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1 Inledning

1.1 Bakgrund

En grundläggande rättsgrundsats inom svensk skadeståndsrätt är att den som
drabbas av en skadegörande handling skall försättas i samma position som
om den skadegörande handlingen inte ägt rum. Principen är enkel,
skadevållaren kompenserar den skadelidande för sitt klandervärda beteende
så att denne i största möjliga mån skall kunna leva sitt liv som tidigare.
Skadevållarens handlande kan dock ge upphov till en mängd olika skador
som kan vara så långsökta och oförutsebara att de närmast har uppkommit
på ett slumpmässigt sätt. Att låta skadevållaren svara för alla dessa skador
skulle vara alltför hårt. För att skilja de ersättningsbara och de icke
ersättningsbara fallen åt har begreppet adekvat kausalitet införts. Begreppet
är bekant för de flesta jurister, men att förklara vad det närmare innebär kan
vara nog så svårt. Rättsvetenskapsmän och domare har brottats med frågan
om hur skadeståndet skall avgränsas i olika fall under större delen av 1900-
talet.

Under 1990-talet har debatten kring skadeståndsansvarets gräns fått nytt
bränsle. Utgångspunkten är dels två berömda rättsfall NJA 1993 s. 41 I och
II som kullkastat tidigare rättspraxis, dels en doktorsavhandling av Håkan
Andersson1 som för fram en delvis ny avgränsningsteori i sin
skyddsändamålslära, som ställs upp som en motvikt mot den mer etablerade
adekvansläran. Jag skall i denna uppsats försöka förklara vad som menas
med en adekvanslära och en skyddsändamålslära. För att konkretisera mitt
resonemang kommer teorierna att studeras i förhållande till möjligheterna
för personer att få ersättning för psykisk chock när anhöriga har dödats. NJA
1993 s. 41 I och II behandlade just ersättningsfrågor vid psykisk chock. I
uppsatsen kommer jag av enkelhetsskäl att referera till problemområdet som
”anhörigersättning”.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är tvådelat. För det första vill jag beskriva de
teorier som finns för att avgränsa skadeståndsansvaret. För det andra vill jag
undersöka hur väl de uppställda teorierna lämpar sig att förklara varför
ersättning skall, respektive inte skall, utgå till anhöriga som drabbas av
psykisk chock.
  

                                                
1 Håkan Andersson är numera professor i civilrätt vid Uppsala universitet.
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1.3 Problemformulering

I uppsatsen kommer följande problem att behandlas. Vad innebär
adekvansläran respektive skyddsändamålsläran och hur ställer sig dessa
läror till culpa- och orsaksrekvisiten? För att utröna innebörden i lärorna
kommer jag att försöka finna de gemensamma dragen i det som brukar
beskrivas som adekvansläran och jämföra den med skyddsändamålsläran.
Vidare frågar jag mig vilka generella slutsatser lärorna kommer till angående
skadeståndets avgränsning, men även vilka specifika slutsatser som lärorna
drar angående anhörigersättningen. Slutligen frågar jag mig hur väl lärorna
lämpar sig för att avgränsa skadeståndsansvaret vid anhörigersättning.
 

1.4 Avgränsning

För att ett redan stort problemområde inte skall bli alltför ogörligt att hantera
har jag valt att inte behandla frågor kring skadeståndsansvarets gräns som
ligger utanför det utomobligatoriska skadeståndsansvaret. Följaktligen
kommer ingen analys kring adekvansfrågor inom straffrätten och
kontraktsrätten att göras. Det bör dock noteras att det föreligger en skillnad
mellan det generella kravet på orsakssammanhang mellan skadeståndsrätt
och ena sidan, och straffrätt och försäkringsrätt å den andra sidan. Som
exempel kan nämnas att straff kan följa trots att någon skada inte har
inträffat. Så är t.ex. fallet med allmänfarlig vårdslöshet, medan
skadeståndsansvar alltid förutsätter att en skada har uppstått.2 Att jag endast
kommer att behandla det utomobligatoriska skadeståndsansvaret kan
uppfattas som en brist i framställningen eftersom skillnaderna mellan sättet
att tänka inom de olika områdena ytterliggare skulle kunna belysa
problemområdet. Avgränsningen är dock väl anpassad till syftet att belysa
de olika teorierna i förhållande till anhörigersättningen och får därmed anses
vara befogad. Ytterligare argumentationsstöd skulle även kunna hämtas från
utländsk rätt där en liknade debatt förts kring skadeståndsansvarets gräns,
men återigen tvingas jag inse att utrymme saknas för en sådan komparation.

Jag kommer inte att behandla orsaks- och adekvansfrågor när skadevållaren
är ålagd strikt ansvar. Detta dels för att hålla nere framställningens omfång,
dels för att samma problem avstående skadeståndsansvarets gräns uppstår
vare sig det är fråga om culpa eller strikt ansvar, d.v.s. om den fara som
faktiskt stått under bedömning förverkligats. Jag kommer varken att
behandla vilka möjligheter den skadelidande faktiskt har att få ut
ersättningen av skadevållaren för sin personskada, eller hur ersättningens
storlek skall beräknas. Det bör dock nämnas att HD endast marginellt ökat
nivåerna i det utdömda skadeståndet  från de 25 000 kr som utdömdes i NJA
1993 s. 41 I och II till idag. Underdomstolarna har dock varit mer välvilliga
och ersättningsbelopp upp till 100 000 kr har utgått för psykisk chock.

                                                
2 Se Hellner, 2000 s. 195f.
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1.5 Metod och material

I denna uppsats använder jag mig av en rad rättsvetenskapliga
framställningar. Det är många som på ett eller annat sätt behandlat problem
kring skadeståndsansvarets gräns, men att redogöra för alla olika
ståndpunkter är tyvärr inte möjligt. Mot denna bakgrund har jag i huvudsak
valt att spegla åsikter hos nutida rättsvetenskapsmän. Detta är särskilt tydligt
när jag behandlar skyddsändamålsdebatten, medan jag använder äldre
litteratur vid behandlingen av adekvansläran för att spegla dess framväxt. 

Håkan Anderssons doktorsavhandling Skyddsändamål och adekvans har en
central roll i uppsatsen. Förutom att avhandlingen är grunden till den
skyddsändamålslära som diskuteras i uppsatsen, har även Anderssons
framställning tjänat som idé- och inspirationskälla till mina egna
funderingar.

I relativt begränsad omfattning kommer jag att behandla rättspraxis för att
beskriva de olika avgränsningsteoriernas uppbyggnad. I vissa fall är det dock
en förutsättning för förståelsen av teorins kärna att en utförlig
rättsfallsanalys görs.3 För att göra avgränsningsteorierna full rättvisa kan det
tyckas att en fullständig rättsfallsinventering borde göras. Förutom att detta
är svårt att utföra inom ramen för detta arbete, är det enligt mitt tycke inte
heller önskvärt. Mitt huvudsyfte är inte att utförligt beskriva teorierna
generellt, utan att analysera anhörigersättningen. De viktigaste rättsfallen
som rör anhörigersättningen kommer därför att analyseras ingående.

Den avslutande analysen kommer att bygga på min framställning som görs
av avgränsningsteorierna och analysen av rättsfallen. Beroende av hur
avgränsningsteorierna framställs och rättsfallsanalysen görs kan naturligtvis
slutsatserna skifta. Läsaren bör vara uppmärksam på att min framställning är
begränsad och att analysen görs snarare för att belysa ett problemområde än
för att finna den optimala avgränsningsteorin vid anhörigersättning.

1.6 Disposition

Uppsatsen är indelade i två huvudavsnitt. I det första avsnittet som omfattar
kapitel 2-4 kommer jag att ge en teoretisk grund som förklarar
skadeståndsansvarets gräns mer allmänt. I kapitel 2 kommer en kort
beskrivning av skadeståndets funktion att göras där jag behandlar de olika
ändamål och funktioner som bär upp skadeståndsansvaret som sådant.
Anledningen till att jag har valt att ta med kapitlet är att det skall öka
förståelsen kring de argument som kommer att behandlas för att avgränsa
skadeståndsansvaret. I kapitel 3 kommer förutsättningarna för ansvar att
diskuteras. Frågor kring vad som har orsakat en skada, vad som krävs för att
orsakandet skall anses vårdslöst och om orsakandet skall anses relevant för
                                                
3 Se Ulf Nordensons ”introduktion” av normskyddsläran i NJA 1976 s. 458.
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skadeståndsfrågan är frågor som ibland flyter ihop. För att skilja
vårdslösheten och orsakandet från adekvansen går jag igenom vad som
avses med dessa frågor. I kapitel 4 kommer jag in på avgränsningsteorierna
som behandlas övergripande för att försöka utröna hur de generellt sätt
avgränsar skadeståndsansvaret och hur de förhåller sig till culpa- och
orsaksbegreppen.

I det andra avsnittet som omfattar kapitel 5 och 6 kommer jag att behandla
anhörigersättningen. Kapitel 5 kommer att innehålla en redogörelse för
anhörigersättningen och den rättspraxis som finns på området. I den
avlutande analysen kommer jag att detaljstudera anhörigersättningen utifrån
de teorier som jag satt upp i det första avsnittet för att sedan svara på mina
uppställda frågeställningar. 
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2 Skadeståndets funktion
I detta kapitel kommer jag att beröra skadeståndets ändamål och funktion.
Detta för att öka förståelsen för den argumentation som återkommer vid
behandlingen av avgränsningslärorna i kapitel 4.
 

2.1 Ändamåls- och funktionsresonemang

Det finns ett flertal olika teorier om skadeståndets ändamål och funktioner.
Med ändamål avses de rättspolitiska värderingar och visioner som rör
reglernas berättigande. I propositionen till skadeståndslagen förs en
principiell diskussion kring skadeståndsrättens ändamål. Där framhålls
fördelningen bland medborgarna av de ekonomiska förlusterna i
anledningen av skadefall. Fördelningen skall allmänt tillgodose krav på
social rättvisa och trygghet, rationellt utnyttjande av samhällets och
enskildas ekonomiska resurser samt främja strävanden att förebygga
skador.4 Skadeståndsrättens funktion anger förutsättningarna för att
skadeståndsskyldigheten i vissa situationer skall, respektive inte skall,
upprätthållas.5 De funktioner som framför allt brukar nämnas i detta
sammanhang är skadeståndets reparativa och preventiva funktioner.6
Reparationen ger den skadelidande en rätt till ersättningen för den inträffade
förlusten, samtidigt som det inger en känsla av trygghet att veta att vi kan få
ersättning om någon skadar vår person eller egendom. Preventionen delas
normalt upp i en individualpreventiv del, där funktionen avser att göra den
som en gång tvingats utge skadestånd mer försiktig i framtiden, och en
allmänpreventiv del som skall förmå folk i allmänhet att undvika handlande
som medför skadeståndsskyldighet.7

I dagens samhälle där försäkringar breder ut sig i allt större utsträckning
torde det inte vara skadevållaren som initialt står för förlusten, utan
ersättningen utgår i de flesta fall från den skadelidandes egen försäkring.8

Skadevållarens skyldighet att ersätta skadan kvarstår oavsett om den
skadelidande uppbär ersättning från sin försäkring. Avgörande för om den
aktuella regelns preventiva funktion inverkar på skadevållarens beteende blir
därför beroende av skadevållarens risk att ställas till svars för sitt handlande,
det väntade skadeståndsansvaret samt skadevållarens riskaversion.

Ytterst handlar försäkringsaspekten om hur placeringen av kostnaderna för
skadorna skall göras. En ansvarsförsäkring fyller t.ex. funktionen att

                                                
4 Prop. 1972:5 s. 83.
5 Andersson, 1993 s. 320f med ytterliggare hänvisningar.
6 Hellner, 2000 s. 37ff; Andersson, 1993 s. 319ff; Persson, 1953 s. 155ff; Grönfors, s. 35ff;
Ekstedt, s. 87 ff. 
7 Hellner, 2000 s. 38.
8 Hellner, 2000 s. 37f.
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skadevållaren slipper utge ersättning ur egen ficka, eftersom skadeståndet
flyttas över på ett kollektiv av potentiellt skadeståndsskyldiga.9 Ett utbrett
system av försäkringar kan delvis få effekten att potentiella skadevållare blir
mindre försiktiga eftersom de vet att de inte behöver stå för skadekostnaden,
samtidigt som de vet att den skadelidande hålls skadelös av sitt
försäkringsbolag. Å andra sidan skall detta inte överdrivas, eftersom
möjligheten att ta sin ansvarsförsäkring i anspråk vid uppsåtligt handlande är
liten.

Vilhelm Lundstedt framhåller att preventionen är skadeståndets viktigaste
funktion medan Ivar Strahl anser att skadeståndsansvaret skall inplaceras i
ett vidare sammanhang som en del av samhällets skydd för den
skadelidande.10 Strahls ansats för skadeståndsrättens vidare utveckling bär
spår av skadeståndets reparativa funktion, där det viktiga är att ersätta den
som har lidit en ekonomisk förlust. Ett viktigt medel för att åstadkomma
detta är enligt Strahl att skador i större utsträckning ersätts ur försäkringar,
som utgår även då någon skadevållare inte går att finna.11

I dagens debatt gör sig även ekonomiska teorier gällande. Enligt det så
kallade Coase-teoremet är det likgiltigt vilka skadeståndsregler som införs,
eftersom de åtgärder som är mest effektiva ändå kommer att vidtas. Detta
under förutsättningen att kostnaderna för att åstadkomma dessa åtgärder är
lika med noll.12

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skadeståndet bärs upp av ett flertal
olika funktioner som avgör varför skadestånd bör utgå vid visst handlande.
Oavsett vilka funktioner som upprätthåller skadeståndsskyldigheten måste
vissa grundläggande krav vara uppfyllda för att skadestånd skall utgå i ett
specifikt fall. Någon måste ha agerat på ett oaktsamt sätt och handlandet
måste ha givit upphov till en skada på person eller egendom som samhället
anser skyddsvärd. Dessa förutsättningar för att skadestånd skall utgå
kommer att behandlas i nästa kapitel.

                                                
9 Se Hellner, 2000, s. 39.
10 Hellner, 1976 s. 13ff.  SOU 1950:16 s. 71ff.
11 SOU 1950:16 s. 75.
12 Teoremet har fått sitt namn från den amerikanske ekonomen Ronald Coase som lade fram
sin teori i en uppsats från 1959. Coase, s. 170ff. Se även Hellner, 2000 s. 54 med
ytterliggare hänvisningar.
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3 Förutsättningar för ansvar
I detta kapitel kommer jag kort behandla vad som allmänt krävs för att
skadestånd skall utgå till den skadelidande. Detta för att läsaren lättare skall
förstå hur avgränsningsteorierna kommer in skadeståndsbedömningen.
Skadestånd utgår i princip enligt två grunder, antingen p.g.a. strikt ansvar
eller vårdslöshet. Dessutom krävs att det finns ett orsakssamband mellan den
skadegörande handlingen och den uppkomna skadan, samt att
orsakssambandet är relevant.

3.1 Vårdslöshet

I SkL 2 kap 1 § återfinns den så kallade culparegeln som anger att 

Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta
skadan, såvitt icke annat följer av denna lag.

Vårdslösheten utgör den subjektiva sidan av skadeståndsansvaret, medan
den objektiva sidan utgörs av faktorer som är oberoende av förhållanden
hänförliga till skadevållarens person.13 Den som orsakat en skada kan bli
ersättningsskyldig enligt i huvudsak två grunder. Antingen svarar han för
skadan på grund av sitt vårdslösa beteende, s.k. culpaansvar, eller på grund
av strikt ansvar som är oberoende av vållande.14 Enligt Hellner är den
grundläggande frågan vid culpabedömningen om den påstått oaktsamme
borde ha handlat på ett annat sätt.15

Vid den bedömning som domstolarna gör har de vanligtvis
författningsbestämmelser och andra föreskrifter, prejudikat eller sedvanan
till hjälp, men inte sällan är rättsskiparen hänvisad till en skönsmässig
bedömning för att avgöra om det aktuella handlandet är vårdslöst.16 Bill
Dufwa konstaterar att det inte existerar någon enkel metod för att avgöra om
ett handlande varit culpöst eller ej, och ”svenska domare torde i allmänhet
vara väl medvetna om möjligheten att anpassa culpabedömningen så att
slutresultatet blir rimligt”.17

Men vilka kriterier är det då som avgör om ett handlande är vårdslöst?
Hellner menar att culpabedömningen ofta sker genom en sammanställning

                                                
13 Hit hänförs att skada har uppstått, att den skadade egendomen tillhör annan än
skadevållaren, att denne har plikt att ej skada o.s.v. Hellner 2000, s. 101f.
14 Strikt ansvar kommer inte att behandlas. Se avgränsningen i kapitel 1.4.
15 Hellner 2000, s. 125.
16 Hellner 2000, s. 125ff.  I prop. 1972:5 s. 21 anges ”att culparegeln själv inte ger någon
anvisning om vilka aktsamhetsnormer man skall bygga på vid regelns tillämpning.
Rättsbildningen har här helt överlämnats åt domstolarna.”
17 Dufwa, 1993 s. 841. För en utförlig komparation av culpabegreppet i utländsk rätt se
Dufwa, 1993 kap 5.
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av tre faktorer: risken för skada, den sannolika skadans storlek och
möjligheterna att förekomma skadan. Som en fjärde faktor tillägger han den
handlandes möjligheter att inse risken för skada. Utifrån i huvudsak dessa
faktorer görs en helhetsbedömning för att undersöka om handlandet borde
ha varit ett annat.18 De riskfaktorer som är aktuella är inte hänförliga till ett
visst skadeförlopp och följaktligen inte beroende av den inträffade följden.
Det är faran för följden, eller framkallandet av ett faroläge som prövas, och
på så sätt är riskbedömningen handlingsinriktad och inte följdinriktad.19 Det
är den abstrakta risken för skada som beaktas, vilken sträcker sig till en
större krets av potentiellt skadelidande än den som faktiskt har lidit
skadan.20

Christian Dahlman har i sin doktorsavhandling kritiserat Hellners brist på
precisering av begreppet vårdslöshet, som han menar inte ger särskilt
mycket hjälp vid utrönandet av kriteriets innebörd.21 I avhandlingen sätter
Dahlman upp tre olika culpakriterier som han menar delvis konkurrerar:
normalitetskriteriet, det ekonomiska kriteriet och trygghetskriteriet. Den tes
som författaren driver är att domstolarnas culpabedömning inte sker enligt
en generell norm om aktsamhet, utan att olika culpakriterier tillämpas i olika
fall.22

Som kommentar till culpabedömningen kan jag endast konstatera att den
inte är lätt att sammanfatta i någon enkel formel, och att utrymmet för
domarens skön inte torde vara obetydligt. Senare i uppsatsen kommer jag att
återknyta till culpabedömning och behandla den i förhållande till teorierna
om att avgränsa skadeståndsansvaret. För det är just det faktum att culpa-
och adekvansbedömningen ibland flyter ihop, som gör diskussionen kring
culpa extra intressant för min framställning om avgränsningsteorierna.
Culpa utgör även en förutsättning för att ansvar överhuvudtaget skall
komma ifråga. En ytterligare förutsättning är att det föreligger ett
orsakssamband mellan det vårdslösa beteendet och den uppkomna skadan.

3.2 Orsakssamband

3.2.1 Inledning

Orsakssambandet eller kausaliteten anger de följdverkningar som uppstår av
någons handlande. En kausalkedja kan i princip göras oändlig, och dess
länkar binds samman av logiska samband. För att orsakssambandet skall få
någon inverkan på skadeståndsbedömningen krävs, förutom att ett vållande
                                                
18 Hellner, 2000 s. 131.
19 Jfr Dahlman, 114 som påpekar att det behöver inte vara så eftersom ett och samma
agerande kan få olika bedömning beroende på vilka effekter det har givit upphov till i det
enskilda fallet.
20 Andersson, 1993 s. 269.
21 Dahlman, s. 10f, s. 16f.
22 Dahlman, s 16.
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kan läggas någon till last, även att handlandet verkligen har orsakat
skadan.23 Om någon försöker ta livet av en annan människa genom att
spränga vederbörandes bil, men försöket misslyckas eftersom denne kör av
vägen och dör strax innan sprängladdningen skall explodera, uppstår ingen
skadeståndsskyldighet. Skadan skulle visserligen ha uppstått ändå, men den
uppstod inte av sprängladdningen utan av annan orsak.24 Orsaksförhållandet
är alltså, i likhet med culpa eller strikt ansvar, en nödvändig grund för
skadeståndsskyldigheten.

3.2.2 Logisk kausalitet

Inom den juridiska litteraturen diskuteras kring två grundläggande krav för
att ett orsakssamband skall vara för handen; tillräcklig och nödvändig
betingelse.25 Att en inträffad händelse utgör en tillräcklig betingelse för en
speciell följd innebär att det faktum att händelsen inträffat, enligt naturens
lagar och enligt de konkreta förhållandena kring händelsen, leder till den
speciella följden. Att en inträffad händelse innebär en nödvändig betingelse
innebär att följden inte skulle ha inträffat om inte händelsen inträffat. Detta
kan åskådliggöras med ett enkelt exempel. Vi antar att personen A kör på
personen B med sin bil och åsamkar B svåra personskador med långvarig
sjukskrivning och inkomstförlust som följd. A:s skadegörande handling
(påkörningen) är en tillräcklig betingelse för B:s inkomstförlust. Den
behöver dock inte vara en nödvändig betingelse eftersom B kan ha lidit av
en sjukdom som oavsett påkörningen skulle ha gjort honom sjukskriven.26

Enligt Hellner betecknar den tillräckliga betingelsen den positiva kontrollen.
Med det menar han att den som behärskar den skadegörande handlingen kan
åstadkomma en skada. På samma sätt motsvarar den nödvändiga betingelsen
den negativa kontrollen.27 Om vi använder exemplet ovan motsvarar den
nödvändiga betingelsen kontrollen att förhindra att skadan inträffar. En
läkare som felbehandlar en patient kan t.ex. inte förhindra att skadan
inträffar om skadan likväl skulle ha inträffat vid ett klanderfritt beteende.28

3.2.3 Juridisk kausalitet?

Orsaksbedömningen är inte oproblematisk. Inte nog med att det kan vara
svårt att utröna vad som faktiskt har orsakat en skada, även med vetskap om
de verkliga förhållandena i fallet kan det uppstå frågor om i vilken grad
olika faktorer inverkat på skadeförloppet. Orsaksförloppet är principiellt
oåtkomligt för iakttagelser vilket innebär att det strängt taget är omöjligt

                                                
23 Ansvar kan även föreligga utan culpa, t.ex. vid strikt ansvar eller försäkring.
24 Hellner, 2000 s. 196.
25 Betingelseläran utformades av John Stuart Mill. Hellner, 2000 s. 197; Lech, s. 27f;
Ekström,  s. 839ff; Karlgren, s. 37ff; Schmidt, s. 211; Agell, 1972 s. 1ff; Andersson, 1993 s.
290; Jareborg, s. 158ff.
26 Hellner, 5 upplagan s. 197. Exemplet är hämtat från Andersson, 1993 s. 291. 
27 Hellner, 3 upplagan s. 145.
28 Agell, 1972 s. 5.
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utifrån ett strikt logiskt betraktelsesätt att konstatera vad som har inträffat.
Andersson menar dock att utgångspunkten måste vara att orsaksbegreppet är
det samma inom naturvetenskap, filosofi och juridik.29 Schmidt anser å
andra sidan att olika ställningstaganden anknyts till orsaksfaktorerna som
saknar koppling till ett naturvetenskapligt betraktelsesätt. Det är därför
oväsentligt om logiken kan ge sanningen, det väsentliga är att
kausalitetsbedömningen sammanfaller med den populära uppfattningen,
eftersom det är genom att använda den allmänna uppfattningen som kriteriet
kan ges en ärlig innebörd.30 I praktiken torde domaren ofta tvingas  laborera
med ett sannolikhetsbegrepp när vetenskapen inte kan fastställa vad som har
orsakat en skada. Genom att bedöma sannolikheten för att en skada inträffat
på ett visst sätt görs således juridiska avvägningar i orsaksbedömningen. För
så länge som vi inte med absolut säkerhet kan fastställa vad som har inträffat
måste domaren göra en normativ värdering av orsakssambandet.

Bedömningen av vad som har orsakat en skada, och om orsakandet är
juridiskt relevant är dessutom frågor som ibland flyter ihop. Likväl som att
domstolen kan komma fram till att en inträffad skada, vid en
sannolikhetsbedömning av samtliga föreliggande omständigheter, inte är en
effekt av någons handlande, kan domstolen anföra att inträdandet av en
effekt av den typ som inträffat, framstår som så pass osannolikt att skadan
inte skall anses adekvat orsakad. Kausaliteten brottas följaktligen med
problemet att vi sällan har vetskap om samtliga föreliggande
omständigheter.

3.2.4 Kommentar

Genom att ställa upp kausaliteten (vad som har orsakat skadan) och
adekvansen (värderingen av kausaliteten) som två skilda frågor, är det
enklare att pedagogiskt behandla orsaksproblematiken. Utgångspunkten i
orsaksbedömningen är att försöka ta reda på vad som har inträffat genom att
använda all föreliggande kunskap. I vissa fall kan vetenskapen inte svara på
frågan hur orsakandet gått till och då tvingas vi acceptera att
orsaksbedömningen får göras genom en bedömning av hur sannolikt det är
att skadan inträffat på ett visst sätt. Detta innebär dock fortfarande att det är
det naturvetenskapliga betraktelsesätt som används för att komma fram till
vad som är orsaken till skadan. Adekvansbegreppet är något snävare och
åtskiljt från logikens förklaringsramar.31 För att göra framställningen mer
lättöverskådlig kommer jag därför att behandla orsakandet och värderingen
av orsakandet som skilda företeelser och i skilda avsnitt. Jag kommer även
att knyta an till bevisproblematiken nedan och så här långt nöjer jag mig att
analyser hur orsakssambanden ser ut. 

                                                
29 Andersson, 1993 s. 163.
30 Schmidt, s. 213ff.
31 Andersson, 1993 s. 94.
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3.2.5 Bevisfrågor

Frågor om kausalitet rör ibland händelseförlopp som förutom att de
involverar flera personer kan innebära betydande svårigheter att utröna vad
som faktiskt har inträffat. Kausalitetsbedömningar är sällan helt
oproblematiska, domaren tvingas ta ställning till dels vad eller vem som har
orsakat skadan, dels om orsakandet faller inom ansvarsområdet för det
aktuella handlandet. Vid personskador är det dessutom ofta den medicinska
utredningen som blir avgörande vid bedömningen av vad som orsakat
skadan.

I NJA 1981 s. 622 kunde full visshet om vad som orsakat döden för ett antal
fiskforeller i en fiskodling inte frambringas. Tänkbara skadeorsaker var
antingen utsläpp av miljögifter i ett närliggande avloppsdike eller, som
motparten hävdade, att forellerna dött av syrebrist. HD ansåg att vid så pass
svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp som föroreningar
genom miljögifter och liknande var det särskilt motiverat med en lindring av
beviskravet. Den skadelidandes påstående om orsaken till fiskdöden
framstod som så pass sannolik som rimligen kunde krävas i ett fall som
detta och hans talan bifölls.

HD har i NJA 1993 s 764 uttalat att den som bär bevisbördan för ett visst
förhållande i princip har att styrka förhållandet, men när det finns flera
tänkbara skadeorsaker, det är tillräckligt att det görs klart mer sannolikt att
orsaksförloppet varit sådant som den skadelidande påstått än något av de
sakförhållanden som motparten åberopat.

3.2.6 Konkurrerande och samverkande skadeorsaker

Ansvarsfrågan kompliceras ofta av att flera bakomliggande faktorer var för
sig kan utgöra nödvändiga eller tillräckliga betingelser för en uppkommen
skada. Det kan även vara så att flera personer var för sig företar handlingar,
men varje enskild handling inte är tillräcklig för den inträffade effekten. I
det förra fallet talas om konkurrerande skadeorsaker och i det senare om
samverkande skadeorsaker.

3.2.6.1 Konkurrerande skadeorsaker

Om vi använder oss av betingelseteorin för att avgöra kausalsambandet när
det finns flera skadevållare kan teorin leda till slutsatsen att ingen av
handlingarna orsakat skadan. Om vi tänker oss att två personer samtidigt
avlossar var sitt dödande skott mot en tredje person, skulle dessa personer
enligt teorin gå fria. I detta fall kan effekten likväl tillräknas den ena som
den andre personen och ingens handlande kan, isolerat från den andres,
utgöra en nödvändig betingelse för skadan, eftersom effekten ändå skulle ha
inträtt. För att komma till rätta med det ohållbara i denna situation görs en
värdering av kausaliteten så att de två personerna kan hållas solidariskt
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ansvariga för sin handlingar som var för sig varit en tillräcklig betingelse för
skadan.32 Till betingelseläran har följaktligen tillförts ett nytt kriterium som
inte helt följer logikens ramar.33 

Det finns ett antal rättsfall där domstolarna har behandlat
orsaksproblematiken när det finns flera skadevållare inblandade. I
NJA 1957 s. 139 hade HD att ta ställning till om en person S genom att köra
på en annan person J orsakat dennes död. S hade vårdslöst kört på J och
åsamkat honom livshotande skador. Kort efter påkörningen blev J påkörd av
ytterliggare en bil och tillfogades ytterliggare skador av livsfarlig
beskaffenhet. HD uttalade att omständigheten att den andra påkörningen
eventuellt medfört, att J: s död inträffat något tidigare än vad som annars
skulle ha varit fallet, föranleder – med hänsyn till beskaffenheten av
skadorna genom den första påkörningen och sambandet mellan de båda
händelserna – ändå att S skall anses varit vållande till Janssons död. 

I NJA 1961 s. 425 hade en person först blivit misshandlad och ådragit sig
skallskador och sedan 5 år senare blivit påkörd av en bil, varvid han återigen
ådragit sig skallskador. Frågan i målet var i vilken grad ersättning för
påkörningen skulle utgå ur bilens trafikförsäkring. HD konstaterade att i ett
fall som detta när det inte går att fastställa i vilken grad som misshandeln
och trafikolyckan var för sig medverkat till skadan, varje skadevållare skall
anses ansvarig till hela den skada som den skadelidande drabbats av. Full
ersättning utgick ur trafikförsäkringen.

I två fall från 199234 har HD på nytt tagit upp konkurrerande skadeorsaker. I
det första fallet hade en person som led av ryggbesvär blivit misshandlad
och sparkad i ryggen. Utifrån läkarintyg kunde det inte säkerligen fastställas
i vilken grad de mångåriga ländryggsbesvären och misshandeln var för sig
medverkat till skadorna. HD konstaterade att den misshandlade fått ökade
smärtor i ländryggen och nackbesvär under i vart fall sex månader efter
misshandeln. Med hänsyn till det nära tidssambandet mellan misshandeln
och de nya besvären ansågs det föreligga övervägande sannolikhet för att
besvären i vart fall har utlösts av misshandeln. I det andra fallet utsattes en
kvinna för misshandel som fick till följd att hon tvingades undergå långvarig
psykoterapeutisk behandling av psykolog. Kvinnan led sedan tidigare av
psykiska besvär men det var inte utrett i vad mån de psykiska besvär som
hon redan tidigare kan ha haft hade medverkat till de besvär som hon lidit av
efter misshandeln. Även här hänvisade HD till det tidsmässiga sambandet
mellan misshandeln och de psykiska besvären och fann att det förelåg
övervägande sannolikhet för att besvären i vart fall har utlösts av
misshandeln. Kvinnan tillerkändes ersättning för sveda och värk.

                                                
32 Lech, s. 27.
33 Schmidt, s. 212.
34 NJA 1992 s. 740 I och II.
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HD tycks resonera enligt principen att när det inte går att utröna i vad mån
skadevållaren orsakat skadan, men det går att konstatera att skada har
uppstått, skadevållaren får ta den skadelidande sådan han finner honom. I
vart fall måste detta gälla när det finns ett nära tidsamband mellan skadan
och de nya besvären.

3.2.6.2 Samverkande skadeorsaker

I vissa fall är det inte möjligt att utröna vem som har orsakat vad i den
sammanlagda skadan. Det klassiska exemplet är att flera personer ger en
annan person små doser gift som var för sig inte är dödliga men den
sammanlagda effekten är otvivelaktigt döden. I ett sådant fall då flera olika
händelser samverkat anses det tillräckligt att vållandet varit en nödvändig
del i den sammanlagda orsaken.35 Enligt Hellner torde det faktum att det
finns flera skadevållare sällan innebära någon inskränkning i kretsen av
skadeståndsskyldiga. En skadevållare kan således inte svära sig fri från
ansvar enbart av den anledningen att det finns ytterliggare ansvariga
skadevållare. En uppdelning sker endast om det är möjligt att dela upp
skadan på olika skadevållare.36 Den skadelidande kan då vända sig mot
envar av skadevållarna som svarar för skadan solidariskt. För det fall att
flera olika faktorer samverkat, t.ex. vid miljöskador, där det kan konstateras
att flera olika föroreningskällor i varierade grad bidragit till skadan, kan det
framstå som alltför betungande om en förorenare skall svara för hela skadan
som kan uppgå till enorma belopp. Hellners lösning på problemet är att göra
varje företag ansvarigt i förhållande till en mer eller mindre godtycklig del
av den sammanlagda effekten, eller att ersättning utgår ur en fond eller
försäkring som de som orsakar en viss typ av skador tvingas bidraga till.37

                                                
35 Hellner, 2000 s. 214.
36 Hellner, 2000 s. 242.
37 Hellner, 5 upplagan s. 220.
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4 Teorier för att begränsa
skadeståndets räckvidd

4.1 Inledning

Som vi har sett ovan kan orsakskedjorna göras oändliga, men att låta
skadeståndsansvaret vara synonymt med kausaliteten skulle enligt gängse
uppfattning vara att föra ansvaret för långt. Teorierna om hur man bör gå till
väga för att begränsa skadeståndets räckvidd är otaliga, och adekvansfrågor
har dryftats flitigt i doktrinen utan att enighet har kunnat nås om vad
begreppet innebär. Gemensamt för de olika lärorna torde dock vara att
skadevållaren inte skall behöva svara för skador som är alltför oförutsebara,
säregna eller avlägsna. Några citat speglar synen på adekvansbedömningen.

”Det är knappast möjligt att sammanfatta adekvansbedömningen i någon enkel formel som
ej blir mycket intetsägande.”38

 ”Det finns knappast två författare som har samma åsikt om vad som menas med
adekvans.”39

”Begreppet hör till det mest oklara, varmed den civilrättsliga doktrinen laborerar, vilket icke
vill säga litet”40

Efter att ha tagit del av de åsikter som finns inom den juridiska doktrinen
angående adekvansbedömningen, framstår det som svårt, för att inte säga
omöjligt, att skapa en uttömmande beskrivning av adekvansbegreppet. Det
är inte heller min avsikt med detta arbete, utan det jag försöker åstadkomma
är att belysa de skiljelinjer som framträder hos de svenska
rättsvetenskapsmännen när de ger sin tolkning av vad som är en lämplig
gräns för att avgränsa skadeståndsansvaret. Jag har valt ut två olika teorier
som är mer eller mindre besläktade med varandra: den traditionella
adekvansläran och en teori om skyddat intresse: skyddsändamålsläran. Vid
beskrivningen av skyddsändamålsläran kommer jag även att behandla en
likande lära, normskyddsläran, eftersom skyddsändamålsläran har hämtat
mycket därifrån. Efter att jag har redogjort för huvuddragen i respektive lära
avser jag att applicera lärorna på ett praktiskt juridiskt problemområde för
att ytterliggare belysa skillnaderna. Det som kommer att studeras är
personskadeersättning för psykisk chock vid nära anhörigs dödsfall.

                                                
38 Hellner, 2000 s. 206.
39 Conradi, SvJT 1974 s. 37.
40 Karlgren, s. 46.
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4.2 Adekvansläran

Adekvansläran är den begränsningslära som förmodligen är den mest kända
bland de som på ett eller annat sätt studerar skadeståndsrätt - detta till trots
har jag funnit det svårt att finna någon egentlig definition på
adekvansbegreppet. Att beskriva den som en enhetlig lära är tvivelaktigt,
och att definiera den i en enhetlig formel är omöjligt. I detta avsnitt skall jag
dock försöka sammanställa det gemensamma dragen i det som brukar kallas
adekvansläran.

4.2.1 Lärans uppkomst

Adekvansläran anses ha uppkommit i Tyskland där filosofen Johannes von
Kries i slutet av 1800-talet framställde uppfattningen att vissa vårdslösa
handlingar som gav upphov till skador inte skulle vara ersättningsgilla, trots
att ett orsakssamband fanns mellan handlingen och skadan. Tidigare ansågs
det vara tillräckligt att ett orsakssamband kunde konstateras mellan handling
och uppkommen skada för att ansvar skulle föreligga.
Ansvarsbegränsningen motiverade von Kries med att vårdlösheten inte var
ägnad att åstadkomma den uppkomna skadan, och att skadan följaktligen
inte var en adekvat följd av gärningen. Begränsningen av ansvaret
motiverades även med antagandet att skadeståndet skulle betalas av den
skadeståndsskyldige själv. 41

von Kries uppställde ett problem för att belysa sina tankegångar. Exemplet
rör en kusk som somnar när han befordrar en passagerare.42 Den herrelösa
hästen tar in på fel väg, och vid ett åskoväder träffas passageraren av blixten
och dör. Hade kusken inte somnat hade hästen befunnit sig på rätt väg och
passageraren inte träffats av blixten. Kuskens agerande, det får anses
vårdslöst att somna när man beordrar passagerare, var både en tillräcklig och
nödvändig betingelse för passagerarens dödsfall. Trots detta anses det alltför
strängt att ålägga kusken skadeståndsskyldighet för det inträffade. Skadan
hade likväl kunnat inträffa om kusken inte somnat. Att kusken somnar ökar
visserligen risken för att ekipaget skall köra i diket eller kollidera med ett
annat ekipage, men inte risken för att passageraren skall träffas av blixten.43

Den bärande tanken bakom detta är att en sådan skada anses vara en så
slumpmässig följd av en persons handlande att skadan inte anses vara en
adekvat följd av det vårdslösa beteendet. Det uppställda kravet på adekvat
kausalitet kan betecknas som en värdering av det ovan uppställda
orsakssammanhanget för att utröna gränsen för skadeståndsskyldigheten.44 I
exemplet med kusken tycks de flesta vara överens om att kusken inte skall

                                                
41 Strahl, 1964 s. 324f; Ekström, s. 846f.
42 Exemplet är flitigt använt inom den skadeståndsrättsliga doktrinen. Se bl.a. Hellner, 2000
s. 203; Andersson, 1993 s. 31f; Strahl, 1964 s. 325.
43 Hellner, 1976 s. 147f.
44 Andersson 1993, s. 95; Lech, s. 28ff; Hellner, 1976 s. 147.
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bli ansvarig, men som vi kommer att se i det följande kan detta motiveras på
olika sätt.

4.2.2 Grunddragen i den svenska adekvansläran

Adekvansläran har under 1900-talet successivt etablerats som ett sätt att
begränsa skadeståndsansvaret även i svensk rätt.45 I propositionen till
skadeståndslagen konstateras att skadeståndsskyldighet förutsätter adekvat
kausalitet.

”Detta innebär, förenklat uttryckt, att den inträffade skadan skall för en person med
kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig och i viss
mån typisk följd av det skadegörande beteendet.”46

Begreppet används också av våra domstolar. I NJA 1993 s. 41 I och II
uttalade Högsta domstolen att en grundsats inom skadeståndsrätten är att det
skall föreligga adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada
för att skadestånd skall kunna utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet
förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.47

Adekvat kausalitet utgör en rättspolitisk konstruktion för att begränsa
skadeståndsansvaret som är  fristående från den logiska kausaliteten som
redogjorts för ovan i kapitel 3.2. Adekvansläran inriktas därför på att göra
sannolikhetsbedömningar av givna kausala samband.

Adekvansläran utrycks ofta i termer av att effekten skall ligga i farans
riktning, stå i samband med handlingens farliga egenskaper, vara typisk för
handlingen eller att skadan skall ha varit beräknelig.48 Enligt Karlgren skall
handlingen i viss mån vara generellt ägnad att åstadkomma skada.
Handlingen skall typiskt inrymma den faremöjligheten, som sedermera
realiserats. Skadans inträde behöver dock inte framstå som särskilt trolig,
utan det är tillräckligt att skadan ligger inom ramen för de faremöjligheter
som handlingen allmänt sätt kan ge upphov till.49 Det som är gemensamt för
lärans olika inriktningar är att det måste föreligga någon form av ökad
sannolikhet för ifrågavarande typ av skada för att ansvar skall åläggas för
handlingen.50 Det är alltså inte så mycket sambandet mellan handling och
skada i det enskilda fallet som är intressant utan hur handlingen typiskt sett
skall uppfattas.51

Enligt Hellner finns det tre olika inriktningar bland de som är förespråkare
för adekvansläran. Objektiviserande metoder frågar sig om sannolikheten för
skadans inträffande har ökat ej alltför obetydligt genom vållandet. Enligt

                                                
45 För en utförlig historisk genomgång se Andersson, 1993 s. 58ff.
46 Prop. 1972:5 s. 21f.
47 Fallet kommer att behandlas utförligt i det följande.
48 Radetzki, s. 15ff med hänvisningar.
49 Karlgren, s. 45.
50 Hellner, 1976 s. 148f; Strahl, 1964 s. 324ff
51 Radetzki, s. 15ff.



21

subjektiviserande metoder undersöks om en sakkunnig person hade kunnat
räkna med, eller bort räkna med att vållandet skulle få den följd som den
fick. Slutligen kan en skönsmässig bedömning göras där domstolen får göra
en värdering, huruvida mer eller mindre oförutsedda följder av vållande
skall falla på skadevållaren eller den skadelidande.52

De metoder som är mest framträdande i svensk rätt är de subjektiviserande
metoderna, och det finns ett flertal framställningar där försök har gjorts att
sammanfatta adekvansbedömningen utifrån ett förutsebarhetsrekvisit.53

Förutsebarhetsrekvisitet bygger på att alltför oväntade och atypiska effekter
av ett handlande anses som inadekvata. Hellner ställer sig dock frågande till
om sådana försök är särskilt klargörande. Ett försök, enligt en
subjektiviserad metod, är att hänvisa till en särskilt framstående person, vir
optimus. Aktsamhetsbedömningen skall då göras utifrån vad en person med
hans kunskap i efterhand anser om förutsebarheten. Det är alltså inte
skadevållarens kunskaper i skadeögonblicket som är avgörande vid
aktsamhetsbedömningen, utan de kunskaper som en expert i efterhand har
vid tidpunkten för domstolens prövning av skadeståndsfrågan.54 Bedömning
blir snarlik den som görs vid culpabedömningen och leder tankarna till
bonus pater familias, men skillnaden är att det först skall avgöras om
personen varit vårdslös och sedan vilka skador som en fackman i efterhand
anser som påräkneliga.55

På senare tid har det alltmer talats om att en skada för att vara ersättningsbar
skall ligga i farans riktning eller att skadan skall stå i förbindelse med
handlingens farliga egenskaper. Bedömningen är av annat slag än den som
hänvisar till påräkneligheten, och kan tjäna till avgränsning även om en
skada anses som fullt påräknelig.56 D.v.s. det uppställs ett krav på samband
mellan handlingens åtföljande risker och skadan, samtidigt som
sannolikheten för skada måste ha ökat utöver den minimifara som samhället
tillåter och betraktar som normal.57

4.2.3 Kommentar och kritik

Endast genom att göra mycket grova generaliseringar kan adekvansläran
studeras. Vissa grundläggande drag hoppas jag ändå att jag har lyckats att
utkristallisera i läran. Genom att systematiskt inventera rättspraxis går det att
finna vissa mönster där det har respektive inte har ansetts föreligga adekvat
orsakssamband. Hellner delar in rättsfallen om adekvansbedömningen i tio

                                                
52 Hellner, 1976 s. 147ff.
53 Eörsi, s. 253ff. Författaren gör en komparativ belysning av problemet med
förutsebarhetsrekvisitet ”foreseeability”.
54 Hellner, 2000 s. 205f; Dufwa, s. 2545; Karlgren, s. 48f; Lech, s. 32.
55 Hellner, 2000 s. 205. Kopplingen mellan adekvans- och culpabedömningen kommer att
behandlas i kapitel 4.4.
56 Bengtsson, SvJT 1981 s. 533.
57 Agell, JT 1994-95 s. 805; Radetzki, s. 16.
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olika kategorier för att belysa de tendenser som finns på området.58 Jag avser
inte att detaljstudera dessa olika situationer då skadestånd utgått respektive
inte utgått. Att Hellner, utan någon ambition på  fullständighet, behöver tio
olika kategorier för att kunna se dessa tendenser visar enligt min mening
bara på adekvanslärans anpassbarhet och det stora utrymme som finns för
skönsmässiga bedömningar anpassade till specifika situationer.
 
Det är synnerligen lätt att kritisera adekvansläran eftersom så gott som varje
skadeståndsrättare i Sverige haft en åsikt om läran. Men lika lite som det är
möjligt att redogöra för alla uttolkare av läran, är det inte heller möjligt att
belysa alla kritik som den har fått. Jag kommer att belysa en del av denna
kritik för att sedan avsluta med lite egna reflektioner.

Strahl har kritiserat adekvansläran för dess principiella obestämdhet.
Eftersom kausaliteten blir säkrare ju mer kunskap vi har om samtliga
föreliggande omständigheter anser Strahl att adekvansbegreppet bygger på
ett generaliserande betraktelsesätt som bygger på okunnighet. Om det
förelåg total vetskap om samtliga omständigheter kring en konkret handling,
dess inverkan på den konkreta effekten och samtliga dessa omständigheter
togs i beaktande, skulle adekvansläran som avgränsningslära vara
meningslös. Resultat blir helt enkelt det samma som vid en
orsaksbedömning eftersom det inte går att besvara frågan om handlingen
hade en tendens att orsaka effekten nekande om vi vet det exakta utfallet.

Ytterliggare en komplikation enligt Strahl är att avgöra vilken effekt som
skall bedömas utifrån skadevållarens handlande. I exemplet med kusken
som somnade, anges effekten som döden genom blixtnedslag. Eftersom
kuskens culpa inte ökade risken för denna effekt förelåg inte adekvat
kausalitet. Men om effekten istället beskrivs som döden, vilken som helst,
skulle kusken bli ansvarig oavsett om passageraren dött genom att ekipaget
kört i diket eller p.g.a. blixtnedslag.

Att hänvisa till förutsebarheten, som tycks vara brukligt i svensk rätt, vållar
en del bekymmer. I ett intressant exempel som Karlgren behandlar tillfogas
en person obetydliga sårskador efter en sammanstötning mellan två bilar.
Infektionerna leder till stelkramp och personen dör. Om vi utgår från en
mycket kunnig läkare skulle han förmodligen anse att infektionsrisken var
förutsebar men att risken för stelkramp utesluten. Förutsebarheten omfattar
således infektioner men inte den speciella infektionen stelkramp.59

Det finns andra som företräder uppfattningen att en skadevållare bör bli
ansvarig om han hade anledning att ta risken för ifrågavarande skada i
beräkning.60 Skillnaden består i att någon hänvisning till vir optimus inte
görs utan uppfattningen är subjektiviserad på så sätt att det är skadevållarens

                                                
58 Hellner, 1995 s. 207.
59 Se Karlgren, s. 50.
60 Se Conradi, SvJT 1984 s. 177ff; Strahl, 1964 s. 324ff.



23

insikt som skall bedömas. Problemet med att avgöra vilken effekt som
förutsebarheten tar sikte på kvarstår dock.

4.3 Läror om skyddat intresse

I propositionen till skadeståndslagen framhålls beaktandet av skyddat
intresse som ett sätt att begränsa skadeståndsansvaret vid sidan av den
klassiska adekvansbedömningen. Där anges att det torde vara en erkänd
grundsats i svensk skadeståndsrätt att ersättningsansvar inträder bara när
skadan har drabbat ett intresse som skyddas av en handlingsnorm vars
åsidosättande utgör grunden för skadeståndsansvaret.61 Den dåvarande
rättschefen Ulf Nordenson var en av lärans varmast anhängare och tros ha
spelat en betydande roll vid skadeståndslagens tillkomst.62 Några år senare
skulle han även få ge uttryck för sin tankar kring normskyddsläran i
rättsfallet NJA 1976 s. 458 som kommer att behandlas nedan tillsammans
med Håkan Anderssons framförda skyddsändamålslära, som uppställs som
en vidareutveckling av normskyddsläran.

4.3.1 Normskyddsläran

Enligt normskyddsläran utgår inte ersättning för skador som ligger utanför
skadeståndsregelns skyddsnorm. Den bedömning som domstolarna gör är i
grunden av rättspolitisk karaktär. Läran anses ha fått sitt definitiva
genombrott i svensk rätt genom justitierådet Nordensons mycket utförliga
motivering i rättsfallet NJA 1976 s. 458.63 Fallet är förmodligen bekant för
de flesta juriststudenter och rörde frågan om en fader kunde göras ansvarig,
ensam eller tillsammans med sin son, för den skada som orsakats sonens
lekkamrat. Omständigheterna i fallet var i huvudsak följande: En 9-årig
pojke hade ändrat en cykelpump så att den gick att använda till att skjuta
korkar. Genom den kraftiga luftkompression som uppstod kunde korken
skjutas iväg upp till 17 meter. När en 6-årig lekkamrat skulle skjuta iväg
korken fastnade den i pumpen, varvid han bad en annan 9-åring om hjälp.
När 9-åringen försökte få loss korken flög den iväg och träffade 6-åringens
öga som skadades svårt. HD ogillade 6-åringens skadeståndstalan. Varken
9-åringen som lånat ut bössan till 6-åringen eller hans far, som låtit sin som
leka med den, ansågs ha förfarit vårdlöst eftersom risken för personskada
bedömdes, vid en normal aktsam hantering med pumpen, som obetydlig.

Nordenson som var skiljaktig beträffande motiveringen fann dels att det var
vårdslöst av fadern att låta sonen leka med pumpen, dels att det var vårdslöst
av sonen att låna ut den till 6-åringen. Nordenson ansåg dock inte att någon
av de risker som var speciellt förknippade med handhavandet av pumpen

                                                
61 Prop. 1972:5 s. 159. Liknande resonemang förs även på s. 328ff, 512f.
62 Se Bengtsson, SvJT 1994 s. 195.
63 Fallet har kommenterats av Bengtsson, SvJT 1981 s. 531f.



24

förverkligats i fallet.64 Majoriteten och Nordenson kom följaktligen till
samma rättsföljd, d.v.s. skadeståndstalan ogillades, men med helt olika
motiveringar. Nordenson utvecklade även sin motivering och framhöll att
det vid sidan av kravet på adekvat kausalitet uppställs också ett krav på att
skadan skall ha drabbat det intresse eller något av de intressen som den
åsidosatta handlingsnormen är avsedd att skydda. Han konstaterar även
vidare att det inte kunde råda någon tvekan om att adekvanslärans krav på
beräknelighet eller förutsebarhet var uppfyllda.65 Att skadeståndstalan ändå
inte vinner bifall motiverar han med att den förverkligade risken är en annan
än den som den överträdda handlingsnormen är tänkt att skydda.
Handlingsnormen skyddar mot att ”korkbössor” inte överlämnas till 6-åriga
barn, eftersom detta är förknippat med särskilda faror relaterade till
6-åringars bristande faroinsikt.

Om det istället varit så att 6-åringen hade skadats när han lekte med pumpen
skulle 9-åringen ha blivit skadeståndsskyldig eftersom handlingsnormens
skyddssyfte då överträtts.

”Endast om man under hänsynstagande till alla dessa omständigheter [under vilka skadan
har uppkommit] kan konstatera att skadehändelsen innebär ett realiserande av någon av de
särskilda risker som handlingsnormen är avsedd att förebygga har man att göra med ett
skadefall inom skyddsomfånget.”66

Nordenson anser att det är självklart att den inträffade skadan inte innebär
realiserandet av någon sådan risk, eftersom den riskökning som sker i och
med överlämnandet upphör när 9-åringen får tillbaka pumpen.67 Med andra
ord skulle man kunna säga att om man inte får lämna farliga leksaker till
tanklösa 6-åringar, innebär det inte att ansvar inträder då skadan berott på
något annat än leksakens farlighet och 6-åringens tankspriddhet.68 Det var ju
inte den impulsive 6-åringen utan den mera mogne 9-åringen som orsakade
skadan. Andersson anser att Nordensons tankegångar är principiellt riktiga,
men kommer till en annan slutsats i fallet, enär han menar att den speciella
fara med att överlämna ”korkbössor” till 6-åringar förverkligades i och med
att 6-åringen inte förstod att hålla sig borta från pumpen när den
åtgärdades.69 Detta visar vilken komplexitet läran har och inte sällan torde
den vålla stora tillämpningssvårigheter för domstolarna.70 

Det kan tyckas att man lika gärna kan resonera i termer kring att det är
brister i adekvansen som gör att skadeståndstalan inte bifalls. Nordenson
håller dock isär culpa- och adekvansbedömningen å ena sidan och frågan om
den tillämpliga handlingsregelns skyddsomfång å den andra.71 Han menar

                                                
64 Referatet s. 463f.
65 Referatet s. 468.
66 Referatet s. 468.
67 Referatet s. 468.
68 Bengtsson, SvJT 1981 s. 532.
69 Andersson,1993 s. 419.
70 Bengtsson, SvJT 1981 s. 532.
71 Referatet s. 465ff.
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att adekvat kausalitet är en undersökning av orsakssambandet där man
beaktar vissa krav på sannolikhet och beräknelighet ur ett närmast filosofisk
perspektiv som inte kan influeras av rättspolitiska värderingar. När man
skall fastställa vilka skaderisker som normen är avsedd att förebygga
innefattar det ett stort mått av rättspolitiska överväganden.72 Bengtsson
instämmer i Nordensons resonemang att normskyddsläran skall ses som en
fristående förutsättning för ansvar, och anser att det motsatta skulle innebära
att adekvansläran ges en vittgående och ganska svårhanterlig innebörd.73

För att sammanfatta Nordensons redovisade mening i fallet kan sägas att
domstolen först skall göra en culpa- och adekvansbedömning. Sedan skall
domstolen ta ställning till om skadan drabbat det intresse som den åsidosatta
handlingsnormen är avsedd att skydda som en fristående förutsättning för
ansvar.

Liknande resonemang som Nordenson förde i ”korkbössefallet” har
förekommit i senare avgöranden från HD.74 NJA 1991 s. 138 innebar en
renässans för normskyddstanken som annars domstolarna varit ovilliga att
tillämpa.75 I fallet hade AB svensk bilprovning utfört en undermålig
besiktning av en husvagn och inte upptäckt sprickbildningar i karossen. Vid
färd med husvagnen skadades sedermera karossen och husvagnsägaren
krävde skadestånd av Svensk bilprovning. HD konstaterade att principen om
skyddat intresse har ansetts ha sin huvudsakliga betydelse när det gäller ren
förmögenhetsskada medan den sällan får aktualitet vid person- eller
sakskada. Den skadelidande fick dock ersättning för sin sakskada med
motiveringen att syftet med kontrollbesiktningen bland annat är att
tillgodose fordonsägarens eget intresse av trafiksäkerhet.76

4.3.2 Skyddsändamålsläran

Den av Nordenson flitigt åberopade normskyddsläran och Anderssons
framställda skyddsändamålslära ger uttryck för liknande tankegångar.
Skyddsändamålslära uppställs dock som något annat än en normskyddslära
eller en lära om skyddat intresse, eftersom en sådan lära är något vidare. En
normskyddslära leder, enligt Andersson, lätt tankarna till en överträdd norm
eller vissa givna rättigheter som skulle åtnjuta skydd, medan
skyddsändamålsläran betecknar alla värderingar och ändamålssynpunkter
som styr skadeståndsansvarets gräns.77 Ytterliggare en skillnad är att
Nordenson dessutom anser att normskyddsläran skall tillämpas vid sidan av
adekvansläran, medan Andersson vill avskaffa adekvansläran till förmån för
sin skyddsändamålslära.
                                                
72 Referatet s. 467.
73 Bengtsson, SvJT 1981 s. 532.
74 Se bland annat NJA 1982 s 307, NJA 1984 s 340 och NJA 1991 s. 138. 
75 Kleineman, JT 1991-92 nr 3 s. 82ff.
76 Här gjordes en hänvisning till lagstiftarens syfte, se prop. 1963:91 s. 11 och 1964:132 s.
59.
77 Andersson, JT 1994 s. 399.
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Håkan Andersson använder termen skyddsändamål som ett sammanfattande
uttryck för alla de värderingar och ändamålssynpunkter som påverkar
skadeståndsansvarets gräns.78  I princip finns det inga begränsningar för
vilka ändamålssynpunkter som skall beaktas vid användandet av läran, utan
specifika synpunkter för varje typsituation bör kunna göras gällande. Tanken
bakom läran, som har sitt ursprung i tysk rätt,  är att den skall användas som
en metod, eller övergripande förklaringsmodell, för att lösa olika konkreta
problem avseende skadeståndsansvarets gräns.79

Anderssons ambitionsnivå är hög,80 eftersom hans uttalade syfte med läran
är att den skall tjäna det praktiska rättslivet och uppfattas som en motvikt
eller komplement till den förhärskande adekvansläran.81 Enligt Andersson
brottas adekvansläran med ett antal brister eftersom läran i sin sedvanliga
utformning döljer de utslagsgivande rättsliga värderingarna bakom en fasad
av kausalitets- och sannolikhetsuttryck. Han menar att användandet av
skyddsändamålsläran frilägger dolda värderingar och samband, varför läran
därför kan erbjuda en mer rationell förklaring till skadeståndets gränser i
olika fall. Detta klarar, enligt Andersson, inte adekvansläran av eftersom den
är inriktad på orsaksfrågor i stället för på normativa värderingar.82 Hans
ambition är att hans arbetsprogram skall visa vilka dolda värderingar som
styr de olika lösningarna på avgränsningsproblematiken utifrån andra
parametrar än adekvanslärans krav på sannolikhet och förutsebarhet.83

Anderssons metod går ut på att undersöka diverse sakomständigheter
hänförliga till den skadelidande respektive skadevållaren, samt att söka
rättsliga argument anknutna till dessa omständigheter.84 Först skall det
undersökas om det finns en ansvarsgrundande handling eller verksamhet.
Sedan kan själva orsaksbedömningen förenklas genom att man frågar om
den ansvarsgrundande faktorn på något sätt inverkat på förloppet till skadan
(såsom tillräcklig, nödvändig, samverkande eller konkurrerande betingelse).
Denna bedömning avser att utröna sakfrågor och vad som faktiskt har
inträffat. Först därefter sker den juridiska bedömningen av vilka skador som
den ansvarige personen skall ersätta. För att göra denna bedömning skall i

                                                
78 Andersson,1993 s. 19. Framställningen har recenserats av Hellner, JT 1994-95 s. 840ff
och av Bengtsson, SvJT 1994 s. 194ff och mött viss kritik. Mer om detta 4.3.3.
79 Andersson,1993 s. 15ff; Andersson, JT 1994-95 s. 398.
80 Andersson 1993 s. 16; Andersson, JT 1994-95 s. 394. Notera att Bengtsson skrev
följande i  SvJT 1981 s. 532 om Nordensons i NJA 1976 s. 458 framställda
normskyddslära: ”Den lära om det skyddade intresset som Nordenson här anknyter till hör
till de allra krångligaste skadeståndsrättliga problemen – ett lämpligt föremål för subtila
teoretiska analyser, om man vill ytterliggare komplicera bedömningen för bekymrade
praktiker i domstolar och försäkringsbolag.” Och i SvJT 1994 s. 195: ”en så allmänt hållen
rekommendation som att man bör placera risken genom en avvägning av samtliga aktuella
ändamålssynpunkter skapar inte stor klarhet för vare sig domstolar eller advokater.”
81 Andersson, 1993 s. 21, 160f.
82 Andersson, JT 1994 s. 394.
83 Andersson, JT 1994 s. 396f.
84 Andersson, 1993 s. 176ff; Andersson, JT 1994-95 s. 404f.
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första hand faktorer på skadevållandesidan undersökas men även faktorer
som är hänförliga till den skadelidande.85 Om vi knyter an till det
funktionsresonemang som fördes i kapitel 2.1 betonar
skadelidandeperspektivet reparationen, medan skadelidandeperspektivet
betonar preventionen. 

4.3.2.1 Skadevållarperspektivet

Inom skadevållarperspektivet analyseras sambandet mellan den
skadegörande handlingen (d.v.s. de ansvarsgrundande faktorerna som t.ex.
culpa) och de konkret inträffade skadeföljderna.  Med andra ord vill
Andersson att undersökningen skall inriktas på vilka verkningar som
realiserats av faroskapandet (det culpösa beteendet). Det är de faror som vid
culpabedömningen lyftes fram som typiskt farliga och som motiverade
ansvaret som sådant, som skall ha förverkligats.86 Andersson uttrycker det så
att det skall finnas ett inre samband mellan den fara som motiverar ansvaret
och den konkreta skadan. I farebedömningen skall även händelser som
inträffar efter skadevållarens handling beaktas i den mån de framstår som
normala, t.ex. mellankommande tredjemans agerande eftersom dennes
agerande kan ingå i den faropotential som skadevållarens handling utstakat.
Andersson vill därigenom förlägga tonvikten vid bedömningen mer på att
analysera risksituationen än att studera förloppet.87

Som exempel framförs att en fastighetsägare underlåter att sanda en isig
trottoar. En person vinkar till sig en taxi eftersom han inte vågar gå på den
isiga trottoaren, varefter han under taxifärden bryter armen. Fastighetsägaren
har brutit mot handlingsregeln att sanda och som en följd därav har
fotgängaren brutit armen. Den specifika fara som handlingsregeln att sanda
var åsyftad att avvärja var att någon bryter armen eller skadas på annat sätt,
genom att denne halkar på isen. Att personen skulle skadas under taxifärden
ingår följaktligen inte i den faropotential som fastighetsägarens
underlåtenhet att sanda utstakat, och ansvarsgrundsamband saknas.88

Det kan med fog anses att utfallet av exemplet skulle bli det samma vid en
klassisk adekvansbedömning. Detta förnekas inte heller av Andersson,
eftersom adekvansen innehåller ett skadevållarperspektiv just genom
förutsebarhetsrekvisitet som utgår från förhållanden på den skadelidandes
sida.89 Adekvansläran motsvar dock enbart en liten del av
skyddsändamålsläran område, och läran kan inte uppnå den differentiering
som en lära om skyddsändamål kan. Följaktligen måste
skyddsändamålslärans skadevållarperspektiv, i likhet med adekvansläran,

                                                
85 Andersson, JT 1994-95 s. 403.
86 Andersson, 1993 s. 351ff.
87 Andersson, 1993 s. 354.
88 Andersson, 1993 s. 356.
89 Andersson, 1993 s. 357.
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lämna vissa falltyper obesvarade. Dessa falltyper skall enligt Andersson i
stället lösas med hjälp av skadelidandeperspektivet.90

4.3.2.2 Skadelidandeperspektivet

När någon drabbas av en skada är utgångspunkten att den skadelidande skall
stå för skadan själv. För att den skadelidande skall ha rätt att vältra över
risken för den uppkomna skadan krävs, förutom att någon annan har betett
sig klandervärt, att dennes intresse är mer skyddsvärt än skadevållarens. Den
skadelidande anses enligt Andersson bära vissa risker som han inte kan
övervältra på skadevållaren. Till skillnad från skadevållarperspektivet som
behandlar frågan om hur den risk som skadevållaren har skapat och ansvarar
för ska realiseras (t.ex. underlåtenheten att sanda) för att
skadeståndsskyldigheten skall omfatta en viss följd, berör
skadelidandeperspektivet om skadeföljden skall anses tillhöra den
skadelidandes riskområde.91 Dessa risker delar Andersson upp i fyra
kategorier.

Den första kategorin behandlar faktiska förhållanden som är subjektivt
relaterade till skadelidanden. Kännetecknande för denna grupp är att den
skadelidande genom ett eget val har försatt sig i den situation i vilken han
blev skadad eller att han inte försökt begränsa skadeverkningarna och
därigenom kan ses som medvållande till skadan. Medvållandet avgränsas
från den skadeståndsrättsliga regeln i SkL 6 kap 1 § genom att denna
förutsätter grov culpa från den skadelidande. Effekten av medvållanderegeln
är att skadeståndet kan jämkas medan Andersson menar att medvållande
från den skadelidandes sida även kan få följden att skadan skall anses falla
utanför regelns skyddsändamål. Detta eftersom den skadelidande genom sitt
sätt att handla kan anses ha ställt sig utanför det skydd som ersättningsregeln
ger.92 Den skadelidande kan även genom att inte begränsa
skadeverkningarna anses ha förverkat sin rätt till ersättning, något som
delvis sammanfaller med skadelidandeperspektivets reparativa funktion att
skadeverkningarna skall begränsas.93 

Den andra kategorin rör faktiska förhållanden som är objektivt relaterade till
skadelidanden, t.ex. den skadelidandes mottaglighet för skada. Enligt
huvudregeln får skadevållaren ta den skadelidande sådan han finner honom.
Även om en psykiskt sjuk person skadas av en tämligen lindrig handling
svarar normalt sätt skadevållaren. Här kommer dock andra aspekter in, t.ex.
om handlingen är culpös när risken för skada är mycket liten, och om det
finns ett kausalsamband när en redan skadad person skadas på nytt.

                                                
90 Andersson, 1993 s. 360f.
91 Andersson, 1993 s. 452ff.
92 Andersson, 1993 s. 470ff.
93 Andersson, 1993 s. 478ff.
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Andersson menar att den skadelidande i vissa fall själv skall bära risken för
sin svaghet.94

Kategori tre behandlar betydelsen av en indirekt skadelidandes relation till
den direkt skadelidande t.ex. chockskador, genetiska skador och
tredjemansskador. Denna skadekategori hänför sig framför allt till
situationer när en direkt skadelidande har avlidit till följd av någon annans
skadegörande handling och en annan person fått psykiska problem till följd
av detta.95 Detta kommer att behandlas utförligt i det följande när
anhörigersättningen analyseras utifrån skyddsändamålsläran.

Som en fjärde kategori uppställs betydelsen av den skadelidandes
riskbärande på grund av rättsliga förhållanden. Det huvudsakliga området är
här när den skadelidande skyddas av en försäkring. Detta kan med andra ord
beskrivas som att skadefallet hamnar innanför den skadelidandes eget
riskområde.96 

4.3.3 Kommentar och kritik

Håkan Andersson skyddsändamålslära är egentligen ingen ny lära utan
speglar ett tankesätt som har sina rötter i tysk rätt och som utvecklades av
österrikaren Armin Ehrenzweig år 1920.97 Den uppvisar också, som vi har
kunnat se, stora likheter med Nordenssons normskyddslära. I det följande
när jag hänvisar till skyddat intresse avser jag Anderssons
skyddsändamålslära.

Kort efter att Andersson framställde sin skyddsändamålslära 1993
recenserades den av Jan Hellner och Bertil Bengtsson.98 Bägge ställer sig
frågande till om Anderssons skyddsändamålslära verkligen kan bidra med
den klarhet och förutsägbarhet i rättstillämpningen som utlovas. Enligt
Bengtsson ges inte de överskådliga innehållet som Andersson lovat och
skyddsändamålsläran är lika allmänt hållen som adekvansläran.99 Hellner
menar att Anderssons resonemang kring riskplacering, d.v.s. att vissa risker
anses falla på skadevållaren respektive den skadelidande och att vissa av
dessa risker inte går att övervältra på motparten, skjuter undan andra viktiga
faktorer som kan inverka på tolkningen till förmån för en tämligen
godtycklig riskfördelningslära.100 Vilka dessa risker är redovisas dock inte. 

Genom att överväga samtliga föreliggande ändamålssynpunkter riskerar
domaren att hamna i ett beslutsvakuum utan grundläggande principer att
falla tillbaka på. Skyddsändamålsläran för förvisso fram de skäl som ligger
                                                
94 Andersson, 1993 s. 493ff.
95 Andersson, 1993 s. 550ff.
96 Andersson, 1993 s. 573ff.
97 Andersson, 1993 s. 39f.
98 Hellner, JT 1994-95 s. 840ff; Bengtsson, SvJT 1994 s. 194ff.
99 Bengtsson, SvJT 1994 s. 200.
100 Hellner, JT 1994-95 s. 848.
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bakom ett beslut, men i slutändan är det ändå domaren som skall väga de
olika ändamålssynpunkter mot varandra, vilket borde kunna ge ett stort
utrymme för lika skönsmässiga bedömningar som adekvansläran gör. Som
stöd för Anderssons arbetsprogram bör ändå framhållas att adekvansfrågan
får en allsidig belysning genom att rättspolitiska argument förs fram och
diskuteras i stället för att döljas bakom ord som att det låg i farans riktning.
Låt vara att jag ställer mig frågande till om inte motiveringen att skadan låg
i farans riktning egentligen säger samma sak som Andersson, när han
behandlar det inre samband som skall finnas mellan den fara som motiverar
ansvaret och den konkreta skadan. Möjligen betonar Andersson sambandet
tydligare, medan adekvansbedömningen även kan innefatta andra mera
allmänna sannolikhetsresonemang vid sidan av att skadan skall ligga i farans
riktning. 

För att läran skall få den genomslagskraft som Andersson har hoppats på
krävs det nog, som Bengtsson påpekar, att det bildas en rättspraxis som ger
stöd för en ansvarsbegränsning i olika typfall.101 Jag tror dock inte att
domstolarna genom att hänvisa till en skyddsändamålslära kommer att ändra
rättspraxis. Däremot finner jag det mer troligt att skälen bakom
domstolarnas avgöranden kommer att lyftas fram i ljuset på ett helt annat
sätt, vilket får anses vara Håkan Anderssons syfte.

Vidare kan man överhuvudtaget ifrågasätta om skyddsändamålsläran
verkligen utgör en lära i den bemärkelsen att den tillhandahåller en
regelbildning för lösande av avgränsningsproblem. Inom avtalsrätten
uppställs t.ex. förutsättningsläran som en regelbildning. Andersson ställer
upp läran som ett arbetsprogram där olika ändamålssynpunkter skall
ventileras och svaret på frågorna om skadeståndsansvarets gränser beror
ytterst på synpunkter som är specifika för varje typsituation.102 

4.4 Teoriernas förhållande till
culpabedömningen

I detta arbete gör jag en tydlig skillnad mellan vårdslösheten och
orsaksbegreppet och ena sidan och värderingen av orsakssamanhanget å den
andra. Vid studiet av adekvansbegreppet har jag dock funnit betydande
likheter med culpabegreppet. Begrepp som beräknelighet och förutsebarhet
används både vid culpabedömningen och adekvansbedömningen men, som
Ulf Persson skriver, skulle adekvanskravet mista en del av sitt
existensberättigande i den mån begreppen sammanfaller.103 Beräkneligheten
används ofta vid diskussionen om det subjektiva culparekvisitet, och hänför
sig då till skadevållarens tillräknelighet, d.v.s. om han kunde inse risken för
skada. Här beaktas förhållanden som är hänförliga till skadevållaren som

                                                
101 Bengtsson, SvJT 1994 s. 200.
102 Agell, JT 1994-95 s. 799ff.
103 Persson, 1962 s. 84.
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person t.ex. ålder, sinnessjukdom etc., men vid adekvansbedömningen är det
inte skadevållarens kunskaper i skadeögonblicket som är avgörande, utan de
kunskaper som en expert i efterhand har, enligt en objektiv bedömning. Det
avgörande är hur de inträffade skadorna kunnat förutses, inte hur
omständigheterna borde ha påverkat handlandet.104 För att hålla isär culpa
och adekvans delar Persson upp varje skadehändelse i tre led; ett subjekt
(skadevållaren), ett faktum (handlingen) och en effekt (skadan).
Beräkneligheten av handlingens följder anknyter till adekvansbedömningen
och reglerar förhållandet faktum-effekt, medan culpabedömningen reglerar
förhållandet subjekt-faktum.105 Vid culpabedömningen blir frågan om
skadevållaren culpöst framkallat handlingen, och svaret går att finna genom
att analysera risken för skada, den sannolika skadans storlek och
möjligheterna att förekomma skadan samt den handlandes möjligheter att
inse risken för skada. Problemet som uppstår om inte culpa och adekvans
hålls isär är att begreppen riskerar att urvattnas, vilket gör det svårt att veta
vad som fällt utslaget i ett särskilt fall. I praxis verkar det dock som om
domstolarna gör en uppdelning, varvid prövning sker i två steg.106

Strahl menar att begränsningen av skadeståndet skall förläggas till
culparekvisitet där det skall avgöras om det föreligger culpa i förhållande till
effekten. Genom att göra en kvantitativ bedömning ställs frågan om det
finns anledning att taga i beräkning risken för den inträffade skadan.107 En
sådan bedömning ligger nära adekvanslärans sannolikhetsbedömning, med
skillnaden att risken för effekten skall vara av sådan art att den togs i
beaktande som en av omständigheterna när handlingen bedömdes som
oaktsam.108 Vidare skall en kvalitativ bedömning göras som går ut på att
fråga om skadevållaren genom att begå handlingen brustit i den aktsamhet
som rimligen kan krävas för att skydda mot den typ av skada som
inträffat.109 En sådan uppdelning som anknyter till culparekvisitet bär med
sig fördelen att ändamålshänsyn kan beaktas och adekvanslärans
generaliserande betraktelsesätt kan överges till förmån för ett mer konkret
sådant. Nackdelen är enligt Andersson att det skapas ett relativt
culpabegrepp, d.v.s. svaret på frågan om en handling är oaktsam blir
avhängigt varje följd för sig. Följden blir att en handling kan anses culpös i
förhållande till vissa risker men inte till andra.110 Inom straffrätten är detta
inga problem eftersom det som står under bedömning är om handlingen som
sådan är straffvärd, medan det inom skadeståndsrätten även skall bedömas
vilka av följderna som den culpösa handlingen skall ersätta.111

                                                
104 Hellner, 1995 s. 206.
105 Persson, 1962 s. 85f.
106 Se NJA 1996 s. 564.
107 Strahl, 1964 s. 324ff.
108 Strahl, 1976 s. 199f.
109 Strahl, 1964 s. 344f.
110 Se Andersson, 1993 s. 140f, 280f. Jfr Dahlman, s. 114 som delvis kritiserar Anderssons
absoluta culpabegrepp.
111 I sammanhanget bör betonas att Strahl i huvudsak behandlade straffrätt, något som ligger
utanför detta arbetes avhandlingsområde. Se avgränsningen i kapitel 1.4.
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5 Anhörigersättning
Efter att jag har behandlat den teoretiska biten kring skadeståndsansvarets
gräns kommer jag nu att detaljstudera anhörigersättningen. Kapitlet kommer
därför att skilja sig från uppsatsens tidigare upplägg, eftersom jag nu
kommer att lämna teorierna och behandla ett praktiskt problem. För att göra
detta kommer jag först att beskriva vad anhörigersättningen består av och
vad som krävs för att chockskador skall ersättas, för att sedan redogöra för
rättsutvecklingen och lagstiftningen på området. 

Anledningen till att jag har valt att studera avgränsningsteorierna utifrån
regler om anhörigersättning är dels att problemområdet är väl belyst i praxis,
dels att lagstiftaren har utrett möjligheterna att genom lagstiftning
tillerkänna personer ersättning vid nära anhörigs dödsfall. Utifrån den
diskussion som förs av lagstiftaren, rättstillämparen och
rättsvetenskapsmännen finner jag det intressant att analysera rådande och
kommande rättsläge utifrån de teoretiska förklaringsramar som teorierna
utgör. Framför allt är det intressant att se hur väl de olika
avgränsningsteorierna lämpar sig att förklara anhörigersättningen.

5.1 Bakgrund

Inom svensk rätt har huvudprincipen sedan gammalt varit att ersättning för
person- eller sakskada endast utgår till den som direkt drabbas av skadan.
Även våra nordiska grannländer, och ett flertal andra rättsordningar har en
tradition av rättsregler som bygger på samma princip.112 Motiven bakom
denna ståndpunkt är delvis luddiga, men samma resonemang återkommer
vid diskussionen om ersättning till anhöriga. Det har hävdats att det ofta är
svårt för skadevållaren att beräkna vilka skador som kan uppstå för
tredjemän, och om regeln saknades skulle det ge upphov till en mängd
obestämda skadeståndskrav. Ett oinskränkt ansvar för tredjemansskador
skulle även resultera i betydande svårigheter att genom ansvarsförsäkring
täcka alla tänkbara uppkomliga skadeståndssituationer. Det framstår som
lättare för tredjemannen att själv teckna en försäkring för att hindra i många
fall oförutsedda skador. Även kostnaderna för alla de krav som kan riktas
mot skadevållaren, kravens betydande storlek och processekonomiska skäl
anses motivera regelns berättigande.113 Mot den enkla huvudregeln att
tredjemansskador inte ersätts är den främsta kritiken att den även utestänger
krav som av olika skäl kan anses vara berättigade.114

                                                
112 Hellner, SvJT 1969 s. 332.
113 Bengtsson m.fl., s. 58; Andersson, 1997 s. 38 ff.  Jfr Hellner, 2000 s. 363 där han
ifrågasätter riktigheten i att de förluster som drabbar tredjeman allmänt sätt är opåräkneliga
för den skadeståndsskyldige.
114 Andersson, 1997 s. 45.
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Vid en anhörigs dödsfall drabbas den skadelidande inte direkt av skadan
utan den psykiska chocken är en direkt följd av någon annans personskada.
Förhållandena liknar dock de som brukar rymmas under begreppet
tredjemansskada och anses numera utgöra ett berättigat ersättningskrav.
 
När en person drabbas av psykiska besvär till följd av att en nära anhörig har
dödats utgör denna skada en personskada i sig. Om vi försöker applicera
detta fall under begreppet tredjemansskada blir vi tvungna att tänja på
begreppet, eftersom en tredjemansskada är en förmögenhetsskada som
uppkommit till följd av annans person- eller sakskada. Det kan därför vara
bra att göra en distinktion mellan begreppet tredjemansskada och det fall när
en person drabbas av psykiska besvär till följd av en nära anhörigs
personskada. Det senare har av Håkan Andersson definierats som en
oegentlig tredjemansskada. Skillnaden består i att en oegentlig
tredjemansskada inte utgör en förmögenhetsskada utan drabbar den tredje
mannen i form av en personskada.115

Det är begreppet oegentlig tredjemansskada som åsyftas i den följande
utredningen om anhörigersättning vid psykiska besvär. Förvisso diskuteras i
SOU 1995:33 om det överhuvudtaget är lämpligt att ge sig in i diskussioner
kring om psykiska besvär till följd av annans död skall definieras som en
tredjemansskada eller ej. I utredningen framhävs att det skulle vara
begreppsjurisprudens om man låter svaret på denna fråga vara avgörande för
om skadestånd skall utgå eller inte.116 Jag kan bara instämma, men för att
förstå vilken skadetyp som diskuteras och för att klargöra att skadan faktiskt
utgör en personskada i sig anser jag ända att det är av intresse att förklara
begreppet.

5.2 Vad är anhörigersättning?

När en person nås av beskedet att en nära anhörig har dött, är det naturligt
att vederbörande drabbas av chock, depression och djup sorg. Att förlora en
person man håller kär torde typiskt sätt ge upphov till någon form av psykisk
påverkan, oavsett på vilket sett den anhörige avlidit. Enligt tidigare svensk
rättstradition har det varit mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att få
ersättning från skadevållaren för dessa psykiska besvär. Skadetypen hänförs
till kategorin ideell skada, och för att ersättning skall utgå krävs i princip
stöd i lag. Ideell skada skiljer sig från ekonomisk skada som utgör
ekonomiska förluster av olika slag, t.ex. kostnader, inkomstförlust och
intrång i näringsverksamhet. Ideell skada utgörs däremot av skador av icke-
ekonomisk natur, t.ex. kränkningar av den personliga integriteten samt
fysiskt och psykiskt lidande i samband med personskador. Enligt 1 kap 3 §
SkL utgår ersättning för den integritetskränkning som någon har utsatts för
genom ett brott mot dennes personliga integritet, frihet, frid eller ära.

                                                
115 Andersson, 1997 s. 22.
116 SOU 1995:33 s. 380f.
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Stadgandet ger ingen rätt till ersättning för psykiskt lidande som drabbar
någon annan än den direkt skadelidande.117 I det följande kommer därför
integritetskränkning helt lämnas därhän. 

Gränsdragningen mellan skadetyperna kan ibland vara svår att göra, men
kännetecknande för den ideella skadan är att den normalt inte går att mäta i
pengar utan måste fastställas enligt schabloner. Under senare år har
domstolarna i allt större utsträckning erkänt anhöriga som
ersättningsberättigande subjekt utan stöd i lag, och de psykiska besvären har
ansetts ersättningsgilla som personskada.118

5.2.1 Psykisk chock

Av 5 kap. 1 § SkL framgår att skadestånd till den som har tillfogats
personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter,
inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt
olägenheter i övrigt.119 Till begreppet personskada räknas såväl fysiska som
psykiska skador. Till de psykiska skadorna hänförs skador på den psykiska
hälsan i form av chock, depression, posttraumatiska neuroser etc. Det
psykiska lidandet under den akuta sjukdomstiden efter skadan ersätts
vanligtvis som sveda och värk, medan ersättningsposten lyte eller annat
stadigvarande men omfattar lidande eller obehag som kvarstår efter den
tidpunkt då den skadelidandes personskada kan bedömas som varaktig.120

När jag refererar till psykisk chock avses dels den chockverkan som en
händelse medför, dels efterföljande traumatiska neuroser som kan uppträda. 

I NJA 1993 s 41 I och II framhölls att psykiska besvär måste utgöra en
medicinsk påvisbar effekt för att kunna utgöra en personskada, vilket
undantar allmänna känslor av obehag som vem som helst kan uppleva i
samband med en personskada.121 Att besvären skall vara medicinskt
påvisbara är en skillnad mot vad som gäller för fysiska skador. T.ex. räknas
smärta som en kroppsskada, även om det medicinskt inte går att fastställa
smärtan. Ersättning för psykiska besvär som har samband med en fysisk
skada har sedan länge ansetts som en personskada, och från och med NJA
1971 s. 78 betraktas även psykiska besvär utan sådant samband som en
personskada.122 

                                                
117 Se HD: s domskäl i NJA 1993 s. 41 I och II. I fallet hade käranden yrkat på
kränkningsersättning.
118 Prop. 2000/01:68 s. 17.
119 Fr.o.m. 1 januari, 2001 har paragrafen en ny lydelse.
120 Prop. 2000/01:68 s. 18.
121 SOU 1995:33 s. 61, se även SOU 1992:84 s. 97 och NJA 2000 s. 521.
122 SOU 1995:33 s. 129f. Rättsfallet kommer att analyseras i kapitel 5.4.1.
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5.2.2 Anhörigkretsen

Det finns ingen legaldefinition på vem som skall anses som nära anhörig i
dessa samanhang. Gifta, samboende och barn omfattas naturligtvis och i
övrigt får man se på omständigheterna i det speciella fallet där
levnadsförhållandena kan ge indikationer på vem som skall anses som
anhörig.123 I ett antal rättsfall har frågan om vem som skall anses som
anhörig berörts. Förutom ersättning till make, sambo och barn har även
ersättning tillerkänts sambons barn för vilken den avlidne framstod som en
fadersgestalt.124 I ett fall har barnbarn fått ersättning. Omständigheterna i
fallet var speciella. Barnbarnens far hade dödat mormodern som stod dessa
mycket nära. De psykiska besvären ansågs delvis vara en följd av insikten
att mormodern dödats av deras egen far.125 Avgörande för bedömningen
synes vara hur pass nära relationen mellan den avlidne och den som yrkar
ersättning är.126

Ett belysande rättsfall är NJA 2000 s. 521. I fallet hade HD att ta ställning
till om vuxna syskon som inte bodde tillsammans med den avlidne kunde
ses som nära anhöriga. Först frågade sig domstolen om syskonens psykiska
besvär var av sådan art att de kunde hänföras till personskada. Den
medicinska utredningen var i målet bristfällig, men HD uttalade att när
någon dödats genom en brottslig handling, drabbas de anhöriga på ett
chockartat sätt. Det ligger då i sakens natur att de som har stått den avlidne
nära drabbas av psykiska besvär utöver sådana känslor av sorg och saknad
som ett dödsfall brukar medföra. HD ansåg att när det inte är aktuellt att
ersätta andra skadeföljder än sveda och värk och smärre belopp avseende
kostnader eller inkomstförlust bör man utan närmare utredning kunna
presumera att dessa besvär är att hänföra till personskada. Bevislättnaden
ansågs dock motiverad bara när den skadelidande är så nära anhörig till den
avlidne att det är naturligt att utgå från att dödsfallet leder till psykiska
besvär. Trots att syskonen inte bodde tillsammans och att de var betydligt
äldre än K ansåg HD att förhållandena var så pass speciella att ersättningen
för syskonens psykiska besvär utgick. Särskilt betonades att alla bodde på
samma ort eller i en ort alldeles intill, de arbetade alla i samma taxiföretag
som hade startats av deras föräldrar. Syskonen träffades dessutom dagligen i
jobbet och de hade alla kontakt med K i samband med hantering av
taxametrar och fakturering.

                                                
123 Andersson, 1993 s. 552.
124 Stockholms tingsrätt, dom den 25 maj 1993. DB 865.
125 Stockholms tingsrätt, dom den 20 december 1993. DB 2044.
126 Enligt Andersson måste det avgörande vara hur nära relationen är reellt, inte de yttre
kännetecknena. Andersson, 1993 s. 552.
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5.3 Orsaksfrågor vi psykisk chock

Jag har tidigare diskuterat orsaksfrågor, och framför allt behandlat dessa vid
fysiskt orsakande. Jag kommer nu att behandla psykiskt orsakande för
belysa lite av den orsaksproblematik som uppstår vid psykisk chock.

När någon kastar en boll mot ett fönster är det oftast ganska lätt att utifrån
ett naturvetenskapligt betraktelsesätt att beräkna följderna av handlandet. Vi
vet av erfarenhet eller genom att utföra tester, att fönstret går sönder vid en
viss belastning. Förloppet utgör, enligt naturens lagar och enligt de konkreta
förhållandena kring händelsen, en logisk följd av handlandet. Vid psykiskt
orsakande kan man inte gärna tala om ett förlopp enligt naturens ordning,
eftersom olika personer reagerar olika i olika situationer.127 Att försöka
utröna varför en person reagerar på ett visst sätt, t.ex. att en person drabbas
av psykisk chock vid beskedet av att en nära anhörig har dödats, skiljer sig
följaktligen från att avgöra varför en fysisk händelse har inträffat.

I fall som rör psykisk chock föreligger en kombination av fysiskt och
psykiskt orsakande. Att A dödar B utgör den fysiska delen, medan
utlösandet av den psykiska chocken hos B: s anhöriga utgör det psykiska
orsakandet. Vi sådana förhållanden får bedömningen, i stället för att baseras
på naturens lagar, utgå från hur personen är beskaffad för att därifrån göra
generaliseringar utifrån vad vi vet om människans natur. Att bedöma vad
som psykiskt har orsakat något är svårt. En rad olika psykiska besvär kan
inträda som förutom att de kan vara svåra att objektivt fastställa, dessutom
konkurrerar med det psykiska tillstånd som den skadelidande befinner sig i
redan före den skadegörande handlingen. Huvudregeln anses dock vara
precis som vid fysiska skador att skadevållaren får ta den skadelidanden
såsom han finner honom, även om ett visst krav på den skadelidandes
mottaglighet för skada upprätthåll. Dessutom krävs det att den psykiska
chocken klassas som en personskada.128

Som vi sett ovan i det diskuterade rättsfallet NJA 2000 s. 521 har HD
nyligen fastslagit att det ligger i sakens natur att de som har stått den avlidne
nära drabbas av psykiska besvär utöver sådana känslor av sorg och saknad
som ett dödsfall brukar medföra. Det anses därför föreligga en presumtion
för att de psykiska besvären skall klassas som en ersättningsgill personskada
hänförliga till dödsfallet. Någon presumtion för personskada föreligger dock
inte för andra som inte står den anhörige nära. Det bör dock inte finnas
något som hindrar att även andra, t.ex. någon som råkar bevittna ett mord,
upplever svåra trauman av det inträffade som är direkt hänförliga till
gärningsmannens agerande. Utifrån HD: s resonemang får det dock antas att
utgångspunkten i sådana situationer är att det inte är naturligt att utgå från
att dödsfallet leder till psykiska besvär som kan klassas som en personskada.

                                                
127 Andersson, 1993 s. 292.
128 Problematiken diskuteras av Jareborg, s. 153ff. Se även Andersson, 1997 s. 257ff.



37

Någon ersättning utgår ju inte som bekant om besvären inte kan klassas som
en personskada.

En intressant slutsats går att dra ur HD: s motivering i NJA 2000 s. 521. Den
av domstolen uppställda presumtionsregeln torde i realiteten utgöra en
rättsregel som innebär att anhöriga till en person som dödas skall ha rätt till
ideell ersättning. Eftersom de enda personer som kan bringa bevisning om
sin eventuella skada, genom t.ex. läkarundersökningar, är den skadelidande
själv blir det omöjligt för skadevållaren att bryta presumtionen.129 Det är
svårt att tänka sig några situationer när skadevållaren inte skall bli
ersättningsskyldig, och det kan därför ifrågasättas om Högsta domstolen
verkligen upprätthåller kravet på att den anhörige skall ha drabbats av en
personskada.130 Personligen anser jag att starka skäl talar för att anhöriga till
personer som dödas genom en skadegörande handling, vare sig handlingen
utförts uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall vara berättigade till ersättning.
Detta oavsett graden av de psykiska besvär som de drabbats av. Genom ett
sådant förfarande slipper domstolen överhuvudtaget att ta ställning till om
chocken utgör en personskada. De samhällsekonomiska konsekvenserna av
en sådan regel bör bli små eftersom det efter HD: s avgörande i princip torde
utgå ersättning till de flesta anhöriga. Möjligtvis kan det anföras att det
skulle vara främmande för svensk rättstradition att någon som inte har
drabbats av en skada av viss grad skall tillerkännas ersättning. Å andra sidan
anser jag att brottet att döda en person är i så hög grad även riktat mot de
anhöriga att de per automatik bör vara ersättningsberättigade. 

5.4 Rättsutvecklingen

Jag kommer nu i kronologisk ordning att redogöra för de viktigaste
rättsfallen kring anhörigersättningen. Före 1971 var den rådande
inställningen att ersättning för psykisk chock endast utgick om
skadevållarens vårdslösa beteende försatt den skadelidande i en skräckfylld
situation, samt att den skadelidande i direkt samband därmed drabbats av
chocken.131 I och med NJA 1971 s. 78 kom dock det första tecknet på en
utvidgad rätt till anhörigersättning. 

5.4.1 NJA 1971 s. 78

I rättsfallet hade en trafikolycka inträffat och två fordon kolliderat. I den ena
bilen färdades personen J tillsammans med sina föräldrar som bägge omkom
vid olyckan. J som vid kollisionen kastades ur bilen och från sin plats på
marken kunde han se sina föräldrar sitta orörliga i bilvraket, drabbades

                                                
129 se Håkan Anderssons kommentar till fallet i JT 2000-01 s. 897ff.
130 Prop. 2000/01:68 s. 36 och 71. I lagförslaget finns kravet på personskada även om
skadan normalt inte skall behöva styrkas med läkarintyg.
131 Jfr NJA 1937 B 1014 där den skadelidande fick ersättning, samt hovrättsfallen FFR 1945
s. 343, FFr 1954 s. 301 och FFR 1960 s. 318 där den skadelidande vägrades ersättning.
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förutom av svåra fysiska skador även av en psykogen depression vilket
gjorde honom oförmögen att arbeta. J riktade en skadeståndstalan mot
föraren av den andra bilen och yrkade ersättning för de kostnader som han
lidit till följd av depressionen. HD konstaterade att händelseförloppet i
samband med olyckan måste ha inneburit en chockartad och skräckfylld
upplevelse. J: s uppfattning att föräldrarna var döda var ägnat att förstärka
intensiteten i upplevelsen, och depressionen innebar att J blev
arbetsoförmögen från olycksdagen. Under dessa förhållanden ansågs
depressionen – oavsett i vilken grad föräldrarnas död medverkat till denna –
stå i så direkt och nära samband med olyckan att skadestånd utgick.

Personen J hade i fallet blivit försatt i psykisk chock av samma skadevållare
som orsakade föräldrarnas död. HD resonerar också kring att föräldrarnas
död kanske inte i sig medförde depressionen men utifrån hela
händelseförloppet innebar föräldrarnas död en förstärkt intensitet i
upplevelsen. Att HD tillerkände den skadelidande ersättning framstår som
ganska okontroversiellt eftersom sambandet mellan J: s egen skada och
chocken av att bevittna föräldrarnas död var så pass nära. Slutsatsen som
kan dras av fallet är att skadestånd utgår när någon genom annans vårdslösa
beteende hotas av svår fysisk skada och i direkt samband därmed drabbas av
chock.

5.4.2 NJA 1979 s. 620

Efter att en kvinna mördats drabbades dottern av depression i anledning av
moderns dödsfall. Dottern yrkade ersättning för förlorad arbetsförtjänst
eftersom hon ansåg att det förelåg adekvat kausalitet mellan mördarens
gärning och hennes sjukdom. HD ansåg att skadestånd inte kunde utgå
eftersom dottern när mordet begicks befann sig på annan ort och att hon inte
direkt berördes av mördarens handling. Depressionen uppstod först till följd
av underrättelsen om moderns död. Dotterns besvär ansågs därför inte stå i
sådant samband med den skadegörande handlingen att hon kunde
tillerkännas ersättning. 

5.4.3 NJA 1993 s. 41 I och II

Högsta domstolen ändrade sin hittills restriktiva praxis på området i
pleniavgörandena NJA 1993 s. 41 I och II. I det första fallet hade en 17-årig
flicka brutalt våldtagits och mördats. De övriga familjemedlemmarna -
föräldrarna och en yngre syster - drabbades av psykiska besvär till följd av
dödsfallet. HD som redogjorde för NJA 1971 s 78 och NJA 1979 s 620
konstaterade att det fanns starka billighetsskäl som talade för att skadestånd
skulle kunna utgå om det visas att psykiska besvär har uppstått. Det
framhävdes att när en person har dödats genom en uppsåtlig handling, är
psykiska besvär hos de närstående en typisk och närliggande skadeföljd.
Detta gäller även om de närstående inte har bevittnat dödsfallet eller i övrigt
vistats på eller i närheten av brottsplatsen och även om det har förflutit en
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viss tid innan de har fått underrättelse om det inträffade. Det kan ifrågasättas
om inte chocken hos de anhöriga är lika stor för det fall att dödandet inte
skett uppsåtligen. HD ansåg dock att det ankom på lagstiftaren att ta
ställning till om anhörigersättning kunde utgå även vid vårdslöshet eller
strikt ansvar.

Motiveringen är tyvärr ganska intetsägande. Det konstaterades att en
grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga adekvat kausalitet
mellan en handling och en inträffad skada för att skadestånd skall kunna
utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet förhindras att alltför oväntade och
avlägsna skadeverkningar ersätts. Enligt HD ger domskälen i 1979 års
rättsfall uttryck för att adekvanskravet i princip inte är uppfyllt när någon
drabbas av chock och andra psykiska besvär vid underrättelse om en
anhörigs död. Det konstateras vidare att HD anser man möjligen skulle
kunna komma till samma resultat genom att åberopa att det låg utanför
skadeståndsregelns skyddsändamål att ersätta skador av detta slag. Psykiska
besvär hos de närstående ansågs dock i detta fall vara en typisk och
närliggande skadeföljd. HD: s slutsats innebar att det förelåg adekvat
kausalitet mellan handling och orsakad skada. Att det föreligger att
orsakssamband är klart men enligt vilka bakomliggande motiv kom man
fram till att den var adekvat orsakad?

Hovrätten gjorde en ansats till att försöka forma en generell princip
beträffande ersättning vid depression till följd av underrättelse om ett grovt
våldsbrott begånget mot en nära anhörig. Fyra förutsättningar angavs som
avgörande vid bedömningen; brottets svårhet, tidssambandet mellan brottet
och de anhörigas underrättelse om brottet, de anhörigas anknytning till
brottsplatsen samt gärningsmannens relation till de anhöriga. Hovrätten
diskussion utgår principiellt från att anhörigersättning är en tredjemansskada
och menar att den gjorda uppställningen inte kommer i konflikt med
grundläggande krav om adekvat kausalitet. Någon närmare undersökning av
adekvansbegreppet görs inte utan rätten prövar omständigheterna i det
speciella fallet. Med en kort motivering konstateras att brottet är synnerligen
allvarligt och att de anhöriga omedelbart efter flickans försvinnande under
en följd av dagar deltagit i sökandet som har skett i området kring de platser
där brotten begåtts. De anhöriga har redan under sökandet utsatts för en stark
psykisk press och nödgats ta kontakt med läkare. Gärningsmannen kände till
de goda familjeförhållandena och hade umgåtts i familjen. Hovrätten
avslutar: ”Med hänvisning till det anförda måste de anhörigas psykiska
lidande ha framstått som en beräknelig följd av brotten för Tomas.”

Hovrättens domskäl är intressanta eftersom de utgör ett försök till att avslöja
vilka värderingar som bör fälla avgörandet vid anhörigersättning. Det är
därför synd att HD inte följer upp hovrättens resonemang och försöker
utforma en generell princip.
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5.4.4 NJA 1996 s. 377

HD utvecklade 1993 års fall i NJA 1996 s. 377. Omständigheterna i fallet
var följande. En elvaårig pojke blev påkörd bakifrån av en rattfyllerist när
han gick på trottoaren. Hans syster blev vittne till olyckan och föräldrarna
befann sig på olycksplatsen inom ett par minuter. Samtliga drabbades av
psykiska besvär till följd av pojkens död. Frågan i målet var om de anhöriga
kunde tillerkännas ersättning trots att dödandet inte skett uppsåtligen.
Tingsrätten hänvisade till HD:s avgörande från 1993 och konstaterade at det
skulle föra för långt att införa en skadeståndsskyldighet vid grov
vårdslöshet. Detta var upp till lagstiftaren. Hovrätten resonemang gick ut på
att den skadegörande handlingen visserligen inte enligt den straffrättsliga
bedömningen utförts uppsåtligen, men rattfylleristen hade dömts till
vårdslöshet och vållande till annans död, grova brott. Dessutom hade
bilföraren dömt till grovt rattfylleri och obehörigt avvikande från olycksplats
som utgör uppsåtliga brott. Hovrätten menade därför att brottsligheten
sammantaget var så pass grov att skadestånd till de anhöriga skulle utgå.
Enligt Högsta domstolen fanns det all anledning att vara restriktiv med
utvidgningen av ersättningsrätten mot bakgrund av att kommittén om ideell
skada nyligen framlagt sitt slutbetänkande i frågan där de föreslog att
ersättning skulle utgå oavsett vållande. Trots detta tillerkändes familjen
skadestånd. Som skäl framhävdes att dödsfallet orsakats genom en grov
vårdslös handling från skadevållarens sida som låg mycket nära ett
uppsåtligt handlande.

Ett intressant resonemang förs av JustR Lind och Svensson som var
skiljaktiga beträffande motiveringen. Först undersöker de vilket resultat en
utvidgning av 1971 års fall kunde leda till. Om fallet kan hållas som intäkt
för att skadestånd kan utgå till nära anhöriga som bevittnat dödsfallet, vilket
förvisso är omstritt, borde systern kunna erhålla ersättning för skadorna.
Moderns talan skulle dock vara svårare att bedöma – för, som författarna
skriver, det skulle vara orimligt att dra gränsen vid den som direkt bevittnat
händelsen. Modern var ju på platsen inom ett par minuter och att inte
tillerkänna henne ersättning skulle framstå som direkt stötande (min
anmärkning). Det borde därför vara likgiltigt om de anhöriga bevittnat
dödsfallet eller ej. Med tanke på att domstolarna ofta har en mycket
restriktiv inställning till om oaktsamheten skall bedömas som grov kan det
verka oskäligt att låta skadeståndstalan vara beroende av om oaktsamheten
kan bedömas som grov eller ej. Justitieråden anser följaktligen att
skadestånd bör kunna utgå även vid vanlig vårdslöshet.
 

5.4.5 NJA 1999 s. 632

Ett byggföretag hade genomfört arbeten i anslutning till en
containeruppställningsplats. Bland annat hade grindstolpar uppförts där
gångjärnsplattor svetsats fast på ett icke fackmannamässigt sätt. Följden blev
att en pojke som lekte vid grinden skadades så allvarligt att han avled när de
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flera hundra kilon tunga grindarna föll över honom. Byggföretagets
underlåtenhet att fästa fast grindarna ordentligt bedömdes som vårdslöst och
frågan uppstod om pojkens föräldrar kunde erhålla skadestånd för psykiska
besvär till följd av olyckan. HD: s majoritet fann med hänvisning till 1993
och 1996 års fall att en utvidgning av skadeståndsansvaret till att omfatta
även vårdslöshet borde tillkomma lagstiftaren. JustR Lind vidhöll sin
motivering i 1996 års fall och ville bifalla talan. JustR Nyström ansåg att
tiden var mogen att föra rättsutvecklingen vidare och anförde att de
påvisbara psykiska besvären hos den anhörige till en person som dödats eller
som skadats allvarligt är rimligen lika typiska och beräkneliga vare sig
skadevållaren varit oaktsam eller handlat med uppsåt. Nyström anförde
vidare att för den allmänna rättskänslan torde det också framstå som
naturligt att den som genom sitt handlande dödar eller allvarligt skadar
någon blir ersättningsskyldig för den personskada som till följd av
handlingen drabbar offrets närmaste krets. Eftersom lagstiftarens åtgärder
inte kunde förutses samt att en lösning av frågan framstod som så angelägen
ansåg Nyström det inte fanns skäl att invänta lagstiftningen.
 

5.5 Lagstiftningen

Som vi har sett ovan har utvecklingen under framför allt 1990-talet gått
starkt framåt, och anhöriga har i allt större utsträckning erkänts som
ersättningsberättigade subjekt. Samtidigt som HD har fört rättsutvecklingen
framåt från att anhöriga inte kunde få ersättning till ersättning utgår vid
uppsåtligt dödande – 1993 års fall – och till rättsläget idag att ersättning
utgår vid grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt dödande. I
de fall som HD har tagit upp till prövning under 90-talet har domstolen varit
mycket noga med att poängtera att det inte är upp till rättstillämpningen att
för anhörigersättningen så långt att ersättning skall utgå även vid vanligt
culpa eller strikt ansvar. Vissa justitieråd har varit mer djärva och utförligt
diskuterat möjligheten för HD att bifalla ersättningsyrkanden redan vid
vanlig culpa.132 En viktig omständighet som har spelat in vid HD: s
avgöranden är att lagstiftaren under 1990-talet haft pågående utredningar
avseende frågan om anhörigersättningen skall utvidgas via lagstiftning eller
ej.133 Ett avgörande argument har varit att rättstillämpningen bör invänta
lagstiftningen och inte utvidga regelverket ytterliggare innan ett färdigt
lagförslag är utarbetat. Lagstiftningsarbetet har mynnat ut i ett betänkande
SOU 1995:33 och ett lagförslag prop. 2000/01:68 som träder ikraft den 1
januari 2002.

                                                
132 Se JustR Lind och Nyström i NJA 1999 s. 632.
133 År 1988 tillsattes en parlamentarisk kommitté för att se över skadeståndslagens regler
om ersättning för ideell skada i samband med personskada (dir. 1988:76 och tilläggsdirektiv
dir. 1990:66). Tre betänkanden har lagts fram: Ersättning för ideell skada till HIV-smittade
(SOU 1991:34), Ersättning för kränkning genom brott (SOU 1992:84) och slutbetänkandet
Ersättning för ideell skada vid personskada (SOU 1995:33).
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5.5.1 SOU 1995:33

De som har propagerat för en utveckling i praxis har delvis haft
kommittéförslaget SOU 1995:33 som argument för en sådan utveckling. I
betänkandet framhålls att en regel bör införas som innebär att om någon
dödas genom en skadeståndsgrundande handling, har den som stod den
avlidne särskilt nära rätt till skadestånd för personskada i form av psykiska
besvär som åsamkats dem till följd av dödsfallet.134 Innebörden av förslaget
är alltså en långtgående utvidgning av den praxis som HD skapat eftersom
ersättning utgår även vid vanligt culpa och strikt ansvar. Utredarna betonar
den fördel som lagstiftningen har framför rättstillämparen. Bundenheten vid
den begreppsapparat som bildats i doktrin och praxis är inte lika påtaglig för
lagstiftaren, utan ger lagstiftaren möjligheten att rättspolitiskt argumentera
för en utvidgning av skadeståndsansvaret utan att behöva hämmas av
luddiga adekvansbegrepp.135

I betänkandet konstateras att tredjemansbegreppet inte utgör en lämplig
gräns mellan ersättningsvärda och icke ersättningsvärda fall.136 Som vi har
sett ovan utgör inte anhörigersättningen en tredjemansskada utan en
personskada i sig. Det hade även varit tvivelaktigt att låta avgränsningen
bestämmas av en allmän princip som egentligen inte borde vara tillämplig
på anhörigersättningen.

Det förs även en diskussion kring adekvansbegreppet. Bland annat
konstateras att det torde vara en fullt beräknelig och typisk följd att någon
drabbas av psykiska besvär av att bevittna att en nära anhörig dödas eller
skadas allvarligt. Samma sak anses gälla för det fall de psykiska besvären
framkallats av underrättelsen om skadan eller dödsfallet. Ett försök att
avgränsa den ersättningsberättigande kretsen görs utifrån
beräknelighetsrekvisitet, och det konstateras att det ligger närmare till hands
att hävda att besvären inte är en beräknelig och typisk följd av
skadehändelsen om den chockskadade inte är anhörig. Däremot är det
svårare att hävda att besvären skulle vara oväntade och atypiska när en icke
anhörig bevittnar att en person dödas eller skadas allvarligt.137

 
Utredarna behandlar även debatten kring skyddat intresse, men ställer sig
kallsinniga till den praktiska betydelse som läran har. Skyddsändamålsläran
anses inte ge särskilt stor vägledning för bedömningen hur gränsen bör dras
mellan ersättningsvärda och icke ersättningsvärda fall av psykiska besvär.138

Avgränsningen av skadeståndsansvaret i nämnda fall bör göras enligt en
rättspolitisk bedömning. Det framhålls att en lagreglering bör innehålla en
tydlig avgränsning mot de icke ersättningsgilla fallen som inte är beroende
av rena rimlighetsavgöranden. Att andra än nära anhöriga inte skall omfattas
                                                
134 SOU 1995:33 s. 377.
135 SOU 1995:33 s. 387.
136 SOU 1995:33 s. 381.
137 SOU 1995:33 s. 381f.
138 SOU 1995:33 s. 384.
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motiveras med att konsekvenserna skulle bli oöverblickbara och
kostnaderna alltför stora. 

Det rättspolitiska argumentet för att endast låta uppsåtliga brott omfattas av
skadeståndsansvaret är svagt. Skadestånd för personskada har sedan lång tid
utgått oberoende om det skadegörande handlandet är vårdslöst eller
uppsåtligt. Att dra en gräns vid uppsåtligt handlande riskerar även att
försvåra skaderegleringen och skulle sannolikt upplevas som
otillfredsställande av allmänheten. Det som talar för en sådan avgränsning är
de samhällsekonomiska konsekvenserna. Enligt utredarna bedöms dock
kostnaderna som relativt modesta. Under 1993 dödades omkring 365
personer antingen genom ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande och
kostnaderna till följd av detta belastade framför allt ansvarsförsäkringar eller
brottoffermyndighetens anslag. Kostnaderna för dödsfall i trafiken som täcks
av trafikförsäkringen bedöms bli betydligt högre, men beräknas stanna vid
10-15 miljoner kronor per år. Slutsatsen som dras i betänkandet är att det
enda som talar mot en utvidgning av skadeståndsansvaret är att kostnaderna
skulle kunna bli för höga. Den beräkning som gjorts är att kostnaderna för
samhället kommer att stanna på en rimlig nivå och att en utvidgning därmed
är befogad.139 

5.5.2 Prop. 2000/01:68

Regeringen har i en nyligen framlagd proposition tillstyrkt kommitténs
förslag så som det är framlagt i SOU 1995:33.140 Regeringens förslag går ut
på att en ny bestämmelse (punkt 3) införs i 5 kap 2 § SkL som innebär att
om en personskada lett till döden, skall ersättning betalas för personskada
som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt
nära. 

Samtidigt skrivs 5 kap 1 § SkL om så att det tydligare framgår att
personskada även omfattar psykiskt lidande.141 Det poängteras i
propositionen att en rätt till skadestånd oavsett grunden för
skadeståndsansvaret torde står i samklang med det allmänna
rättsmedvetandet, samtidigt som det i den allmänna samhällsdebatten
framhållits att svensk skadeståndsrätt inte är tillräckligt generös när det
gäller skadestånd för psykiska besvär till följd av att en nära anhörig dödats
genom en skadeståndsgrundande handling.142 Regeringen anser, i likhet med

                                                
139 SOU 1995:33 s. 387ff.
140 Lagändringarna träder i kraft 1 januari, 2001. Se Lag (2001:732) om ändring i
skadeståndslagen (1972:207).
141 Förslaget lyder enligt följande: Skadestånd till den som har tillfogats personskada
omfattar ersättning för 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande,
inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2.
inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller
av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av
skadan.
142 Prop. 2000/01:68 s. 34.
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kommitténs förslag, att lagen inte bör innehålla en uppräkning av de
personkategorier som skall räknas som anhöriga, utan det bör i lagen bara
anges att det skall röra sig om den som står den skadade särskilt nära. Med
denna skrivning tar regeln främst ta sikte på make, registrerad partner,
sambo, barn och föräldrar.143 Regeln torde följaktligen överensstämma med
praxis och ger stora möjligheter för domstolarna att ta hänsyn till speciella
omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet.

Regeringen anser att regeln endast skall omfattas situationer då den nära
anhörige har dödats, alltså inte när denne drabbats av en allvarlig skada till
följd av en skadeståndsgrundande handling. Även om psykiska besvär likväl
kan vara en typisk följd av den skadegörande handlingen anses det vara att
föra rätten till skadestånd för långt att införa en generell regel som går längre
än situationer då den anhörige har dödats. Det kan dock enligt förslaget
föreligga omständigheter som gör att ersättningen ändå skall utgå trots att
den nära anhörige inte har dött. En sådan situation kan vara när personen
svävat mellan liv och död men överlevt.144

I likhet med HD: s avgörande i NJA 2000 s. 521 anser regeringen att den
bevislättnad som Högsta domstolen ansåg motiverad i fallet, bör utgöra
normen vid anhörigersättningen. Det bör följaktligen normalt inte krävas
något läkarintyg eller motsvarande utredning för att visa att de psykiska
besvären är att hänföra till personskada. Kravet på att de psykiska besvären
skall vara medicinskt påvisbara skall dock fortfarande upprätthållas, men
om det har konstaterats att psykiska besvär uppstått, det föreligger en
presumtion för att besvären är en personskada.145

Att lagstiftaren äntligen har lagt fram ett förslag till reformerad lagstiftning
på området är välkommet. Lika välkommet är det att skälen bakom
anhörigersättningens berättigande lyfts fram i ljuset. Domstolarna har ju som
vi sett varit mycket knapphändiga i sina motiveringar. Jag kommer i det
avlutande kapitlet kommentera den rättsutveckling som har skett på området
- från början av 1970-talet och fram till regerings lagförslag - utifrån de
uppställda avgränsningsteorierna. Genom att göra detta hoppas jag att
skiljelinjerna i lärornas tanksätt ytterliggare skall framträda samtidigt som
jag vill undersöka hur väl lärorna lämpar sig att förklara ett specifikt
avgränsningsproblem som anhörigersättningen utgör.

                                                
143 Prop. 2000/01:68 s. 21, SOU 1995:33 s. 391f.
144 Prop. 2000/01:68 s. 30ff.
145 Prop. 2000/01:68 s. 36.
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6 Analys
Jag har nu undersökt förutsättningarna för anhöriga att få ersättning för sina
psykiska besvär vid en nära anhörigs dödsfall. De refererade rättsfallen
skiljer sig åt både avseende motiveringarna och domsluten. Trots att
omständigheterna i fallen uppvisar stora likheter har det i vissa fall ansetts
att ersättning inte skall utgå till anhöriga medan det i andra fall utgått
ersättning enbart när dödandet skett uppsåtligen. Utifrån domskälen har det
ofta varit svårt att se vilka skäl som motiverat utgången och
adekvansformuleringarna har varit korta. Min förhoppning är att jag genom
att analysera rättsfallen utifrån adekvans- och skyddsändamålsläran skall
kunna kasta lite ljus över avgränsningsproblematiken. Analysen kan därför
både utgöra en konkretisering av de teoretiska modellerna för att öka
förståelsen av dem, och de kan förhoppningsvis också på ett tydligare sätt
motivera anhörigersättningen än HD:s domskäl.

6.1 Betydelsen av att den anhörige själv
skadats?

I det först behandlade rättfallet NJA 1971 s. 78 kom HD till slutsatsen att
ersättning för psykisk chock skulle utgå i vart fall när den chockskadade
själv varit utsatt för uppenbar livsfara. I ett sådant fall ansågs det föreligga
adekvat kausalitet mellan chocken och det ansvarsgrundande beteendet.
Förutom att den chockskadade var nära anhörig, var han även med på
platsen och såg när föräldrarna dödades. Chockskadan kunde därför utan
vidare argumentation hänföras till en personskada. HD betonade också det
nära sambandet mellan olyckan och utlösandet av depressionen. Att kritisera
utslaget i sig finner jag ingen anledning att göra. Det förefaller högst rimligt.

En del menar dock att fallet kan tas till intäkt för att ersättning för psykisk
chock kan utgå inte enbart när den skadelidande själv utsätts för livshotande
fara, utan även när chocken orsakats av åsynen eller underrättelsen av att en
nära anhörig har dödats.146 Men var det verkligen det som HD menade?
Högsta domstolen uttalade visserligen att ersättningsskyldighet förelåg
oavsett i vilken grad föräldrarnas död medverkat till depressionen, men
hänvisade samtidigt till att den skadelidande själv befunnit sig i uppenbar
livsfara vid olyckan. Andra, med vilka jag är benägna att instämma, anser att
en sådan tolkning vore att övertolka HD: s domskäl, eftersom betoningen av
att den skadelidande själv befunnit sig i uppenbar livsfara var så pass tydlig.
På frågan om fallet kan tas till intäkt för att ersättning även skulle ha utgått
om den chockskadade inte skulle ha blivit fysiskt skadad, svarar jag nej
medan andra lämnar frågan obesvarad.147

                                                
146 Hellner, 1976 s. 48f, 155.
147 Se Agell, SvJT 1973 s. 804.
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Låt oss analysera fallet  utifrån avgränsningsteorierna. Ersättningen borde
kunna motiveras utifrån adekvanslärans förutsebarhetsrekvisit. Att en person
som färdas i en bil, men som med nöd och näppe undkommer med livet i
behåll chockas av åsynen att andra personer i bilen omkommer, anser jag
vara en förutsebar följd av handlandet att köra vårdslöst.
Skyddsändamålslärans skadevållarperspektiv kan också ge en rimlig
motivering till utgången. Genom att analysera sambandet mellan den
vårdslösa körning och den inträffade skadan kan det anföras att den fara som
motiverade ansvaret var att passagerarna i bilen skulle skadas. 

Skadelidandeperspektivet kan dock inte på ett trovärdigt sätt motivera
ståndpunkten som vissa har framfört, att fallet även skulle kunna tas till
intäkt för att ersättning skulle ha utgått om personen inte själv varit med om
olyckan. En värderingen utifrån det inre sambandet skulle närmast utesluta
dessa situationer. Med adekvanslärans terminologi torde det dock inte vara
oförutsägbart att personer som bevittnar skadehändelsen chockas svårt.
Genom att använda förutsebarhetsrekvisitet kan man följaktligen även
argumentera för att ersättning skulle ha utgått om den chockskadade
personen själv inte hade skadats. Den situation skulle dock kunna uteslutas
genom att betona att sambandet mellan den skadegörande handlingen och
skadan inte är tillräckligt nära om den chockskadade själv inte varit utsatt
för skada. Det nära sambandet som HD betonde var just det mellan olyckan,
då den chockskadade själv blev fysiskt skadad, och hans depression. 

Motiveringen i NJA 1979 s. 620 liknar den i 1971 års fall med skillnaden att
den anhöriga inte tillerkändes någon ersättning. HD ansåg att skadestånd
inte kunde utgå eftersom dottern inte direkt berördes av mördarens handling.
Det faktum att besvären inte ansågs stå i sådant samband med den
skadegörande handlingen att hon kunde tillerkännas ersättning, ger stöd för
tolkningen av 1971 års fall att HD fäste avgörande vikt vid att den
chockskadade själv varit med om olyckan. HD ansåg följaktligen inte att
ersättning kunde utgå när den anhöriga inte själv varit närvarande och
drabbats av en fysisk skada. Jämför man med motiveringen i NJA 1971 s. 78
så framträder just avsaknaden av det direkta sambandet mellan den psykiska
chocken och det förövade dådet som mera uttunnat.148 Utmärkande för
fallen är att HD inte tar ställning till graden av vållande från skadevållarens
sida. I 1971 års fall rörde det sig om vårdslöshet medan det i 1979 års fall
var frågan om mord, d.v.s. en uppsåtlig gärning. Utslaget är koherent med
den praxis som fanns på området. Det är dock synd att argumenten för att
inte utge ersättning inte redovisas tydligare.

I 1993 års fall säger HD att domskälen i 1979 års fall ger uttryck för att
adekvanskravet i princip inte är uppfyllt när någon drabbas av chock eller
andra psykiska besvär till följd av underrättelsen om en nära anhörigs död.
Detta eftersom det relevanta sambandet mellan gärningen och depressionen

                                                
148 Kleineman, JT 1992-93 s. 814ff.
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saknades, men att det i 1993-års fall förelåg starka billighetsskäl som talade
för att ersättning borde utgå. Det finns dock anledning att ifrågasätta om inte
HD kom till samma slutsats i påräknelighetsfrågan i 1979 och 1993 års fall.
För visst måste väl HD ha menat att sannolikhetan för att dottern skulle
drabbas av depression och att skadan därmed skulle vara att anse som
påräknelig visserligen ökat i 1979 års fall men att andra synpunkter gjorde
sig gällande. T.ex. den starka restriktivitet mot att tillerkänna tredje män
ersättning. I 1993 års fall talas om en typisk och närliggande skadeföljd
vilket borde kunna tolkas som att skadan var påräknelig. Det förefaller
uppenbart att rättspolitiska bedömningar har gjorts i båda fallen som dock
inte redovisas på ett tillfredsställande sätt. Den omsvängning som HD har
gjort kan därför sägas vara på skyddsändamålsplanet.

6.2 Vållandegradens betydelse?

Pleniavgörandena NJA 1993 s. 41 I och II innebar en stor vändpunkt för
anhörigersättningen, och innebar att HD gjorde en helt annan bedömning än
vad som gjordes i 1978 års fall. Slutsatserna blev de motsatta vilket innebär
att det måste ligga andra värderingar bakom utgången 1993 års fall. Genom
att analysera avgörandena utifrån adekvanslärans förutsebarhetsrekvisit
framstår det som naturligt att människor blir chockade när de nås av
beskedet att en nära anhörig har dödats. Men eftersom HD fäste så stor vikt
vid att dödandet skett uppsåtligen, måste man ändå fråga sig varför chocken
typiskt sett skulle vara så mycket större eller mer ersättningsberättigad än
vid andra icke uppsåtliga dödanden. Visst ökar sannolikheten för
chockskador hos anhöriga i och med handlingen, men faktum är att det är
lika sannolikt att de anhöriga drabbas av chockskador vid icke uppsåtligt
dödande. Varför skulle följden vara mer adekvat bara för att det är en grövre
handling som har utförts? Hur man än vrider och vänder på HD:s domskäl är
det svårt att finna någon användbar allmän princip som kan rättfärdiga att
gränsen för ersättningen bör gå vid uppsåtligt dödande. 

Även skyddsändamålslärans skadevållarperspektiv får svårt att ensamt
motivera utgången i 1993 års fall. Det uppsåtliga dödandet kan dock vara en
omständighet som ger stöd för att chocken ingår i den ansvarsgrundande
farobilden, i vart fall när omständigheterna kring dödandet är så pass
avskyvärda som de var i fallet. Men något starkt stöd för att gränsen bör gå
vid uppsåtligt dödande kan skyddsändamålsläran inte ge.

HD hade kunnat ta ställning i frågan och sagt att ersättning kan utgå oavsett
graden av vållande, men valde istället att invänta lagstiftningen. Även om
framför allt justitierådet Nyström försökt att utvidga skadeståndsansvaret
genom utförliga motiveringar i NJA 1996 s. 377 och NJA 1999 s. 632 till att
omfatta även culpösa gärningar, har HD:s majoritet bevarat inställningen att
invänta lagstiftarens åtgärder. 
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Andersson menar att om väl ansvarsgrunden täcker dödsfallet borde
ersättning kunna utgå. Det skulle därför inte spela någon roll om dödandet
skett uppsåtligt eller vårdslöst. Slutsatsen är rimlig eftersom det är
förhållandena på skadelidandesidan som blir utslagsgivande för om
ersättning skall utgå. Huruvida skadevållaren kan läggas oaktsamhet eller
uppsåt till last är hänförligt till skadevållandesidan, låt vara att handlingens
beskaffenhet kan inverka på de anhörigas reaktioner.149

6.3 Vilka har rätt till ersättning?

Efter att ha diskuterat vållandegradens betydelse tänker jag nu behandla
vilka som kan komma ifråga för ersättning. De refererade rättsfallen har i
ganska liten utsträckning behandlat vilka som kan komma ifråga för
ersättning.

Att motivera varför endast anhöriga skall kunna erhålla ersättning vid någon
annans dödsfall är svårt att göra utifrån adekvansläran. En anhängare av
adekvansläran skulle möjligen anföra att skadan för att vara ersättningsbar
skall vara en förutsebar följd av handlandet. En sådan motivering antyder
närmast att alla indirekt skadelidande skall vara ersättningsberättigade. 

Inte heller skadevållarperspektivet kan på ett trovärdigt sätt skilja på de som
kan komma ifråga för ersättning och den krets som rättsordningen inte
skyddar. Som vi har sett ovan i praxis och i den nya lagen, är det endast
anhöriga som kan komma ifråga för ersättning. Anta att en person skjuter
med en pistol mot en annan person. En prövning enligt
skadevållarperspektivet om det finns något inre samband mellan det faroläge
som skadevållaren skapat och den inträdda följden, skulle utesluta de
anhöriga från den ersättningsberättigade kretsen.150 Den relevanta fara av att
skadevållaren skjuter mot den andre personen är att denne skall skadas
allvarligt. Det saknas följaktligen ett inre samband mellan de faror som
bedömdes som typiskt farliga, och som motiverade ansvarsgrunden, och den
inträffade följden att anhöriga chockas av beskedet.

För att avgöra vilka som kan komma ifråga för ersättning måste, enligt
Andersson, skadelidandeperspektivet analyseras. Genom att sikte på
förhållanden på den skadelidandes sida kan en öppen rättspolitisk
argumentation utgöra ett medel för att avgränsa den personkrets som kan
komma ifråga för ersättning i varje enskilt fall.151 En första förutsättning är
att konstatera att en chockskada verkligen har inträtt som kan klassificeras
som en personskada. För även om HD:s avgörande i NJA 2000 s. 521
närmast tyder på att anhöriga per automatik skulle ha en rätt till ideellt
skadestånd när en person som står dem särkilt nära har blivit dödad,
upprätthålls ända formellt kravet på att chocken går att hänför till en
                                                
149 Andersson, 1993 s. 556.
150 Andersson, 1993 s. 550.
151 Andersson, 1997 s. 254ff.
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personskada. Ytterliggare en förutsättning är att en person har avlidit, även
om det enligt skyddsändamålsläran inte finns något som talar emot att
ersättning skulle kunna utgå även vid svårare kroppsskada.

Genom att göra en riskområdesavgränsning utifrån skadelidandeperspektivet
kan andra argument och förhållanden beaktas än sådana som undersöks
utifrån skadevållarperspektivet. Här gäller det följaktligen att hitta argument
för att den skadelidande skall ha rätt att övervältra sin skada på
skadevållaren. Åtskilliga rättspolitiska argument kan anföras för den ena
eller den andra ståndpunkten. Andersson menar att stödet för ersättning är
starkt i dessa situationer, konstigt nog utan att egentligen diskutera vad
stödet beror av.152 Själv kan jag tänka mig att det allmänna rättsmedvetandet
talar för att ersättning bör utgå. Det kan upplevas stötande att personer som
bevittnat hur skadevållaren dödar en nära anhörig inte skall tillerkännas
någon form av kompensation.

När det gäller att avgränsa den ersättningsberättigade kretsen ställer
Andersson upp två kriterier, den personella och den materiella
anknytningen. Den personella anknytningen berör förhållandena mellan den
direkt skadelidande och den chockskadade, medan den materiella
anknytningen avser det sätt på vilket  handlingen kommit att framkalla
chocken t.ex. genom att bevittna händelsen. Enligt den personella
anknytningen anser Andersson att det avgörande är hur nära relationen
faktiskt är, inte de yttre omständigheterna. Enligt den materiella
anknytningen kan starkare argumentationsstöd hämtas för att ersättning skall
utgå om den chockskadade bevittnat händelsen.153

Argumenten för att tillerkänna andra som inte är anhöriga till den direkt
skadelidande framstår som svaga. Även om andra mycket väl kan chockade
av brutala mord skulle den ersättningsberättigade kretsen bli ohanterligt stor
om de skulle kunna få skadestånd. Risken för missbruk ha också bedömts
som stor.154 Skadevållarperspektivet skulle kunna användas för en
utvidgning i den riktningen för de som har bevittnat händelsen. Handlingens
grovhet och det faktum att den utförs inför en bestämd krets borde vara
bärkraftiga argument. Andersson menar att handlingar utförda mot en person
i en gisslangrupp borde kunna medföra ansvar för de andras chockskador.155

Något som talar emot detta kan jag personligen inte finna, vare sig en
domstol använder sig av adekvansläran eller skyddsändamålsläran. En
bedömning utifrån den personella anknytningen bör komma till samma
slutsats som HD gjorde i NJA 2000 s. 521 och den innebörd som lagstiftaren
ger begreppet ”den som står den avlidne särskilt nära”. Något hinder för
domstolarna att i specifika situationer utvidga den ersättningsberättigade
kretsen föreligger inte.

                                                
152 Andersson, 1993 s. 553f.
153 Andersson, 1993 s. 552.
154 Lech, s. 166.
155 Andersson, 1993 s. 558.
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6.4 Avslutande kommentarer

De starkaste skälen för att ersättning skall utgå är de som är hänförliga till
skadelidandeperspektivet. HD anförde i 1993 års fall att starka billighetsskäl
talade för att ersättning skulle utgå. I den formuleringen döljer sig de
rättspolitiska skälen som fällde avgörandet. För egen del saknar jag en
ytterliggare motivering som klargör vad dessa starka billighetsskäl består av.
En viss förståelse för HD:s restriktiva domskäl går dock att finna i det
förhållande att frågan utreddes av regeringen vid tiden för avgörandet.
Principiellt borde det dock inte ha funnit några hinder för HD att precisera
vad de avsåg med ”starka billighetsskäl”.

Den nya lagregleringen lär knappast medför att potentiella skadevållare
avhänder sig från att begå skadegörande handlingar bara för att
ersättningsskyldigheten utvidgas till att omfatta indirekt skadelidande. Det
är således inte preventionstanken som fått styra lagstiftaren vid
utformningen av lagen. Istället är det skadeståndets reparativa funktion som
träder fram. Lagstiftaren har med rätta ansett att möjligheten för anhöriga
som drabbats av psykisk chock att få ersättning för sina skador varit alltför
små.

En aspekt som Andersson inte tycks fästa särskilt stor vikt vid, men som han
har satt upp som en riskkategori som tillhör den skadelidande, är
försäkringsaspekten. Om den skadelidandes chockskada täcks av dennes
hemförsäkring kan man mycket väl tänka sig att den skadelidande skall stå
risken för skadan, eftersom han ändå hålls skadelös. Personligen anser att
det är stötande om den skadelidande skall stå för skadan. Även om det i
slutändan är den skadelidandes egen försäkring som tas i anspråk bör det
ända initialt vara skadevållaren som skall svara för skadan. För denna
ståndpunkt borde även det allmänna rättsmedvetandet tala.

Jag tycker att det är tydligt att rättspolitiska bedömningar haft en avgörande
betydelse i de olika rättsfallen. Men genom att enbart hänvisa till att det
föreligger, eller inte föreligger, adekvat kausalitet i ett visst fall kan
domstolen i princip komma till en lämplig slutsats i varje enskilt fall utan att
utförligt motivera vilka argument som slutligen fällt avgörandet. Varken
adekvansläran eller skyddsändamålsläran kan ge ett klart svar på frågan hur
avgränsningen bör ske i ett enskilt fall. De utgör inga ”läror” i den
bemärkelsen utan snarare diskussionsramar som tjänar till hjälp med att
samla in de argument som är relevanta i fallet.

Skyddsändamålsläran är vag och ger ingen konkret lösning i varje enskilt
fall. Istället skall en riskavvägning göras mellan skadevållaren och den
skadelidande för att avgöra vem skall bära risken för skadan. Dessutom skall
man inte enbart undersöka en regels skyddsändamål utan alla rättspolitiska
värderingar skall vägas in. Jag tror att skyddsändmålsläran kan upplevas
som lika hal som adekvansläran för en domare. Det som läran kan bidra med
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är att den på ett tydligare sätt än adekvansläran för fram i ljuset de
värderingar som fällt avgörandet så att de öppet kan debatteras. Och detta
borde väl ändå vara välkommet?
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