
78 Tabell 4, TSN cirkulär 2/2003, s 1. 
79 Tabell 4, TSN cirkulär 2/2003 s 1. 
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ersättningen med 10-50% av normalbeloppet, det vill säga 2.100 kr (alltså 
max 1.050 kr). Mindre än 10 % medför emellertid inget tillägg. Det finns 
också här en ej uttömmande exempeluppräkning, vård på 
intensivvårdsavdelning och därmed jämförlig behandling betingar högst 
tillägg och gipsning av icke-dominant hand lägst tillägg. Däremellan finns 
ett antal olika behandlingsmetoder som motiverar olika stora tillägg. Tillägg 
kan också utgå om det är fråga om svårt psykiskt lidande eller svår fysisk 
smärta. Särskilt besvärliga sjukdomstillstånd kan motivera tillägg även om 
det inte har varit fråga om någon sjukhusvård, det vill säga även om 
behandling skett i hemmet. Exemplen som tas upp här motsvarar dem som 
används som måttstock för begreppet ”svår skada” ifråga om sjukhusvård, 
som behandlats ovan.80

 
Det finns också ersättningsnormer för mer särskilda fall, smärtsam 
behandling (återbesök, sjukgymnastik etc) under icke akut sjukdomstid 
ersätts till exempel med 200 kr per behandlingstillfälle. Med smärtsam 
behandling avses i sammanhanget också psykiatrisk behandling, främst 
psykoterapi, som innebär återkallande av smärtsamma, skrämmande och 
ångestskapande minnen. En förutsättning för att ersättning skall utgå i nu 
nämnda fall är emellertid att specialistläkare inom psykiatri fastställt behov 
av terapi och att denna utförs på remiss utfärdad av denne. Det finns också 
ett schabloniserat belopp om 25.000 kr som utgår vid psykiska besvär till 
följd av nära anhörigs död (se nedan under 3.4.3).81

 
TSN:s tabeller fick sin betydelse genom att HD i NJA 1972 s 81 fastställde 
deras auktoritet som vägledande praxis vid beräkning av ersättning för ideell 
skada. HD har upprätthållit denna ståndpunkt i senare praxis och nämnda 
tabellers betydelse underströks också i proposition 1975:12.82

 
Värt att notera är dock att tabellerna förvisso är att betrakta som vägledande, 
men på intet sätt bindande, se ovan 2.2, i synnerhet inte för domstolarna. 
Min erfarenhet är att försäkringsbolagen har en tendens att dela upp sveda 
och värk- beloppen på ett mycket genomgripande sätt, i syfte att få ner 
totalsumman. Det kanske de är i sin fulla rätt att göra när det är fråga om 
ersättning på försäkringsbasis, men inte när det är fråga om reglering på 
skadeståndsrättslig grund. Inom skadeståndsrätten är tabellerna just 
vägledande och så länge beloppen inte är oskäliga finns det ingen anledning 
att till exempel börja dela upp tiden på sjukhus i olika behandlingsstadier för 
att sedan tillämpa olika ersättningsnormer på olika stadier. Man brukar dock 
dela upp det hela så långt att man skiljer på sjukhusvård och vanlig akut 
sjukdomstid, likaså att månadsbeloppen bryts ner i ersättning per dag. 
 
Ersättning som utgår för sveda och värk är skattefri. 
 

                                                 
80 Tabell 4, TSN cirkulär 2/2003 s 2. 
81 Tabell 4, TSN cirkulär 2/2003 s 3. 
82 Prop 1975:12 s 111. 
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3.3.2 Lyte och men 

Lyte och men eller ”fysiskt och psykiskt lidande --- av bestående art (lyte 
eller annat stadigvarande men)” regleras liksom sveda och värk i Skl 5 kap 
1 § 1 st fast i p 2. ”Lyte” syftar i sammanhanget på olika former av 
vanställande defekter som kan förmodas vara förödmjukande för den 
skadelidande, till exempel ärr, hälta eller andra former av synliga 
invaliditetstillstånd. Med ”annat stadigvarande men” förstås andra bestående 
skadeföljder såsom smärta, rörelseinskränkningar av olika slag och/eller 
förlust av sinnesfunktioner. Gemensam nämnare är att den skadelidande inte 
längre kan ”leva som andra”. Ersättning kan jml SkL 5 kap 4 § utgå 
antingen med engångsbelopp eller med livränta, eller en kombination av 
båda.83

 
Liksom när det är fråga om sveda och värk är TSN:s tabeller vägledande vid 
bestämmande av ersättningsbeloppet. Det som komplicerar saken något är 
att det gäller en tabell för skadefall fram till och med 2001 och en annan för 
skadefall inträffade från och med 2002.84 Den gamla tabellen förmodas 
emellertid ha spelat ut sin roll inom ett par år och därför kommer främst den 
tabell som gäller från och med 2002 att behandlas här. En särskild tabell 
gäller vid bedömning av ärr och andra utseendemässiga skadeföljder. 
 
Den tabell som gäller från och med 1 januari 2002 omfattar i princip också 
den typ av ersättningar som tidigare reglerades under olägenheter i övrigt.85 
Den nya tabellen är egentligen att betrakta som ett kluster av tabeller, tabell 
1-3. Tabell 1 används för de skadelidande som återgått till arbete på minst 
25 % och inkluderar ersättning för anspänning i arbetet och i daglig 
livsföring i övrigt. Tabell 2 används för skadelidande som inte återgått till 
förvärvsarbete enligt ovan och omfattar följaktligen endast ersättning för 
anspänning i daglig livsföring. Tabell 3 är egentligen differensen mellan 
tabell 1 och 2, det vill säga ersättningsbeloppen för anspänning i arbetet. 
Syftet med tabell 3 är att det på ett enkelt sätt skall vara möjligt att 
omjustera ersättningsbeloppet för det fall en skadelidande vars skada 
reglerats enligt tabell 2 senare återgår till förvärvsarbete. Tabellerna består 
dels av ett fast engångsbelopp och dels av ett eller två årsbelopp (beroende 
på tabell). Årsbeloppen är kapitaliserade med den kvinnliga 65-årsfaktorn 
respektive den kvinnliga livsvariga faktorn och varierar mellan 1.000 kr och 
15.000 kr, beloppen multipliceras med värden för förväntad livslängd och 
förväntat antal år kvar i arbetslivet. Maximal ersättning som kan utgå för 
stadigvarande men är, enligt de nya tabellerna, 1.100 000 kr.86

 
Två olika faktorer är styrande för vilka tabellbelopp det blir fråga om: ålder 
och grad av medicinsk invaliditet. Tabellerna är konstruerade på ett sådant 
sätt att ju yngre man är och ju högre grad av medicinsk invaliditet man 

                                                 
83 Bentsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 90. 
84 TSN cirkulär 2/2002 s. 1 f. 
85 Se ovan om Prop 2000/01:68 och nedan under 3.3.3. 
86 TSN cirkulär 2/2002 s 1. Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 90. 
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drabbats av, desto högre ersättning är man berättigad till. Ålder vid skadans 
inträffande brukar inte vara något större problem att ta reda på, annorlunda 
förhåller det sig emellertid med frågan om vilken grad av medicinsk 
invaliditet det är fråga om. Vid bestämmande av medicinsk invaliditet är 
publikationen ”Gradering av medicinsk invaliditet”87 liktydig med rådande 
praxis.88 Publikationen innehåller en förteckning över typiska medicinska 
invaliditetstillstånd och hur de, uttryckt i procent, bör graderas. Är det fråga 
om flera olika skador som härrör från samma skadetillfälle skall dessa först 
graderas var för sig för att sedan kumuleras i enlighet med den i 
publikationens bilaga 3 befintliga kumulationstabellen. För att tillfullo 
förstå att gradera medicinsk invaliditet skulle det, enligt min uppfattning, 
vara en fördel att vara läkare snarare än jurist och i flertalet fall där den 
medicinska invaliditeten överstiger mer än ett par procent brukar normalt en 
specialistläkare inom det aktuella medicinska området konsulteras. 
Försäkringsbolagen har egna förtroendeläkare som i sin tur granskar och 
bedömer graderingsförslagen.  
 
När det gäller den typ av skadeföljder, som faller under begreppet ”lyte” 
enligt ovan, gäller andra tabeller än de som behandlats ovan.89 TSN:s tabell 
för utseendemässiga skadeföljder är uppbyggd kring två olika faktorer: hur 
pass framträdande skadeföljden är och var på kroppen den är belägen. Den 
förra bedömningsfaktorn spänner från ”framträdande” till ”frånstötande”, 
var på skalan man hamnar är en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Den 
senare faktorn omfattar hela kroppen, synliga skadeföljder på ansikte/hals 
genererar högst ersättning och synliga skadeföljder på bålen lägst. Efter att 
ha konstaterat var på kroppen skadeföljden är belägen och hur framträdande 
den är hamnar man i ett beloppsintervall, där man utifrån omständigheterna 
i det enskilda fallet får bedöma vad som kan anses rimligt. Generellt gäller 
till exempel att män får mindre ersättning för ärr av olika slag än vad 
kvinnor får. Maximal ersättning enligt tabellen är 302.600 kr, men avsteg 
från tabellen i höjande riktning kan göras i extrema fall. Lägsta ersättningen 
som kan utgå är 2.600 kr.90

 
Det finns ytterligare en tabell för beräkning av utseendemässiga 
skadeföljder som särskilt tar sikte på amputationer, denna är upplagt efter 
vilken kroppsdel som amputerats. Väl att märka är att även om ersättning 
utgår enligt nämnda tabell skall det ändå beräknas ersättning för 
amputationsärr etc enligt tabell 5 och ersättning för medicinsk invaliditet 
enligt tabell 4. Tabell 6 omfattar bara de kroppsdelar som oftast är föremål 
för amputation Handlar det om kroppsdelar som inte finns med i tabellen får 
man göra en individuell bedömning i det enskilda fallet med ledning av de 
befintliga tabellbeloppen.91

                                                 
87 Publikationen Gradering av medicinsk invaliditet – 1996  utges av Försäkringsförbundet, 
2:a tryckningen 1998. 
88 Skadeståndskommittén uttryckte i SOU 1995:33 att bedömningar av medicinsk 
invaliditet bör göras i enlighet med den i ovanstående not nämnda publikationen. 
89 Närmare bestämt tabellerna 5 och 6, TSN cirkulär 2/2003. 
90 Tabell 5, TSN cirkulär 2/2003. 
91 Tabell 6, TSN cirkulär 2/2003. 
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När man väl bestämt ersättningsbeloppet skall detta åldersrelateras. Vid 
skadelidande under 25 år skall beloppet räknas upp med mellan 0 och 35 %. 
Skadelidande över 25 år får istället beloppet nedjusterat i enlighet med en 
för ändamålet särskilt upprättad tabell. Beloppen sjunker i takt med stigande 
ålder, en 90-åring får till exempel bara 10 % av vad en 25-åring skulle ha 
fått. 
 
De nu genomgångna tabellerna kan förefalla väldigt strikta, Det är lätt att få 
intrycket av att rätt ersättningsbelopp bestäms nästan per automatik. Så är 
emellertid inte fallet, HD har särskilt framhållit att i vart fall viss 
individualisering av ersättningen skall vara möjlig, se ovan under 2.2. 
 
Ersättning som utgår för lyte och men är som huvudregel skattefri. 
 

3.3.3 Särskilda olägenheter 

Posten särskilda olägenheter infördes i SkL genom förändringarna i 
anledning av proposition 2000/01:68 och ersatte då posten olägenheter i 
övrigt som i sin tur hade införts i och med proposition 1975:12. En av 
tankarna bakom denna förändring har, som nämndes ovan under 2.1.4, varit 
att få in så många skadeföljder som möjligt under den ordinarie ersättningen 
för å ena sidan lyte och men och å andra sidan ekonomisk skada, i syfte att 
undvika dubbel ersättning. Olägenheter i övrigt var således en 
ersättningspost på gränsen mellan ekonomisk och ideell skada, otydligt i sin 
avgränsning till andra ersättningsposter och det förekom tydligen även i 
övrigt en hel del tillämpningssvårigheter. Särskilda olägenheter är således 
att förstå som ett snävare begrepp än olägenheter i övrigt. Några mer 
utförliga rekommendationer om tillämpningen står emellertid inte att finna i 
propositionen, det enda som ges där är ett par principiella uttalanden om hur 
tillämpningen bör ske. Klart är emellertid att särskilda olägenheter skall 
tillämpas restriktivt och bara efter individuell bedömning i fall då 
olägenheterna uppenbart överstiger den ersättning som bestämts för men, 
något som torde förutsätta ganska allvarliga fall av invaliditet. I första hand 
är det olika former av konsekvenser i arbetslivet som avses men också 
minskade möjligheter att utöva fritidsaktiviteter kan anses omfattas av 
begreppet.92  
 
Arbetsgruppen som såg över TSN:s ersättningstabeller i anledning av 
lagändringarna menade i sin rapport att det kunde bli frekvent 
förekommande med individuell ersättning för extra anspänning i arbetet vid 
skadefall där invaliditetsgraden uppgick till 15 % eller mer. Denna 
ersättning skulle i så fall få utgå inom ramen för särskilda olägenheter. 
Arbetsgruppen framhöll också att sådan ersättning kunde utgå även vid låga 

                                                 
92 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 92, SOU 1995:33 s 355 f samt prop 
2000/01:68 s 27 f och 68 f. 
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grader av invaliditet.93 Trafikskadenämndens råd framförde dock, i samband 
med beslutet att anta arbetsgruppens tabellförslag, att ersättning för 
särskilda olägenheter i fall med lägre invaliditetsgrader torde kunna utgå 
endast i rena undantagsfall. Det framhölls också att även vid fall av 
allvarligare skadeföljder och högre graderingar av medicinsk invaliditet, 
torde det, mot bakgrund av nämndens tidigare praxis, bli mer sällsynt med 
ersättning under posten särskilda olägenheter. Detta i synnerhet om den 
skadelidande återgått i arbete och erhållit den schabloniserade ersättningen 
för extra anspänning.94

 
Vad som egentligen omfattas av ersättningsposten särskilda olägenheter och 
när sådan ersättning skall utgå är således ganska oklart. Av det ovanstående 
får man dra slutsatsen att särskilda olägenheter endast kan utgå när det är 
fråga om allvarligare skadeföljder och kanske främst då ifråga om minskade 
möjligheter till fritidsaktiviteter, eller när det är fråga om extrema 
anspänningar i arbetslivet. Gemensam nämnare för dessa båda skadeföljder 
är att de inkräktar på den skadelidandes fritid, den förra genom inskränkning 
i den skadelidandes rätt att disponera sin fritid efter eget gottfinnande och 
den senare genom att fritiden ifråga måste tas i anspråk för vila. 
 
Ersättning för särskilda olägenheter är normalt skattefri. 
 

3.4 Skadestånd till efterlevande 

3.4.1 Kostnader 

Har personskada lett till döden skall, jml SkL 5 kap 2 § 1 st p 1, ersättning 
betalas för begravningskostnad och andra skäliga kostnader i anledning av 
dödsfallet. Nämnda ersättning är att betrakta som liggande i gränslandet 
mellan succession och självständig skadeståndsrättslig ersättning och är 
avsett i första hand för den avlidnes dödsbo. Skälig begravningskostnad95 
inklusive kostnad för gravsten och gravplats liksom anhörigas resekostnader 
och inkomstförlust för att omhänderta dödsboets angelägenheter och 
ombesörja begravningen omfattas. Vid själva begravningen ersätts 
resekostnader, men inte inkomstförlust. Framtida vård av gravplats ersätts 
emellertid inte.96 Däremot kan sorgkläder i viss utsträckning utgöra 
ersättningsgill kostnad. Skadestånd för de efterlevandes resekostnader och 
inkomstförlust beräknas på samma sätt som under 3.2.1 och 3.2.2 ovan.97

 

                                                 
93 Delårsrapport 2002-01-17 s 5. 
94 Trafikskadenämndens råd, protokoll 2002-01-27 s 2. 
95 Se NJA 1971 s 78 och SOU 1973 s 280 om vad som avses med skälig 
begravningskostnad. Allmänt gäller att nästa alla sedvanliga utgifter i samband med en 
begravning ersätts. Försäkringspraxis är kostnad för ”en normal svensk begravning”. 
96 Följer av rättsfallet NJA 1964 s 209. 
97 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 97, 98 och SOU 1995:33 s 118. 
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3.4.2 Underhåll 

När det gäller ersättning för förlust av underhåll tillkommer sådan rätt, 
enligt SkL 5 kap 2 § 1 st p 2 och 2 st, samma lagrum, efterlevande som 
enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var 
beroende av denne för sin försörjning. Detta förutsatt att underhåll av 
nämnda slag utgick vid tiden för dödsfallet eller skulle ha kommit att utgå 
inom en nära framtid därefter.98 Med ”enligt lag” avses i första hand sådana 
efterlevande som enligt familjerättsliga regleringar hade rätt till underhåll 
från den avlidne. Ersättning torde därvid kunna utgå till efterlevande make i 
äktenskap eller i tidigare äktenskap samt den avlidnes barn. Stadgandet 
omfattar emellertid även andra som var beroende av den avlidne för sin 
försörjning. Med detta avses främst sambor men ersättning kan komma 
ifråga även i andra fall då ett faktiskt ekonomiskt beroendeförhållande var 
för handen.99

 
Ersättning utgår inte om underhåll inte utgick vid tiden för dödsfallet, sak 
samma om en underhållsplikt förelåg, men underhåll ändå ej utgick och man 
av olika skäl kan anta att så ej heller skulle ha skett längre fram. Med ”inom 
en nära framtid” avses till exempel fader till ofött barn, om fadern avlider är 
barnet i princip ersättningsberättigat från födseln. Generellt gäller att man i 
det enskilda fallet får se över underhållsstrukturen och försöka se vad som 
hade hänt för det fall dödsfallet inte inträffat.100 Observeras bör dock att det 
räcker med att den avlidne bidragit till den efterlevandes underhåll, någon 
allomfattande försörjning behöver det alls inte ha varit fråga om. Bidraget 
behöver inte heller ha utgjorts av kontanter, utan kan ha bestått av att den 
efterlevande tillhört det hushåll som den avlidne stått helt eller delvis för. 
Värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet likställs också med 
underhåll.101

 
Tanken bakom stadgandet är att ersättningen skall medverka till att de 
berörda efterlevande skall kunna bibehålla sin levnadsstandard. 
Utgångspunkten är således att skadeståndet så långt möjligt skall bestämmas 
till sådant belopp att det återspeglar förhållandena såsom de hade varit om 
dödsfallet alls ej inträffat. Man skall i konsekvens med detta också ta 
hänsyn till sådana förändringar av underhållet som hade skett även om den 
underhållsskyldige inte hade avlidit. Ersättning utgår emellertid bara i den 
omfattning som är skäligt med hänsyn till den efterlevandes förmåga och 
möjligheter att genom eget arbete, eller på annat sätt, själv bidra till sin 
försörjning. Skadeståndets skall fylla ut den delen av det förlorade 
underhållet som den egna försörjningen, bedömd utifrån den efterlevandes 
egen förvärvsförmåga, inte täcker. Är den efterlevande i stånd att själv 
försörja sig utan att behöva göra avkall på standard finns inget utrymme för 
något skadestånd. Vilka krav som kan ställas på den efterlevandes 

                                                 
98 Se NJA 1961 s 584 om hur snart därefter. 
99 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 101 och SOU 1995:33 119 f. 
100 Nämnda metod tillämpades bl a i NJA 1961 584. 
101 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 101 och SOU 1995:33 119 f. 
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förvärvsförmåga får bedömas i det enskilda fallet utifrån ålder, utbildning 
etc. Förändras situationen efter dödsfallet, till exempel genom att den 
efterlevande maken gifter om sig, skall ersättningen anpassas därefter. Även 
andra faktorer som den efterlevandes förmögenhet och olika 
försäkringsersättningar skall beaktas i skälig omfattning Vissa sådana 
försäkringsförmåner är dessutom föremål för avräkning jml SkL 5 kap 3 
§.102

 
I praktiken kan det ofta vara svårt att utreda en familjs ekonomiska 
förhållanden och underhållsbehovet för de efterlevande har därför i TSN:s 
praxis103 bestämts utifrån viss procent av den samlade familjeinkomsten, för 
efterlevande makar anses till exempel underhållsbehovet motsvara 50-60 % 
av denna. Dessa schablonregler har tillämpats av nämnden under lång tid 
och stöd för ett sådant förfarande finns också i förarbetena till 1975 års 
personskaderegler.104

 

3.4.3 Efterlevandes rätt till ersättning för personskada 

Genom ändringarna i anledning av proposition 2000/01:68 tillerkändes nära 
anhörig till den som avlidit på grund av personskada genom SkL 5 kap 2 § 1 
st p 3 en lagstadgad rätt till ersättning för egen personskada i anledning av 
dödsfallet. Alla grader av oaktsamhet, även strikt ansvar, grundar numera 
rätt till ersättning för efterlevande. Tidigare har sådan ersättning utgått 
endast om det varit fråga om besvär med medicinskt påvisbar effekt och 
dödsfallet skett genom uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet. 
Ändringen hade föregåtts av en successiv utveckling i praxis under 90-talet 
avseende skadestånd för psykiska besvär till efterlevande.105

 
Rätten till ersättning gäller som utgångspunkt bara vid dödsfall, i 
förarbetena uttalades emellertid att regeln i rättstillämpningen inte är tänkt 
att utesluta skadestånd för psykiska besvär i särskilda fall då en nära anhörig 
skadats allvarligt. Någon generell rätt till ersättning för psykiskt lidande 
ville man emellertid inte sträcka sig till. 
 
Ersättning enligt lagrummet ifråga är förbehållen den krets av efterlevande 
som stått den avlidne särskilt nära. Med detta förstås släktskap, samboende 
eller annat jämförligt förhållande, främst make/registrerad partner, sambo, 
barn och föräldrar torde avses. I vissa fall kan även andra, till exempel 
syskon komma ifråga.106 107  
 

                                                 
102 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 99, 102 och SOU 1995:33 s 122 f. 
103 Ref i SOU 1995:33 s 124. 
104 SOU 1973:51 s 286, 1995:33 s 124. 
105 Se NJA 1993 s 41 I och II, 1996 s 377 och 1999 s 632. 
106 Se t ex NJA 1996 s 509, 2000 s 521. 
107 Prop 2000/01:68 s 33 f. 
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En efterlevande som stått den avlidne särskilt nära och därvid drabbats av 
egen personskada kan alltså enligt det aktuella stadgandet kräva skadestånd 
av skadevållaren för både ekonomisk och ideell skada. Med hänvisning till 
NJA 2000 s 521 fastslogs i proposition 2000/01:68 en bevislättnad med 
avseende på psykiska besvär av övergående natur. Sveda och värk avseende 
sorg och saknad samt normala belopp för inkomstförlust och kostnader kan 
alltså ersättas utan läkarintyg eller annan närmare utredning, TSN tillämpar 
ett schablonbelopp om 25.000 kr. Ersättning för bestående men samt för 
särskilda olägenheter kan utgå efter särskild utredning, här torde emellertid 
även i fortsättningen gälla att besvären måste vara medicinskt påvisbara. 
 
Ersättning för personskada enligt SkL 5 kap 2 § 1 st p 3 torde i princip 
beräknas på samma sätt som för personskador i allmänhet, se ovan under 3.2 
och 3.3. 
 

3.5 Jämkning av skadestånd 

3.5.1 Medvållande 

Sedan gammalt finns i svensk rätt en begränsning i skadevållarens 
ersättningsskyldighet för det fall skadelidande förfarit på ett sådant sätt att 
han kan anses ha varit medvållande till skadan. I sådant fall kan 
skadeståndet, med ledning av skuldfördelningen, jämkas till skäligt belopp. 
Denna bestämmelse återfinns numera i SkL 6 kap 1 § och anses omfatta i 
princip hela skadeståndsrätten. Bestämmelsen fick delvis nytt innehåll i och 
med 1975 års personskaderegler. De förändringar som infördes innebar att 
möjligheterna till jämkning av skadestånd vid medvållande reducerades 
avsevärt ifråga om personskada. Samtidigt innebar ändringarna att även 
andra faktorer än den rena skuldfördelningen kunde tillmätas betydelse 
ifråga om jämkning. I denna uppsats behandlas bara 1 och 3 st, 2 st avser 
sakskada och ren förmögenhetsskada och faller således utanför 
ämnesområdet. Bestämmelsen är i sin helhet fakultativ.108

 
Förutsättningar för jämkning enligt SkL 6 kap 1 § 1 st är att den 
skadelidande själv uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till 
skadan. Regelns praktiska betydelse just ifråga om personskador torde efter 
1975 års ändringar vara begränsad. Det torde nämligen höra till 
ovanligheterna att någon uppsåtligen medverkar till att vålla sig själv 
personskada. Avseende grov vårdslöshet yttrade HD i rättsfallet NJA 1992 s 
130 att ”På skadestånds- och försäkringsrättens område gäller enligt 
vedertagen uppfattning att en vårdslöshet måste vara av mycket allvarligt 
slag för att den skall kunna betecknas som grov; vanligen är det fråga om ett 
handlande som ligger på gränsen till ett uppsåtligt förfarande, dvs vittnar om 
betydande hänsynslöshet eller nonchalans och som medför avsevärd risk för 
skada”. Ansvar för annans vållande genom så kallad passiv identifikation är 

                                                 
108 Hellner (1995) s 226 f, SOU 1995:33 s 63 f, prop 1975:12 s 174. 
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inte aktuellt ifråga om personskada då den skadelidande ”själv” måste ha 
varit medvållande. Av det anförda torde man kunna dra slutsatsen att det 
kan bli fråga om jämkning endast när det är fara också för andra människor 
eller när det är fråga om närmast total likgiltighet för eget liv och hälsa.109 
Uppsåt eller grov vårdslöshet räcker emellertid inte för att jämkning skall 
kunna ske, det skall dessutom, jml bestämmelsens 3 st, ske en individuell 
bedömning i varje enskilt fall huruvida det kan anses skäligt att 
skadeståndet jämkas.110 Ersättningen i personskadefall där skadevållaren 
gjort sig skyldig till normalgraden av oaktsamhet är, mot bakgrund av 
ovanstående, sällan föremål för jämkning. Bestämmelsen har i praxis sitt 
huvudsakliga tillämningsområde vid skador vållade genom uppsåtligt 
handlande som föregåtts av olika former av provokationer och/eller 
olämpligt handlande från den skadelidandes sida. 
 
SkL 6 kap 1 § innehåller en specialregel för trafikskador då föraren gjort sig 
skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Skadestånd111 till föraren kan i 
sådant fall jämkas om föraren genom vårdslöshet medverkat till sin 
personskada. Något uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet krävs inte, 
det får, mot bakgrund av HD:s resonemang i  NJA 2000 s 150, anses 
tillräckligt med ringa vårdslöshet för att jämkning skall kunna komma 
ifråga. Vårdslösheten behöver heller inte ha något med berusningen att 
göra.112

 
Vid personskada som lett till döden stadgas i SkL 6 kap 1 § 1 st 3 men, att 
också skadestånd till efterlevande kan jämkas om den skadelidande 
uppsåtligen medverkat till dödsfallet. Med detta förstås självmord.113 
Utgångspunkten i praxis har emellertid varit full ersättning till de 
efterlevande utom i rena undantagsfall där sådan ersättning skulle kunna 
uppfattas som stötande.114

 
I de undantagsfall jämkning av skadestånd för personskada faktiskt kommer 
ifråga skall jämkningen, jml SkL 6 kap 1 § 3 st, ske mot bakgrund av en 
skälighetsbedömning, innefattande bland annat en bedömning om hur 
vållandet fördelar sig mellan den skadelidande och skadevållaren. Inte bara 
vållandets fördelning skall beaktas utan också andra omständigheter skall 
tas med i bedömningen, som de inblandades ekonomiska förhållanden. 
Tanken är att resultat som framstår som obilliga i förhållande till den 
skadelidande skall undvikas. Har den skadelidande uppsåtligen medverkat 
till sin personskada får det emellertid anses relativt självklart att 
skadeståndet sätts ner i betydande utsträckning, eller helt bortfaller. När det 
är fråga om barn eller psykiskt abnorma personer kan dock bedömningen bli 
                                                 
109 Jfr prop 1975:12 s 133. 
110 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 130, 131, Hellner (1995) s 227 samt SOU 
1995:33 s 165 f. 
111 Bestämmelsen omfattar genom 1975 års Trafikskadelag 12 § 1 st 2 men, också 
trafikskadeersättning. 
112 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 132 och SOU 1995:33 s 166. 
113 Hellner (1995) s 227. 
114 Se t ex NJA 1981 s 920. 
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en annan, är det fråga om grov vårdslöshet sker i princip aldrig jämkning. 
Även för andra skadelidande torde vid grov vårdslöshet ersättning jämkas i 
betydligt mindre utsträckning, eller inte alls.115

 

3.5.2 Jämkning i andra fall 

Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att den som tillfogats en skada skall 
ha full ersättning för denna. Det finns emellertid regler som gör avkall på 
denna grundläggande princip genom att göra skadeståndet föremål för en 
skälighetsbedömning. Skadeståndet kan i dessa fall fastställas till ett lägre 
belopp om resultatet annars hade blivit oskäligt i förhållande till 
skadevållaren. Regler av detta slag är SkL 2 kap 4 och 5 §§, som behandlar 
barns och psykiskt stördas skadeståndsansvar och SkL 6 kap 2 § om 
jämkning av oskäligt betungande skadestånd. 
 
När det gäller barns och psykiskt stördas skadeståndsansvar är 
bestämmelserna om detta närmast att betrakta som självständiga 
skadeståndsregler, det är omfattningen av ansvaret som skall bestämmas, 
inte något fullt skadestånd som skall jämkas. För ungdomar i övre tonåren 
fungerar emellertid aktuell bestämmelse i praktiken som en jämkningsregel. 
Bestämmelserna faller i princip utanför ramen för föreliggande avhandling 
men det skall kort nämnas att bedömningen innefattar beaktande av 
huruvida barnet eller den psykiskt sjuke har någon ansvarsförsäkring, i 
sådant fall utgår normalt ersättning inom ramen för denna. 
Förmögenhetsförhållanden i övrigt tas också i beaktande liksom till den 
subjektiva inställningen hos skadevållaren.116

 
Vad gäller SkL 6 kap 2 § är nämnda lagrum att betrakta som en sista utväg 
att komma tillrätta med ett oskäligt stort skadestånd. Bestämmelsen är 
avsedd att tillämpas endast i undantagsfall och förutsätter att full 
skadeståndsskyldighet skulle bli obilligt hård mot skadevållaren. Med detta 
förstås att denne skulle vara tvungen att under lång tid inskränka sin 
levnadsstandard på ett avsevärt sätt, relaterat till en genomsnittsperson117. 
Hänsyn skall också tas till anhörigas behov. Utgångspunkten är dock att i 
princip hela skadevållarens förmögenhet får tas i anspråk, utom mindre 
sparbelopp i mycket ömmande fall. Täcks skadeståndet av ansvarsförsäkring 
blir jämkning aldrig aktuellt. Hänsyn skall också tas till den skadelidandes 
behov av skadeståndet och i fall av personskada torde detta övervägande 
tala till dennes fördel. Vid den slutliga bedömningen skall alla förhållanden 
som påverkar jämkningsfrågan vägas in.118

                                                 
115 SOU 1995:33 s 172. 
116 Bengtsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 20-25. 
117 Om denna bedömning se NJA 1987 s 376. 
118 Bentsson/Strömbäck i Karnov 2003:3, not 139-143. 

 34



4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Utvecklingsarbetet och systematiken 

Reglerna om skadestånd för personskada är inte att betrakta som ett 
frikopplat rättsområde utan måste ses som en del i ett större 
skadeståndsrättsligt system. SkL utgör ett ramverk, en struktur, i detta 
system, men är också bara en del av det skadeståndsrättsliga systemet i sin 
helhet. 
 
Under utvecklingen av 1972 års SkL bedrevs utredningsarbetet på ett sätt 
som syntes förutsätta ett kluster av lagstiftning, ett flertal olika speciallagar 
avseende olika rättsområden. Först i och med proposition 1972:5 blev det 
fråga om införande av en sammanhållen lag. Denna gavs karaktären av ett 
subsidiärt och dispositivt ramverk med principer och grundläggande regler. 
Detaljregleringar undveks medvetet, sådant överläts istället till 
rättstillämpningen. Syftena bakom detta var flera, men tanken om dynamisk 
utveckling torde vara bland de viktigaste. Innebörden i denna är att 
skadeståndsrätten genom sin karaktär är nära anknuten till 
samhällsutvecklingen och således är i behov av utrymme för en dynamisk 
utveckling i takt med att samhället förändras. Genom en lagstiftning av ovan 
nämnda slag lades en grund för framtida partiella reformer samtidigt som 
grundläggande principer och regler, såsom de gestaltade sig i praxis, 
lagfästes. Den nära kopplingen till rättstillämpningen torde sammanhänga 
med att det inom denna i viss mån går att laga efter läglighet och att det 
således finns helt andra möjligheter att följa samhällsutvecklingen än vad 
innehållet i en skriven lag skulle kunnat göra. Ett annat motiv för strukturen 
i lagstiftningen var att skadeståndsrätten skulle kunna generera materiellt 
godtagbara domslut i en flora av fall med vitt skilda förutsättningar och allt 
för detaljerade regler skulle inverka menligt på detta.119

 
Det är mot bakgrunden av det ovanstående man skall se reglerna om 
skadestånd vid personskada. Nämnda rättsområde var ju, som nämnts ovan, 
inte föremål för någon större uppmärksamhet förrän under 1970-talet. 
Genom partiella reformer har sedan reglerna successivt förändrats i takt med 
praxis och samhällsutveckling. I förarbetena kan man se en skiftning från ett 
ganska stramt samhällsekonomiskt perspektiv till ett synsätt där man på ett 
helt annat sätt tar hänsyn till den skadelidandes situation. Nämnda skiftning, 
och bakgrunden till förändringsbehovet, torde sammanhänga med 
utvecklingen från industrialismens nationella demokratiska rättsstat120 till 
vår tids mer individualistiskt inriktade informationssamhälle. 
Rättstillämpningens roll i förändringsprocessen har sannolikt varit mycket 
stor. Flertalet av de justeringar som gjorts har föregåtts av utveckling i 

                                                 
119 Allmänt om avsikterna med SkL se prop 1972:5 s 100 f. 
120 Om denna, se Modéer (2002) s 47 f. 
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praxis som sedan, när utvecklingen av lagstiftaren bedömts som bestående 
och av godo, manifesterats genom en lagändring. 
 
Både 1975 och 2001 års ändringar av SkL har skett i enlighet med det 
ovanstående. Vid 1975 års ändringar var reformbehovet särskilt 
framträdande, eftersom det inte hade skett några justeringar på nästan 100 
år. Nu skall man emellertid inte förledas tro att det bara är fråga om passiv 
anpassning från lagstiftarens sida. En hel del ändringar har motiverats av 
lagstiftarens vilja att förändra rättstillämpningen eller av att det i praxis har 
rått ovisshet om en viss fråga, lagstiftaren har då gått in och genom 
förarbetsuttalanden och lagändringar givit sin uppfattning till känna. Ett 
tydligt exempel på det senare är avräkningsprinciperna som infördes i och 
med proposition 1994/95:229. 2001 års ändringar har moment av både 
anpassning till det i rättstillämpningen rådande rättsläget, exempelvis 
skadestånd för personskada till efterlevande, och klargörande av 
lagstiftarens uppfattning, som exempel kan nämnas införandet av posten 
särskilda olägenheter i syfte att renodla ekonomisk-ideell skada. Ett 
exempel på lagstiftarens initiativ i både 1975 och 2001 års ändringar är just 
upprätthållandet av de två ersättningsslagen ekonomisk och ideell skada. I 
rättstillämpningen verkar denna strikta uppdelning i vart fall periodvis ha 
frångåtts. Lagstiftaren har då gått in och renodlat de poster under vilka 
ersättningarna beräknas på ett sådant sätt att en renodling i det närmaste 
blivit ofrånkomlig. 
 
Det finns särskild anledning att uppmärksamma den successiva förändring 
av det perspektiv som lagstiftaren anlagt å ena sidan i de tidiga förarbetena 
och å andra sidan i de senare. Inte minst är detta av vikt för att kunna se åt 
vilket håll utvecklingen är på väg, jag återkommer till detta nedan under 4.3.  
 
Rent allmänt är problemställningen att man å ena sidan vill ge den 
skadelidande full kompensation för skadan men å andra sidan vill man 
undvika att detta leder till samhällekonomiskt olämpliga resultat. En 
utgångspunkt är att kostnaden skall förläggas på den som är bäst i stånd att 
bära den, och det behöver inte nödvändigtvis vara skadevållaren. Ivar 
Strahls vision i den förberedande utredningen på 50-talet var en helt 
försäkringsbaserad skadeståndsrätt på personskadans område.121 Så blev inte 
fallet, men fråga är om inte samhällsutvecklingen kan ha spelat 
skadeståndskommittéerna ett spratt. För hur fungerar systemet idag? I 
princip alla har någon form av olycksfalls- eller ansvarsförsäkring. 
Ansvarsförsäkring finns bland annat som en del i hemförsäkringen och de 
allra flesta som är anslutna till någon form av fackförbund har genom 
medlemskapet en kollektivt tecknad olycksfallsförsäkring. Barn har normalt 
en kommunal olycksfallsförsäkring genom skolan. Många har dessutom 
separat tecknade olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Den skadelidande får 
följaktligen ut sin ersättning antingen via sin egen försäkring och/eller 
skadevållarens försäkring. Att skadevållaren själv får stå för något annat än 
enbart självrisken får ses som rena undantagsfall. Detta förutsatt att det inte 
                                                 
121 SOU 1950:16 s 65, 77. 
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är fråga om rent uppsåtliga handlingar, sådana är generellt undantagna i 
försäkringsvillkoren. Detta gör att systemet i mångt och mycket är knutet till 
försäkringsväsendet, vilket i sin tur innebär att den ersättning som utbetalas 
till den skadelidande fördelas på samtliga försäkringstagare i form av 
försäkringspremier. Detta är av godo rent samhällsekonomiskt, men man 
kan ju ha premien till sin egen försäkring i åtanke nästa gång man hör någon 
tala om hur låga skadestånd som betalas ut i Sverige. Ersättningsbeloppen 
hänger nämligen, i vart fall bitvis, samman med att vi också har 
förhållandevis låga försäkringspremier.122

 
Försäkringsbolagens och de olika skadenämndernas roll i utvecklingen är 
även i övrigt en mycket viktig faktor. Vid beräkningen av det faktiska 
ersättningsbeloppet i personskadefall torde det vara närmast omöjligt att inte 
komma in på någon form av försäkringspraxis eller att begagna sig av praxis 
eller tabeller från någon av nämnderna. Denna utvecklingsfaktor är viktig, 
men bör behandlas med viss försiktighet. Försäkringsbolagens praxis är 
medvetet restriktiv, de vill ju hålla nere kostnaderna för att inte behöva höja 
sina premier och därigenom kanske förlora kunder och det är trots allt HD 
som är den prejudicerande instansen. Icke desto mindre har nämnds- och 
försäkringspraxis tillmätts stor betydelse i de olika utredningar som legat till 
grund för ändringar i de aktuella bestämmelserna. Det är dessutom ganska 
glest mellan NJA-fallen ifråga om skadestånd för personskador som vållats 
genom vanlig culpa, vilket torde sammanhänga just med att flertalet sådana 
ärenden regleras direkt parter och försäkringsbolag emellan. Principen om 
full ersättning, som ju är en grundläggande princip inom skadeståndsrätten, 
gäller emellertid inte i försäkringsrättsliga förhållanden. Man bör därför 
tänka sig för och inte okritiskt lägga försäkringsbolagens praxis som grund 
för förändringar i gällande regler eller i tillämpningen av dessa. 
 

4.2 Gällande rätt 

Systemet för skadestånd vid fall av personskada är uppbyggt kring ett antal 
stadganden som förhållandevis utförligt reglerar när man har rätt till 
ersättning. Att man är drabbad av personskada orsakad genom någon form 
av oaktsamhet är normalt utgångspunkten, men det kan också räcka med att 
man är anhörig till någon annan som i sin tur drabbats av personskada. 
Själva ersättningen är inte föremål för lagreglering utan bestäms utifrån 
praxis och omständigheterna i det enskilda fallet. Ersättningsposterna i sig 
är däremot lagfästa och har sin utgångspunkt i uppdelningen av ekonomisk 
och ideell skada. Vid bestämmandet av ersättningen för ekonomisk skada är 
principen att den skadelidande skall ha full ersättning för sin skada, både 
avseende kostnader och inkomstförlust såväl för förfluten tid som för 
framtiden. Ersättning för ideell skada måste ha stöd i lag och avser att på 
olika sätt kompensera det lidande och de men, psykiska såväl som fysiska, 

                                                 
122 Se www.zurich.com för vidare information om nivån på försäkringspremier i ett 
internationellt perspektiv. 
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av tillfällig och bestående art, och de icke-ekonomiska olägenheter som den 
skadelidande drabbats av i anledning av skadan. 
 
Mitt personliga intryck är att nämnda systematik är väl genomtänkt och på 
det hela taget fungerar väldigt bra. Vad som däremot, enligt min 
uppfattning, numera saknas är någon form av ”restpost” för kostnader av 
olika slag som inte riktigt passar in under de andra posterna. Posten 
olägenheter i övrigt var till viss del en sådan. Lagstiftarens uppfattning 
verkar å andra sidan vara att alla kostnader, även befarade sådana, skall 
uppskattas, kategoriseras och ersättas under de befintliga posterna. Något 
som väl i och för sig låter sig göras i de allra flesta fall, men som kan vara 
mycket tids- och kostnadskrävande. Över huvud taget borde det övervägas 
om inte schablonbelopp skulle kunna användas i större utsträckning även 
inom ramen för ekonomisk skada. När det är fråga om många skadelidande 
och komplexa kostnadsbilder, som till exempel vid anhörigas övernattningar 
vid sjukhusbesök, finns utan tvekan stora vinster att göra genom tillämpning 
av ett sådant förfarande. Min erfarenhet är emellertid att försäkringsbolagen 
brukar förhålla sig ganska kallsinniga till sådana initiativ. Varför kan jag 
emellertid inte förstå, för även om schablonen skulle ligga över den verkliga 
kostnaden i ett enskilt fall kompenseras detta mer än dubbelt upp genom 
mindre tidsåtgång och därigenom minskade ombudskostnader. 
 
När det gäller nivåerna för ersättningarna finns det inte mycket att säga om 
ekonomisk skada, denna ersätts ju fullt ut, varken mer eller mindre. På den 
ideella skadans område är det däremot alltid fråga om att sätta ett pris på 
icke-ekonomiska värden och där kan man ju alltid ha synpunkter. Generellt 
tycker jag att ersättningarna för lyte och men ligger på en ganska rimlig 
nivå, när det gäller ärr och andra utseendemässiga skadeföljder ligger de 
rent av på en bra nivå. Detta kan naturligtvis sättas i relation till 
amerikanska förhållanden där mångmiljonbelopp utgår för den här typen av 
skador, men ett system med ersättningar  i den klassen hade mycket snabbt 
återspeglat sig i försäkringspremierna på ett kanske inte helt önskvärt sätt 
(se ovan). Min erfarenhet är att de svenska ersättningarna för invaliditet 
normalt uppfattas som acceptabla av de skadelidande (förutsatt att beloppen 
är korrekt beräknade), och ett acceptabelt belopp som inryms i 
ersättningssystemet utan att premierna behöver höjas är enligt mitt 
betraktelsesätt rimligt. Ersättningen för sveda och värk är däremot, enligt 
min uppfattning, för låg i svensk praxis. För en skadelidande utan bestående 
men är ersättningen för sveda och värk den enda ideella ersättningen och 
kan nog i många fall uppfattas som löjligt låg. Detta i synnerhet om det är 
fråga om korta, men intensiva, skadeföljder, systemet är ju, som nämnts 
ovan, mer anpassat efter tid än efter intensitet. Här kunde det vara påkallat 
med någon form av förändring, kanske rent av en generell höjning. 
 

4.3 Framtida utveckling 

Mot bakgrund av de förändringar som skett på personskadeområdet, inte 
minst de senaste 40 åren, kan man lägga flertalet olika aspekter på 
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framtidsutvecklingen. Den enskilt viktigaste faktorn menar jag är glidningen 
i lagstiftarens perspektiv. Utveckling har skett från ett ganska strikt synsätt 
där den skadelidande länge haft en ganska blygsam roll till ett perspektiv 
som förvisso fortfarande i viss utsträckning innehåller samhälls- och 
kostnadsekonomiska överväganden, men på ett helt annat sätt utgår ifrån 
den skadelidandes situation. Nämnda perspektivskifte gäller inte bara 
lagstiftaren utan också domstolar och försäkringsbolag. 
 
Ett sätt att se tendenser till förändring är att använda sig av Hegels teori om 
tes-antites-syntes. Applicerar man nämnda synsätt på det aktuella 
rättsområdet ser man att det ännu inte inträtt någon syntes. Tesen blir 
nämligen det strikta samhällsekonomiska perspektivet med liten eller ingen 
hänsyn tagen till den skadelidande och antitesen blir en skadeståndsrätt 
inom det aktuella området som nästan helt är orienterad efter den 
skadelidandes situation i anledning av skadan. En framtida syntes torde mot 
bakgrund av det sagda innebära en avvägning mellan de olika 
betraktelsesätten, ett system som tar hänsyn till både de rent 
samhällsekonomiska argumenten och skadevållarens situation utan att för 
den sakens skull eftersätta hänsynen till den skadelidande. Den nuvarande 
situationen är alltså att betrakta som ett antites-stadium, och mot bakgrund 
av de aktuella tidsaspekterna tror jag att vi dessutom fortfarande befinner 
oss i början av detta. 
 
Beloppsmässigt tror jag att det ovanstående på kortare sikt kommer att 
resultera i höjda ersättningar, i första hand för sveda och värk men också i 
viss mån för lyte och men. Dessutom kommer med all sannolikhet antalet 
ärenden att öka, detta torde vara en logisk följd av ett mer skadelidande-
anpassat system. Sannolikt kommer många av de som tidigare valt att inte 
framställa skadeståndsanspråk vid lindrigare personskador att i allt större 
utsträckning kräva ersättning för sina skadeföljder. På längre sikt kommer 
det att resultera i höjda försäkringspremier och ökad belastning på 
samhällsekonomin, vilket i sin tur kommer leda till de olika åtgärder som 
kommer grunda syntesen enligt ovan. 
 
Vad avser den senare rättsutvecklingen som utökat möjligheterna till 
ersättning för efterlevande och anhöriga skall det bli mycket intressant att se 
vad som händer. Utvecklingen har inneburit att både vad som är att anse 
som personskada och kretsen som är berättigad till ersättning har vidgats. 
Kommer det bli en fortsatt utökning? Det är högst sannolikt att en 
utveckling där allt fler får status som skadelidande får en påskyndande 
funktion i förhållande till det som framhållits i föregående stycke, inte minst 
på mängden ärenden och den ökade kostnadsbelastningen.  
 
Systemet med de olika posterna för olika typer av skada har lång utveckling 
bakom sig och vilar på ett gott principiellt underlag. Några större 
förändringar på det området tror jag därför inte är att vänta. Det återstår 
dock att se vilken position den nya posten särskilda olägenheter kommer att 
inta, och hur ofta den kommer att användas. Min personliga uppfattning vad 
gäller nämnda post är att den troligtvis kommer att renodlas till en 
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ersättningspost avseende icke-ekonomiskt intrång i den skadelidandes fritid. 
I förarbetena och i TSN:s utredningar har framhållits att minskade 
möjligheter för den skadelidande att utöva fritidsaktiviteter faller under 
begreppet. Likaså anspänning i arbetslivet som går uppenbart utöver vad 
som avses att ersättas genom schablonbeloppen.123 Båda typfallen utgör ett 
intrång i den skadelidandes fritid, det förra genom att han inte kan utnyttja 
den till det han vill, och det senare genom att den måste tas i anspråk för 
vila. Vad som i övrigt kan tänkas falla under posten lär ju, i det enskilda 
fallet, endast begränsas av den skadelidandes (eller dennes ombuds) 
kreativitet, så länge man håller sig till skadeföljder som enligt ovan kan 
anses utgöra ett icke-ekonomiskt intrång i den skadelidandes fritid torde 
möjligheterna att kunna utfå ersättning vara goda. En begränsning är ju 
emellertid att posten bara blir aktuell vid förhållandevis allvarlig medicinsk 
invaliditet.  
 

                                                 
123 Prop 2000/01:68 s 27 f och 68 f och Trafikskadenämndens råd, protokoll 2002-01-27 s 
2. 
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