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Summary 
Swedish law awards damages for negligently caused psychiatric injuries if 
such injuries can be classed as personal injuries. In what manner such a 
psychiatric injury has emerged is of great importance if damages are to be 
awarded. If a physically injured person develops a psychiatric injury as a 
result of that physical injury, then no special restrictions in law apply. 
There is, however, an exception from this principal rule. If the psychiatric 
injury (the secondary injury) has developed as a result of someone else’s 
personal injury (the primary injury), certain legal restrictions apply. As an 
example, a person may be victim of a depression if a relative has been killed 
negligently. Another example is a person who develops a psychiatric injury 
as a result of witnessing another person being part of an accident or being 
physically abused. What these examples have in common, is that the 
psychiatrically injured person has not himself been physically injured or 
risked being physically injured.  
 
The primary injury is of great importance in cases regarding secondary 
psychiatric injuries. If the primary injury has resulted in death, 5 kap. 2 § 1 
st. 3p. SKL governs the right to be awarded damages for secondary injuries 
that have been caused by the death.1

 

 The statute demands that the claimant 
had a close relationship with the person that was killed. The statute sets no 
special restrictions regarding fault. Even strict liability may award damages. 
Additionally, no particular restriction is set on the causation between the 
fatal act and the secondary psychiatric injury. 

If the primary injury does not result in death, Swedish law will apply 
different legal restrictions on the right to be awarded damages for secondary 
injuries. The extent of these restrictions is, however, uncertain. Is a certain 
degree of fault required? Are there any certain restrictions on the issue of 
causation? Many questions lack answers. 
 
The purpose of this essay is to develop the Swedish law regarding 
secondary psychiatric injuries which stems from another person’s personal 
injury. To achieve this purpose, a comparative method will be used, which 
means that I am going to compare this area of the Swedish law with the 
same area in another country’s legal system. I have chosen the English law 
for this purpose. 
 
The essay starts with a descriptive part where the Swedish and the English 
law are laid out. The similarities and the discrepancies between the legal 
systems will then be assessed in a separate, comparative part. The essay 
ends with a conclusion where I will deliver my recommendations on how 
the Swedish law may evolve. Certain solutions in the English law are 
recommended to be implemented in Swedish law, such as the class of 
person who may be awarded damages for secondary psychiatric injuries.  
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Sammanfattning 
Skadestånd ges i svensk rätt till personer som på grund av svarandens 
vårdslöshet har drabbats av en psykisk skada om skadan kan klassas som en 
personskada. Hur den psykiska skadan har uppkommit är dock av stor vikt 
för rätt till ersättning. Om skadan har uppstått till följd av en fysisk skada 
hos den som lider av den psykiska skadan, föreligger inga särskilda rättsliga 
begränsningar för ersättning. Det finns emellertid ett undantag från denna 
huvudregel. Om den psykiska skadan (följdskadan) har uppstått till följd av 
någon annans personskada (initialskadan) inträder vissa rättsliga 
begränsningar. Ett exempel är en person som har drabbats av en depression 
till följd av att en anhörig vårdslöst har dödats. Ett annat exempel då sådan 
psykisk skada kan uppkomma är om en person på avstånd har bevittnat en 
svår olycka eller en misshandel. Gemensamt för exemplen är att personen 
som har lidit den psykiska skadan inte själv skadats eller riskerat att skadas. 
 
Initialskadan är av betydande vikt i fall som rör psykiska följdskador på 
grund av någon annans personskada. Om initialskadan har lett till döden, 
reglerar 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL rätten till ersättning för följdskador som har 
uppstått på grund av dödsfallet. 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL kräver att den 
följdskadade har stått den döde särskilt nära. Lagen uppställer inget särskilt 
krav på ansvarsgrunden, till och med rent strikt ansvar kan räcka. Något 
särskilt krav på orsakssambandet uppställs inte heller mellan skadehändelse 
och följdskadan.  
 
När initialskadan inte har lett till döden aktualiseras olika rättsliga 
begränsningar för när psykiska följdskador kan generera skadestånd. 
Rättsläget är i stor utsträckning oklart. Vilken typ av ansvarsgrund krävs? 
Uppställs särskilda krav på orsakssambandet? Många frågor saknar svar.  
 
Syftet med denna uppsats är att utreda och utveckla det svenska rättsläget 
vad gäller psykiska följdskador som har uppstått på grund av någon annans 
personskada. För att uppnå detta syfte används en komparativ metod, som 
innebär att jag jämför det svenska rättsläget med motsvarande rättsläge i en 
annan rättsordning. Som jämförande rättsordning har jag valt den engelska. 
 
Uppsatsen inleds med en beskrivande del där gällande rätt i de båda 
rättsordningarna klarläggs. Denna del följs av en komparativ del där 
rättsordningarnas likheter och skillnader behandlas. I uppsatsens sista del 
ger jag min egen syn på det svenska rättsområdets potentiella utveckling.  I 
slutsatsen föreslås en implementering av vissa delar av den engelska rätten i 
den svenska. Detta gäller i synnerhet den engelska rättens syn på vilken 
personkrets som ska kunna erhålla skadestånd för psykiska följdskador.  
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Eva Lindell-Frantz för de konstruktiva 
synpunkter på uppsatsen som jag har fått under uppsatstiden. 
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1 Inledning  

1.1 Inledning 
Denna uppsats behandlar ett väldigt dynamiskt rättsområde, nämligen 
psykiska skador som uppstår på grund av någon annans personskada. 
Huvudregeln i svensk rätt är att alla vårdslöst orsakade personskador, såväl 
fysiska som psykiska, ska ersättas av svaranden. Det finns emellertid ett 
viktigt undantag från denna huvudregel. Om den psykiska skadan 
(följdskadan) har uppstått till följd av någon annans personskada 
(initialskadan) inträder vissa rättsliga begränsningar. Ett exempel är en 
person som har drabbats av en depression till följd av att en anhörig 
vårdslöst har dödats. Ett annat exempel, då sådan psykisk följdskada kan 
uppkomma, är om en person på avstånd har bevittnat en svår olycka eller en 
misshandel. Gemensamt för exemplen är att personen som har lidit den 
psykiska skadan inte själv har skadats fysiskt eller riskerat att drabbas av en 
sådan skada. 
 
Initialskadan är av betydande vikt i fall som rör psykiska följdskador på 
grund av någon annans personskada. Om initialskadan har lett till döden, 
reglerar 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL rätten till ersättning för följdskador som har 
uppstått på grund av dödsfallet. 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL kräver att den 
följdskadade har stått den döde särskilt nära. Lagen uppställer inget särskilt 
krav på ansvarsgrunden, till och med rent strikt ansvar kan räcka. Något 
särskilt krav på orsakssambandet, som att käranden måste ha bevittnat 
skadehändelsen, uppställs heller inte. 
 
När initialskadan inte har lett till döden aktualiseras olika rättsliga 
begränsningar för när psykiska följdskador kan generera skadestånd. 
Rättsläget är i stor utsträckning oklart. Vilken typ av ansvarsgrund krävs? 
Uppställs särskilda krav på orsakssambandet? Många frågor saknar svar.  
 
När jag spenderade ett utbytesår i England skrev jag en uppsats om 
motsvarande rättsområde i engelsk rätt. Den engelska rätten uppställer flera 
krav som måste uppfyllas för att psykiska följdskador som har uppstått på 
grund av någon annans personskada ska kunna ersättas. I förevarande 
uppsats har jag valt att jämföra den svenska rätten med den engelska på det 
aktuella rättsområdet. Förutom att jämförelsen är intressant, ger den en 
möjlighet att få ett annorlunda perspektiv på hur det svenska rättsområdet 
kan utvecklas. 
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1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att, med stöd av det engelska rättsläget, konstruktivt 
ifrågasätta och föreslå en möjlig utveckling av det svenska rättsläget vad 
gäller psykisk skada till följd av någon annans personskada.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte uppstår två bisyften. För det första krävs att 
rättslägena på det aktuella området i de båda länderna utreds och klarläggs. 
För det andra krävs att man fastställer de rättspolitiska argument som ligger 
bakom eventuella juridiska begränsningar i respektive rättsordning. 
 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar ersättningsrätten i svensk och engelsk rätt för 
psykiska skador som har uppstått på grund av någon annans personskada. 
Av olika skäl kommer vissa frågor inte att tas upp. Följande frågor kommer 
inte att behandlas: 
 

- Skadeståndens storlek och skillnader mellan dessa i de båda 
rättsordningarna. 

- Om initialskada i form av sakskada kan generera skadestånd hos 
psykiskt följdskadade. 

- Medvållande hos initialskadad och psykiskt följdskadad. 
- Om psykiskt följdskadade kan erhålla ersättning för kränkning. 
- Ersättning till särskilt närstående för inkomstförluster och utgifter 

vid sjukbesök hos en personskadad. 
 
Frågan om skadeståndens storlek i Sverige och England och en jämförelse 
mellan dessa är föremål för en egen uppsats. Frågan skulle kräva ett stort 
utrymme i denna uppsats. 
 
Psykiska skador kan självfallet uppstå på grund av initialskador i form av 
sakskador. Denna uppsats behandlar emellertid enbart psykiska skador som 
har uppkommit till följd av personskador. Anledningen till denna 
avgränsning är att initialskada i form av personskada är övervägande 
vanligast i praxis. Personskada torde också vara den vanligaste 
initialskadan. 
 
Frågan om jämkning i enlighet med 6 kap. 1 § 1 st. SkL på grund av 
medvållande hos den initialskadade eller hos den psykiskt följdskadade 
kommer av utrymmesskäl inte att behandlas i denna uppsats.  
 
Frågan om rätten till ersättning för kränkning i samband med brott i enlighet 
med 2 kap. 3 § SkL för personer som har lidit psykisk skada till följd av 
någon annans personskada är inte föremål för denna uppsats.   
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I 5 kap. 1 § 1 st. 1p. SkL anges att den personskadades ersättningsrätt 
omfattar skälig kompensation till särskilt närstående. Vad som avses är 
främst den särskilt närståendes inkomstförluster och utgifter till följd av 
sjukbesök hos den skadade.2

 

 Denna uppsats behandlar emellertid 
personskada, i form av psykisk skada, som har uppstått till följd av någon 
annans personskada. Således kommer särskilt närståendes rätt till ersättning 
i enlighet med 5 kap. 1 § 1 st. 1p. SkL inte att behandlas. 

1.4 Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte klarläggs först gällande rätt i Sverige och 
England. Denna deskriptiva del är av synnerlig vikt för en fortsatt 
diskussion de lege ferenda.  
 
För att beskriva gällande rätt används en traditionell rättsdogmatisk metod, 
som innebär att man med stöd av landets rättskällehierarki fastställer 
gällande rätt. Överst i svensk rättskällehierarki står lagen, som domstolar 
och myndigheter måste följa i sin verksamhet. En lag kan ha olika 
innebörder beroende på hur den tolkas. Till exempel kan en lag tolkas enligt 
dess bokstavliga betydelse, med hjälp av en s.k. bokstavstolkning. Men hur 
vet man vad orden betyder? Finns det en given betydelse i alla ord? 
Bokstavstolkningar kan ge formella tolkningsresultat. Därför bör man 
använda en kompletterande teleologisk tolkningsmetod som ser till lagens 
syfte eller ändamål Om man kombinerar en bokstavstolkning med en 
teleologisk tolkning kan det ibland uppstå diskrepanser dem emellan. Den 
teleologiska tolkningen kan gå utom lagens ordalydelse och således kan 
lagen tolkas extensivt. Omvänt kan lagens ordalydelse gå utom lagens 
ändamål. I så fall kan lagen, om man tillgodoser dess ändamål, tolkas 
restriktivt. Finns ingen lag att tillgå kan man med stöd av ett analogislut 
använda ändamålen bakom andra liknande lagar för att skapa en rättsregel 
där så krävs.3 Om ett analogislut har stöd i fler lagar än en, eller i flera 
prejudikat, kan man tala om en allmän rättsgrundsats.4

 
  

En lags ändamål är emellertid inte alltid självklart. Man kan tillämpa en 
subjektiv teleologisk tolkningsmetod eller en objektiv. Den subjektiva 
metoden ämnar fastställa lagstiftarens avsikt med lagen. Den objektiva 
metoden använder sig istället av fria lämplighetsavgöranden för att fastställa 
ändamålet. Den subjektiva teleologiska tolkningsmetoden kräver vanligtvis 
att man fördjupar sig i lagens förarbeten, som betänkanden och 
propositioner. I förarbetena kan man finna hur lagen är har varit avsedd att 
tillämpas i praktiken. I Sverige fyller förarbetena en förhållandevis stor roll 
vid lagtolkning. Förarbetstext är dock inte lagtext och måste inte följas av 

                                                 
2 Prop. 2000/01:68 s. 20. 
3 Agell, Civilrätt, s. 29 f. 
4 Hellner, Rättsteori, s. 111 och 117. 
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domstolar och myndigheter. Agell anser därför att det ligger ”en fara i att 
lägga alltför stor vikt vid förarbetena”.5

 
 

Om en lag är besvärlig att tolka eller någon lag inte finns att tillgå, kan man 
söka ledning i tidigare rättsfall på det aktuella rättsområdet. HD:s 
avgöranden måste i princip följas av tingsrätter och hovrätter, men någon 
skyldighet föreligger inte.6 Domstolar och myndigheter får söka ledning i 
rättsvetenskapliga kommentarer i doktrin, som i så fall fungerar som en 
utfyllande rättskälla till lag, förarbeten och rättspraxis.7

 
 

Lagen är emellertid inte alltid den högsta rättskällan i svensk rätt. Av stor 
betydelse för den svenska rättsordningen är Sveriges medverkan i EU. EU:s 
organ har möjlighet att skapa regler, ibland mot den svenska lagstiftarens 
vilja, som binder medlemsstaterna utan införlivning av regeln på nationell 
nivå.8 HD är dessutom skyldig att följa EU-domstolens rättspraxis. Om EU-
rätten inom något rättsområde är oklart, måste HD begära ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen som meddelar hur EU-rätten ska 
tolkas. Utgången i förhandsavgörandet måste följas.9

 
 

Englands rättsordning skiljer sig från den svenska. England är ett common 
law land, vilket innebär att rättsordningen i hög grad baseras på prejudikat 
från de högsta domstolarna. I engelsk rätt råder ”stare decisis-principen”, 
som innebär att de lägre domstolarna måste följa de högre domstolarnas 
prejudikat. Principen om ”stare decisis” gäller endast om de väsentliga 
omständigheterna i det fall som underrättsdomstolen behandlar 
överrensstämmer med de i prejudikaten. Det som ska följas av de lägre 
domstolarna är den rättsregel som prejudikatet har skapat, dess ratio 
decidendi. Uttalanden som är obehövliga för prejudikatets utgång, obiter 
dicta, behöver inte följas av de lägre instanserna. Ett obiter dictum kan 
emellertid ha ”persuasive authority”, som gör att uttalandet kan ha 
inflytande vid avgöranden i de lägre domstolarna. Ett uttalandes ”persuasive 
authority” beror främst på hur aktad uttalandets skapare är och hur denne 
har argumenterat för sin ståndpunkt. 10

 
   

Engelska prejudikat binder endast lägre domstolar och således inte 
domstolar på samma nivå. Den högsta domstolen är the Supreme Court 
(tidigare the House of Lords). Direkt under the Supreme Court står 
appellationsdomstolen, the Court of Appeal, som tar emot överklaganden 
från första instans i civilrätt, county courts. The Court of Appeal tar även 
emot överklaganden från the High Court of Justice, som består av tre 
domstolar. En av dessa tre domstolar är the Queen’s Bench Division, som 
behandlar olika common law-mål. Mål från the High Court of Justice har 
prejudikatverkan mot lägre domstolar, som county courts, men naturligtvis 

                                                 
5 Agell, Civilrätt, s. 31. 
6 Ibid, s. 32. 
7 Ibid, s. 43. 
8 Ibid, s. 38 f. 
9 Ibid, s. 32 och 39. 
10 Bogdan, Komparativ Rättskunskap, s. 107 f.  



 9 

inte mot domstolar som står över i hierarkin, som the Court of Appeal och 
the Supreme Court.11

 
 

Lagar finns också i England och dessa har företräde framför prejudikatens 
ratio decidendi i samma fråga. Engelska domarna har av tradition tolkat 
lagtext restriktivt. Således tolkas lagtext i första hand med stöd av en 
bokstavstolkning. Det är dock möjligt att frångå bokstavstolkningen om 
tolkningen medför ett orimligt resultat.  Förarbeten förekommer även i 
engelsk rätt. Förarbetena används emellertid mycket sparsamt, eftersom den 
engelska rättskulturen av tradition anser att lagtext är en självständig, färdig 
produkt som existerar oberoende av skaparens syften eller ändamål.12

Liksom i Sverige har Englands medverkan i EU medfört att EU-rätten måste 
tillämpas på nationell nivå. När EU-rätten tillämpas måste de traditionella 
och restriktiva engelska tolkningsmetoderna överges.

 

13

 
 

För att klargöra gällande rätt vad gäller ersättning för psykisk skada till följd 
av annans personskada i Sverige och England, har jag använt mig av 
översikter och sammanfattningar i doktrin. För att få en överblick av det 
svenska rättsläget har jag haft stor nytta av Jonny Flodins artikel Ersättning 
för s.k. chockskada14, som mycket väl redogör för det svenska rättsläget 
genom hänvisningar till relevanta rättskällor. Jan Hellners Skadeståndsrätt15 
har också varit till stor hjälp. För att klargöra det engelska rättsläget har jag i 
första hand använt mig av John Cookes Law of Tort16 och Michael A. Jones 
artikel Liability for Psychiatric Illness – More Principle, Less Subtlety?17

 

. 
För att hitta de engelska rättsfallen har jag nyttjat databasen Westlaw 
International. 

Den beskrivande delen av uppsatsen följs av en analys där  
rättsordningarnas regleringar jämförs med stöd av en komparativ metod, 
som innebär att man försöker fastställa eventuella likheter och skillnader 
mellan rättsordningarnas regleringar. En annan del av den komparativa 
metoden är att man försöker klarlägga anledningarna till varför likheter och 
skillnader förekommer mellan rättsordningarna.18 Resultatet som en 
komparativ jämförelse ger, kan underlätta förståelsen för ett visst 
rättsområde och dessutom ge stöd vid utvecklingen av den inhemska 
rätten.19

 
 

Efter den komparativa delen följer en slutsats där jag redovisar för min egen 
uppfattning av rättslägena i de båda länderna och hur den svenska rätten kan 
utvecklas på området 
                                                 
11 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 107 f.  
12 Ibid, s. 113 f. 
13 Ibid, s. 116. 
14 Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008 s. 525. 
15 Skadeståndsrätt, 8:e uppl., Stockholm 2010 (Norstedts Juridik) 
16 Law of Tort, 9:e uppl., Harlow 2009 (Pearson Longman). 
17 Liability for Psychiatric Illness – More Principle, Less Subtlety?, 1995, Web Jounral of 
Current Legal Issues, Blackstone Press Ltd, www.westlaw.co.uk. 
18 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. 
19 Ibid, s. 28. 
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1.5 Disposition 
 
I kapitel två behandlas det svenska rättsläget. Kapitlet inleds med en 
översikt av den svenska skadeståndsrätten i allmänhet (2.2). Därefter följer 
en utredning av ersättningsrätten för psykiska skador som har uppstått på 
grund av någon annans personskada (2.3-2.5). Kapitlet avslutas med en 
utredning av de orsaker som ligger bakom ersättningsrättens begränsningar 
(2.6). 
 
Kapitel tre utreder det engelska rättsläget. Kapitlets disposition är snarlikt 
det svenska. Först behandlas ”the tort of negligence”, som är en för 
uppsatsen viktig del av den engelska skadeståndsrätten (3.2). Därefter 
behandlas ersättningsrätten för psykiska skador som har uppstått till följd av 
någon annans personskada (3.3-3.4). Kapitel tre avlutas med en genomgång 
av de skäl som ligger bakom de ersättningsrättens begränsningar (3.5). 
 
I kapitel fyra genomförs en komparation av rättsordningarnas rättslägen vad 
gäller ersättningsrätten för psykiska skador som har uppstått till följd av 
någon annans personskada. Uppsatsen avslutas med kapitel fem där jag ger 
mina egna synpunkter på ländernas rättslägen och huruvida Sveriges 
rättsläge kan utvecklas med stöd av det engelska. 
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2 Svensk rätt 

2.1 Inledning 
Första delen (2.2) i detta kapitel behandlar grundläggande principer i den 
svenska skadeståndsrätten och vad som krävs för skadeståndsansvar. Efter 
detta följer en redogörelse för gällande rätt vad gäller ersättning för psykiska 
skador till följd av att någon annans personskada (2.3-2.5). Sista delen i 
kapitlet behandlar vilka principer som ligger bakom begränsningarna på 
rättsområdet (2.6). 
 

2.2 Allmänt om svensk skadeståndsrätt 

2.2.1 Personskador och ersätting för dessa 
Personskada är ett centralt begrepp inom skadeståndsrätten. Till 
personskador räknas, förutom fysiska skador, även psykiska skador, som 
exempelvis chocker, depressioner och traumatiska neuroser. Psykiska 
besvär kräver en medicinskt påvisbar effekt för att kunna klassificeras som 
en personskada. En sjukskrivning tyder på att en medicinskt påvisbar effekt 
föreligger, men är inget krav. En medicinskt påvisbar effekt kan även 
bevisas på andra sätt. Känsloyttringar som vrede, sorg, rädsla eller oro 
räknas inte som personskador och kan således inte ersättas.20

 
  

Personskador ger rätt till ersättning för 1) sjukvårdskostnader och andra 
kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som 
står den skadelidande särskilt nära, 2) inkomstförlust och 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.21 Gemensamt för de två första punkterna är att de kan värderas i 
pengar och kallas således för ekonomiska skador. Den tredje punkten kan 
inte värderas i pengar och är en ideell skada.22

 
 

De ideella skadorna i 5 kap. 1 § 1.st 3 p. SkL består av tre underkategorier: 
sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men och särskilda 
olägenheter. Sveda och värk åsyftar fysiskt och psykiskt lidande under den 
kritiska tiden efter personskadans inträffande. Förutom fysiska obehag 
ersätts psykiska lidanden som ångest, sömn- och koncentrationssvårigheter 
och depressiva reaktioner. Lyte eller annat stadigvarande men avser fysiska 
och psykiska lidanden som spås fortgå livet ut efter det tillfälle då 
personskadan anses permanent. Ersättningsposten särskilda olägenheter 
avser ersättning exempelvis för ökad anspänning för den skadelidande att i 
                                                 
20 Prop. 2000/01:68 s. 17 f. 
21 5 kap. 1 § 1.st 1-3 p. SkL. 
22 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
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sitt arbete uppnå ett visst arbetsresultat. Särskilda olägenheter kan även 
bestå i oförmågan att utföra fritidssysslor av ekonomisk betydelse för den 
skadedrabbade.23

 
 

Ett synnerligen viktigt lagstadgande för denna uppsats är 5 kap. 2 § 1 st. 3p. 
SkL som anger, att om en personskada har lett till döden, skall ersättning 
betalas för personskada som till följd av dödsfallet har åsamkats någon som 
stod den avlidne särskilt nära. Mer om detta lagrum under 2.4.2. 
 

2.2.2 Vårdslöshet 
För att få ersättning för uppkommen personskada krävs att käranden kan 
bevisa att svaranden bevisar att svaranden har orsakat skadan av vårdslöshet 
eller uppsåt. Detta krav har sin grund i 2 kap. 1 § SkL: 
 

”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada 
eller sakskada skall ersätta skadan.” 

 
Ledning om vad som är vårdslöst beteende kan domstolen hitta i 
författningar, prejudikat och sedvanor. Saknas vägledning företar domstolen 
en skönsmässig prövning av svarandens handlande, en s.k. fri bedömning. 
Vid den fria bedömningen beaktas främst tre faktorer: skaderisken, skadans 
sannolika storlek och alternativa handlingssätt hos skadevållaren. Även 
skadevållarens möjlighet att inse skaderisken bör beaktas. När dessa fyra 
faktorer klarlagts vägs de mot varandra och domstolen företar en 
helhetsbedömning huruvida det aktuella handlandet har varit vårdslöst.24

 
 

2.2.3 Orsakssamband 

2.2.3.1 Adekvat kausalitet 
 
För rätt till skadestånd krävs att det finns ett orsaks- eller kausalsamband 
mellan svarandens handlande och kärandens skada. Svarandens handlande 
måste ha varit en nödvändig betingelse för skadans inträffande. Om skadan 
inte hade kunnat inträffa om svaranden hade handlat på ett annat vis, 
föreligger en nödvändig betingelse.25

 
 

Alla orsakssamband mellan svarandens handlande och kärandens skada 
medför inte ersättningsskyldighet. Det krävs att orsakssambandet är adekvat 
eller rimligt. Adekvat kausalitet föreligger om skadan är en ”beräknelig och 
i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet” mot bakgrund av alla 

                                                 
23 Prop. 2000/01:68 s. 24 ff. 
24 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 134. 
25 Ibid, s. 197. 
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omständigheter i det enskilda fallet.26 Emellanåt uppställs också krav på att 
skadan inte får vara en för avlägsen följd av den skadegörande handlingen.27

 
 

Enligt Hellner är det ”knappast möjligt att sammanfatta 
adekvansbedömningen i någon enkel formel som ej blir mycket 
intetsägande”.28 Domstolarna delar ofta upp adekvansbedömningen i två 
steg. Först frågar man sig om den aktuella skadetypen befinner sig inom 
skiljelinjen för vad som kan klassas som en adekvat följd av vårdslösheten.  
Därefter frågar man sig om den aktuella skadan är en adekvat följd av 
handlandet.29

 
 

2.2.3.2 Normskyddsläran 
 
Ibland utesluts ersättningsskyldighet med stöd av den s.k. normskyddsläran 
trots att adekvat kausalitet föreligger. Anledningen till detta är att den 
uppkomna skadan i vissa fall hamnar utanför skyddsnormen för den aktuella 
skadeståndsregeln; skadan är inte ämnad att skyddas av den aktuella 
skadeståndregeln.30

 
  

2.3 Psykisk skada på grund av annans 
personskada 

2.3.1 Inledning 
Om en kärande i ett skadeståndsmål har misshandlats av svaranden ska full 
ersättning tilldömas den förre. Ponera att kärandens anhöriga till följd av 
misshandeln drabbas av djupa och långvariga depressioner. De skador som 
drabbar de anhöriga i form av psykiska besvär har inte varit direkt riktade 
mot dem. För att underlätta den fortsatta framställningen kan man tala om 
initialskada och följdskada. Misshandeln kan betecknas som en initialskada 
och de anhörigas efterföljande depressioner kan betecknas som följdskador. 
Begreppet oegentlig tredjemansskada har också förekommit för att beskriva 
den psykiska skadan som drabbar någon annan än den initialskadade.31

 

 I 
fortsättningen används emellertid begreppen initialskada och följdskada.  

Om följdskadan hos tredje man är en allmän förmögenhetsskada, som 
inkomstförlust, är huvudregeln att ersättning för sådan förlust inte kan 
erhållas.32 Det finns emellertid undantag från denna huvudregel.33

                                                 
26 Prop. 1972:5 s. 22.  

  

27 Prop. 2000/01:68 s. 30. 
28 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 205.  
29 Ibid. 
30 Ibid, s. 210 ff. 
31 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 249.  
32 NJA 1988 s. 62. 
33 Se 5 kap. 1 § 1 st. 1p. SkL och 1.3 ovan. 



 14 

 
Huvudregeln att följdskador i form av allmänna förmögenhetsskador hos 
tredje man inte ersätts hindrar inte att följdskador i form av personskador 
kan ersättas.34 I förarbetet till skadeståndslagen nämns att majoriteten av 
culparegelns handlingsnormer ger ”ett obetingat skydd mot varje kränkning 
av en persons integritet till person eller egendom som sker genom en 
överträdelse av dessa normer”.35

 

 Det finns emellertid ett viktigt undantag 
från denna huvudregel. Undantaget gäller följdskador i form av psykiska 
besvär som har drabbat någon annan än den initialskadade.  

2.3.2 Viktiga gränsdragningar  

2.3.2.1 Inledning 
 
Innan rättsläget för psykiskt följdskadade redovisas bör viktiga 
gränsdragningar mellan initialskada och följdskada tas upp. I vissa fall 
klassas inte den psykiskt skadade som följdskadad och undantagets rättsliga 
begränsningar aktualiseras således inte. 
 

2.3.2.2 Den psykiskt skadade själv hotad av fysisk 
skada 

 
NJA 1971 s. 78 behandlar tydligt gränsdragningen mellan initialskada och 
följdskada. J framförde sin bil med sina föräldrar som passagerare när han 
krockade med E. J slungades ut ur bilen och såg sina föräldrar sitta kvar 
orörliga i bilen. Han trodde att de hade dött. Föräldrarna avled sedermera 
samma dag på grund av sina skador från olyckan. Till följd av olyckan 
drabbades J av en depression som gjorde honom oförmögen att arbeta. E 
hade vållat olyckan utan medvållande från J:s sida. J väckte talan om 
skadestånd och tilldömdes ersättning från E.  
 
Som skäl för skadeståndet framhölls att J själv var i uppenbar livsfara vid 
olyckan, att episoden hade betytt en chockartad och skräckfylld upplevelse 
för J och att händelsen hade intensifierats av att J trodde att hans föräldrar 
hade dött med omedelbar verkan till följd av krocken. HD ansåg således att 
”depressionen – oavsett i vilken grad föräldrarnas död medverkat till denna 
– [får] anses stå i så direkt och nära samband med olyckan” att skadestånd 
kunde tilldömas J. Således hade föräldrarnas död ingen betydelse för 
utgången i målet. Så länge den psykiskt skadade själv har hotats av svår 
fysisk skada, och således kan anses vara direkt skadelidande, är skadan i 
princip ersättningsgill.36

 
 

                                                 
34 NJA 1993 s. 41 I och II. 
35 Prop. 1972:5 s. 159.  
36 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 393. 
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2.3.2.3 Gärningen i betydande grad riktad mot den 
psykiskt skadade 

 
De rättsliga begränsningar för ersättning som gäller för följdskadade med 
psykiska besvär gäller inte om den skadeståndsgrundande handlingen kan 
anses vara i betydande grad riktad mot denne. 
 
I rättsfallet NJA 1995 s. 269 blev en ettårig pojke bortrövad av sin far, J, till 
Tunisien. J dömdes för egenmäktighet med barn. Modern, G, hade ensam 
vårdnad om barnet. Hon tilldömdes skadestånd för psykiska besvär. HD 
ansåg inte att brottet var direkt riktat mot modern. Domstolen ansåg dock att 
särskilda omständigheter förelåg som innebar att J:s tillgrepp i betydande 
grad kunde anses vara riktat mot G. HD framhöll att det förelåg stridigheter 
mellan föräldrarna vid tiden för bortförandet. J hade tidigare under samma 
år olovligen skilt G från hennes barn och vid detta tillfälle misshandlat G. 
Vid två andra tillfällen hade J misshandlat G. Dessutom anförde domstolen 
att G:s förbindelse med sonen genom bortrövandet stoppades under en högst 
oförutsebar framtid. Trots att J:s gärning inte begicks mot G, utan enbart i 
betydande grad var riktat mot henne, ansågs J vara skadeståndsskyldig mot 
G.  
 
I NJA 2003 s. 508 bortrövade A en fyraårig pojke utanför pojken hus. A 
dömdes för människorov. Följande morgon avlämnades pojken i närheten 
av sitt hem. Pojken led av betydande psykiska problem på grund av brottet. 
Pojkens föräldrar stämde A och krävde ersättning för sina psykiska besvär 
på grund av frihetsberövande. Skadestånd utdömdes inte. HD ansåg inte att 
A:s handling, med hänvisning till NJA 1995 s. 269, i betydande grad kunde 
anses vara riktad mot föräldrarna.  
 

2.4 Initialskada med dödlig utgång 

2.4.1 Inledning 
År 2002 infördes en lag som innebar en tydlig utvidgning av rätten till 
skadestånd för personer som drabbats av psykiska besvär till följd av en 
nära anhörigs död. Utvecklingen i praxis fram till 2002 års lagändring 
redovisas i följande avsnitt (2.4.2). Därefter redogörs för gällande rätt 
(2.4.3). 
 

2.4.2 Historisk utveckling 

2.4.2.1 NJA 1979 s. 620 
 
NJA 1979 s. 620 öppnade dörren för ersättning för psykiska besvär på grund 
av någon annans död. I detta fall drabbades dottern till sin dödade moder av 
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psykiska besvär och reaktiv neuros. Förövaren dömdes för dråp. Dottern 
stämde skadevållaren och krävde ersättning för förlorade inkomster. Som 
grund för sitt yrkande åberopade dottern adekvat kausalitet mellan hennes 
åkommor och svarandens handlande. Högsta domstolen fann ingen sådan 
kausalitet och tilldömde därför inte skadestånd. Som skäl för sitt domslut 
framhöll HD att dottern vistades på annan ort när initialskadan inträffade. 
Således hade dottern inte ”i något avseende kommit att direkt beröras av A:s 
handling”. Dotterns depression uppstod enligt domstolen på grund av 
underrättelsen om moderns bortgång. Således kunde dotterns psykiska 
besvär och reaktiva neuros ”icke anses ha haft sådant samband med A:s 
[svarandens] handling att denne kan åläggas skadeståndsskyldighet”.   
 

2.4.2.2 NJA 1993 s. 41 I och II 
 
I plenimålen NJA 1993 s. 41 I och II öppnades möjligheten för psykiskt 
följdskadade att erhålla ersättning för initialskador som har lett till döden. 
 
I NJA 1993 s. 41 I mördades och våldtogs en 16-årig flicka. Förövaren 
dömdes för mord och grov våldtäkt. Dotterns föräldrar och syster drabbades 
av psykiska besvär till följd av dödsbudet. Skadestånd tilldömdes de 
anhöriga för sveda och värk.  
 
I NJA 1993 s. 41 II mördades en ung flicka. Gärningsmannen dömdes för 
mord. Föräldrarna drabbades även här av psykiska besvär till följd av 
dödsbudet och tilldömdes skadestånd för sveda och värk. 
 
HD:s restriktiva hållning från NJA 1979 s. 620 ändrades således i NJA 1993 
s. 41 I och II. HD framhöll att domstolen i NJA 1979 s. 620 inte funnit 
tillräcklig adekvat kausalitet mellan handling och skada. I 1993 års rättsfall 
framhöll domstolen det omvända, att ”psykiska besvär hos de närstående 
[är] en typisk och närliggande skadeföljd” vid uppsåtligt dödande. 
Uttalandet omfattar även fall då det har passerat ”en viss tid innan de har fått 
underrättelse om det inträffade”. Domstolen begränsade dock rätten till 
skadestånd till att endast omfatta liknande fall. De psykiska besvären måste 
klassas som personskador i lagens mening. Initialskadan måste ha haft en 
dödlig utgång och endast uppsåtligt dödande var skadeståndsgrundande. Till 
sist krävdes att den följdskadade var närstående till den dödade. En fortsatt 
utvidgning inom rättsområdet ålades lagstiftaren. 
 

2.4.2.3 NJA 1996 s. 377 
 
NJA 1996 s. 377 behandlade kravet på uppsåt från NJA 1993 s. 41 I och II. I 
fallet omkom elvaårig pojke i en trafikolycka. Pojken blev påkörd bakifrån 
av en onykter förare som sedermera dömdes för grovt vållande till annans 
död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Föräldrarna och systern 
till pojken stämde skadevållaren för psykiska besvär. De tilldömdes 
skadestånd för inkomstbortfall och sveda och värk.  
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HD framhöll närheten i tid och rum som grund för sitt domslut. Systern 
hade bevittnat olyckan och modern anlände till olycksplatsen mindre än en 
minut efter olyckan. Fadern anlände till olycksplatsen medan sonen låg 
livlös på vägen. De anhöriga kom således att beröras av olyckan direkt på 
platsen, och de hade enligt HD ”ostridigt drabbats av psykiska besvär till 
följd av denna”. Utöver skälen som syftar på närhet i tid och rum, 
underströk domstolen att den grova vårdslösheten som skadevållaren 
uppvisat låg mycket nära gränsen för uppsåtligt dödande. HD framhöll 
vidare vikten av en fortsatt restriktiv utvidgning av rättsområdet genom 
rättspraxis. Två skiljaktiga justitieråd föreslog en utvidgning av rätten till 
ersättning för anhöriga till att omfatta initialskador som orsakats av 
vårdslöshet.  
 

2.4.2.4 NJA 1999 s. 632 
 
I NJA 1999 s. 632 uppkom frågan om en vårdslöst orsakat dödsfall kan ge 
rätt till skadestånd för psykiska besvär hos anhöriga. Grov vårdslöshet var 
inte aktuellt. Rättsfallet behandlade en pojke som omkommit efter att en 
felaktigt uppsatt grind fallit ner på honom. Personen som var ansvarig för 
grinden dömdes för vållande till annans död. Föräldrarna till pojken anlände 
till olycksplatsen innan pojken fördes till sjukhus. Pojkens systrar anlände 
efter bortförandet men såg pojkens blodfläckar på marken. De anhöriga 
begärde ersättning för psykiska besvär. HD ogillade deras talan. En 
utvidgning av rättsområdet borde enligt HD ske återhållsamt genom praxis. 
HD betoande att ”[e]n långtgående utvidgning av dessa möjligheter, t ex i 
situationer när dödsfallet har orsakats av ett vårdslöst eller annat 
skadeståndsgrundande handlande, förutsätter så ingående överväganden av 
både principiell och praktisk natur att de lämpligen bör ankomma på 
lagstiftaren.” Återigen var två justitieråd skiljaktiga och ville bifalla de 
anhörigas skadeståndstalan. 
 

2.4.3 Nuvarande rättsläge 

2.4.3.1 Inledning 
 
Lagändringen från 2002 återfinns i 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL. Lagen anger, att 
om en personskada har lett till döden, skall ersättning betalas för 
personskada som till följd av dödsfallet har åsamkats någon som stod den 
avlidne särskilt nära. Så länge skadevållarens handlande är 
skadeståndgrundande uppställs inga krav på handlandets natur. Således kan, 
förutom uppsåtligt handlande, alla grader av vårdslöshet och rent strikt 
ansvar ge upphov till ersättning.37

                                                 
37 Prop. 2000/01:68 s. 71.  

 Dessutom uppställer lagtexten inga krav 
på orsakssambandet mellan den ansvarsgrundande handlingen och den 
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uppkomna följdskadan utöver adekvat kausalitet eller skyddsändamål.38 
Således är dödsbud tillräckligt för att utlösa rätt till ersättning.39

 
 

2.4.3.2 Besvislättnad 
 
När initialskadan har lett till döden finns en bevislättnad för den aktuella 
psykiska följdskadan. I NJA 2000 s. 521 fastställdes att psykiska besvär som 
har uppstått till följd av en initialskada som har lett till döden kan 
presumeras vara en personskada när ersättning endast begärs för sveda och 
värk samt mindre belopp för kostnader eller inkomstförluster. Detta 
undantag bekräftades i propositionen till 2002 års lagändring:  
 

”Vid en lagstadgad rätt till ersättning för psykiskt lidande till 
följd av att en nära anhörig dödats bör det alltså normalt inte 
krävas läkarintyg eller liknande utredning för att styrka att de 
psykiska besvären är att hänföra till personskada. 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 utgå från att dessa besvär 
innebär en personskada.”40

 
 (min kursiv) 

Av föregående uttalande i propositionen framgår således att bevislättnaden 
inte påverkar beviskravet på den psykiska skadan, som fortfarande måste 
styrkas av käranden.  
 
Uttalandena från NJA 2000 s. 521 och propositionen godtogs i rättsfallet 
NJA 2004 s. 26.  
 

2.4.3.3 Rekvisitet ”särskilt nära” 

2.4.3.3.1 Inledning 
 
I 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL stadgas att den följdskadade måste ha stått den 
avlidne ”särskilt nära” för ersättning. I lagens förarbete förklaras begreppet 
”särskilt nära” med följande ord: 
 

”Berättigade till skadestånd är de som har stått den avlidne 
särskilt nära. Regleringen tar främst sikte på make, registrerad 
partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses då 
medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den 
som ryckts bort genom dödsfallet. Det kan dock inte uteslutas 
att även andra personer någon gång kan komma i fråga för 

                                                 
38 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 530. 
39 Andersson, Anhörigersättningens gränser, rubrik 2.3.  
40 Prop. 2000/01:68 s. 36, med hänvisning till NJA 2000 s. 521. 
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ersättning, t.ex. syskon som inte sammanbodde med den döde 
(jfr rättsfallen NJA 1996 s. 509 och NJA 2000 s. 521).”41

 
 

Någon ytterligare förklaring av begreppet ”särskilt nära” ges inte. 
Regeringen ansåg inte att en uttömmande lista över ersättningsberättigade 
skulle finnas med i lagen. Skälet till denna vägran var att en sådan lista 
förhindrar en ”nyanserad bedömning med hänsyn till de särskilda 
omständigheter som kan finnas i det enskilda fallet.”42

 
  

Uttalandet i propositionen anger två krav för klassificeringen som ”särskilt 
nära”. Personen i fråga bör vara make, registrerad partner, sambo, barn eller 
förälder till den förolyckade. Dessutom bör personen ha ingått i samma 
hushållsgemenskap som den omkomne. Även om de två rekvisiten i fråga 
inte har uppfyllts, utesluts inte möjligheten för andra subjekt att erhålla 
ersättning. I praxis har skadestånd tilldömts personer som inte har uppfyllt 
ett av kriterierna eller båda. 
 

2.4.3.3.2 Sammanboende syskon  
 
NJA 1993 s. 41 I och NJA 1996 s. 377 tillerkände skadestånd till syskon 
som sammanbodde med den omkomne. Rättsfallen föregick lagändringen 
från 2002. Trots detta tillhör inte syskon den personkrets som lagen ”främst 
tar sikte på” enligt propositionen, något som Radetzki anser är 
”överraskande” särskilt med tanke på följande rättsfall (NJA 2000 s. 521).43

 
  

2.4.3.3.3 Ej sammanboende syskon  
 
I NJA 2000 s. 521 behandlades mordet på en 30-åring. Sex äldre syskon till 
den mördade tilldömdes ersättning för personskada. Syskonen 
sammanbodde inte med den mördade. Domstolen framhöll emellertid att det 
förelåg ”speciella förhållanden” som möjliggjorde ersättning. Syskonen 
bodde i samma ort eller i en närliggande ort. Det träffades dagligen då de 
arbetade i samma företag som deras föräldrar hade startat. Den mördade 
hade viktiga datakunskaper och var en central figur inom företaget som alla 
hade kontakt med vid hantering av taxametrar och fakturering. Han utförde 
dessutom andra varierande arbetsuppgifter. En syster hade ett med den 
mördade jämngammalt barn och ansåg sig vara en som extramamma åt sin 
bror. Flera av syskonen umgicks även med den mördade på fritiden, utöver 
vid familjehögtider. 
 
I NJA 2006 s. 181 misshandlades en person svårt med ett järnrör. Brodern 
till den misshandlade krävde ersättning av skadevållaren för sina psykiska 

                                                 
41 Prop. 2000/01:68, s. 72. 
42 Ibid, s. 21 och 37. 
43 Radetzki, Vem är särskilt närstående enligt 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL?, 
NFT 3/2007, s. 241.  
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besvär.  Brodern sammanbodde emellertid inte med den misshandlade. HD 
framhöll, med en hänvisning till uttalandet i propositionen och NJA 2000 s. 
521, att det måste föreligga ”speciella förhållanden” för att ej 
sammanboende syskon ska kunna erhålla skadestånd. Domstolen menade att 
brodern hade ”ett mycket gott och nära förhållande till sin bror”. Relationen 
mellan bröderna avvek emellertid inte, enligt HD, från ”vad som normalt 
gäller mellan syskon”.  
 

2.4.3.3.4 Ej sammanboende flickvän 
 
I NJA 2005 s. 237 dödades ersättningssökandens (A:s) pojkvän (B).  A 
träffade B i februari och i juni samma år var de ett par. A flyttade in hos B, 
som bodde med sin far, i augusti-september 2003. Orsaken till A:s flytt var 
familjedispyter. B avtjänade ett fängelsestraff från oktober 2003 till april 
2004, men paret bibehöll en regelbunden förbindelse. B dödades i mitten av 
maj 2004. Vid tiden från B:s frigivning till dennes död bodde A hos sina 
föräldrar, men hon vistades mycket hos B. Paret emotsåg en gemensam 
framtid. A blev oplanerat gravid tiden efter B:s frigivning och de hade inte 
bestämt sig för om de skulle behålla barnet innan B dog. Barnet föddes 
sedermera. HD ansåg inte att A och B ingick i samma etablerade 
hushållsgemenskap. A tilldömdes ändock skadestånd då hon ansågs vara 
särskilt närstående till B eftersom de hade inlett ett fast förhållande och att 
A ”nu har ett barn” med B.  
 

2.4.3.3.5 Styvfar 
 
I ett hovrättsfall från 200944

 

 behandlades en styvfars rätt till ersättning för 
psykiska besvär till följd av morden på sina två styvbarn. Styvfadern 
sammanbodde med barnen i ungefär två månader fram till deras död. 
Hovrätten framhöll att barnen var ”två viktiga personer” för styvfadern och 
att han hade en ”nära och varm kontakt” med dem. Hovrätten ogillade dock 
styvfaderns skadeståndstalan då sammanboendet hade behövt vara en längre 
tid för att han skulle kunna anses ha stått de dödade barnen särskilt nära i 
enlighet med 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL. 

2.4.3.4 Utomstående 
 
Personer som inte kan anses vara särskilt närstående till den döde kan inte 
erhålla skadestånd i enlighet med 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL. Förmodligen har 
sådana personer ”mycket begränsande möjligheter” att kunna erhålla 
skadestånd mot bakgrund av HD:s praxis genom åren. Möjligen kan ett 
bevittnande av initialskadan kunna möjliggöra skadestånd i vissa fall.45

                                                 
44 Svea hovrätts dom 2009-02-18, mål nr 8390-08.     

  

45 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 545 och Andersson, 
Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 269. 
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2.5 Initialskada utan dödlig utgång 

2.5.1 Inledning 
När initialskadan inte har haft en dödlig utgång finns ingen lag som ger 
psykiskt följdskadade rätt till skadestånd. I samband med införandet av 5 
kap. 2 § 1 st. 3p. SkL diskuterades en sådan generell reglering i förarbetet. 
Psykiska besvär till följd av initialskador som inte har lett till döden ansågs 
av regeringen inte vara en lika säker förutsebar och typisk följd som vid 
dödsfall. Sådan adekvans utesluts i förarbetena om initialskadan är lindrig. 
Är initialskadan allvarlig är psykiska besvär inte längre ”oväntade och 
atypiska” hos den följdskadade. Vidare framhåller regeringen att det ”inte 
går att dra en lika fast gräns mellan allvarliga och lindriga fall av 
personskador som mellan dödsfall och andra fall”. En generell lagstiftning 
för initialskador som inte har lett till döden ansågs kunna få 
svåröverblickbara kostnadskonsekvenser. Regeringen betonade att en 
fortsatt utveckling på rättsområdet bör ske genom rättstillämpning med 
hänsyn till samtliga förhållanden i det enskilda fallet.46

 
 

Regeringens beslut att inte föreslå en lag som ger anhöriga rätt till ersättning 
för psykiska skador till följd av initialskador som inte har lett till döden 
utesluter emellertid inte ersättningsansvar. I propositionen framhålls att 5 
kap. 2 § 1 st. 3 p. SkL inte får tolkas motsatsvis, att skadestånd i fall som 
inte rör dödsfall utesluts.47

 

 Rättsläget är dock, mot bakgrund av praxis, 
oklart. Ingen generell regel har skapats genom praxis.  

I propositionen till 5 kap. 2 § 1 st. 3 p. SkL gavs två exempel på fall där 
ersättning kan tilldömas en psykiskt skadad till följd av en initialskada som 
inte har lett till döden. Det första exemplet som gavs är en person som har 
bevittnat en nära anhörig skadas allvarligt. Det andra exemplet som gavs är 
psykiska skador som uppkommit till följd av att en nära anhörig har svävat 
mellan liv och död, men som sedermera överlever.48

 
  

2.5.2 Praxis 

2.5.2.1 Inledning 
 
I NJA 1993 s. 41 I och II tilldömdes skadestånd för psykiska besvär till följd 
av uppsåtligt dödande. Domstolen behandlade även frågan om initialskador 
som inte har lett till döden kan generera skadestånd till anhöriga för 
psykiska besvär. En sådan utvidgning ansågs förutsätta ”så ingående 

                                                 
46 Prop. 2000/01:68 s. 33. 
47 Ibid, s. 72. 
48 Ibid. 
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överväganden av både principiell och praktisk natur att de lämpligen bör 
ankomma på lagstiftaren”. Detta ställningstagande återupprepades av HD i 
NJA 1996 s. 377 och NJA 1999 s. 632.  
 
Praxis vad gäller psykiska skador till följd av initialskador som inte har lett 
till döden är begränsat. Två rättsfall, NJA 2003 s. 508 och NJA 2006 s. 181, 
har behandlat frågan efter 2002 års lagändring 
 

2.5.2.2 NJA 2003 s. 508 
 
NJA 2003 s. 508 har behandlats i ett annat avseende under 2.3.2.3. A 
dömdes för människorov efter att ha bortrövat en fyraårig pojke. Följande 
morgon avlämnades pojken i närheten av sitt hem. Pojken led betydande 
psykiska problem på grund av brottet. Pojkens föräldrar stämde A och 
krävde ersättning för psykiska besvär på grund av frihetsberövandet. 
Svarandens handlande kunde inte, i enlighet med NJA 1995 s. 269, anses i 
betydande grad ha varit riktat mot föräldrarna. Skadestånd tilldömdes därför 
inte på denna grund.  
 
HD övergick därefter till frågan om föräldrarna kunde erhålla skadestånd för 
psykiska besvär till följd av initialskada som inte har lett till döden.  
HD framhöll att skäl ”i och för sig kan anföras för en [sådan] utvidgning”. 
Domstolen underströk att föräldrarnas psykiska besvär måste ”te sig som en 
typisk och närliggande effekt av brottet”. Härefter hänvisades till 
ställningstagandena i NJA 1993 s. 41 I och II och NJA 1996 s. 377, att en 
utvidgning av rättsområdet kräver ”så ingående överväganden av både 
principiell och praktisk natur att de lämpligen bör ankomma på lagstiftaren”. 
HD ansåg att det fanns ”starka skäl att vidhålla” inställningen från dessa 
rättsfall. HD åberopade också uttalandena i propositionen till 5 kap. 2 § 1 st. 
3 p. SkL, att ersättning för psykiska besvär inte kan uteslutas i fall rörande 
allvarliga fysiska skador. En utvidgning av rätten inom ramen för det 
aktuella fallet skulle, enligt HD, få svåröverblickbara ekonomiska och andra 
konsekvenser ”inom ramen för den prövning som kan ske i 
rättstillämpningen”. Domstolen ansåg att en utvidgning av rättsområdet 
borde iakttas med försiktighet när följderna av utvidgningen är oklara. 
Likaså borde man, enligt domstolen, iaktta försiktighet när det finns 
svårigheter vad gäller avgränsningen av rättsområdet. En utvidgning av 
rättsområdet i aktuellt avseende borde, enligt HD, ske genom lagstiftarens 
försorg.  
 

2.5.2.3 NJA 2006 s. 181 
 
Initialskadan i NJA 2006 s. 181 bestod av en hjärnblödning, ett brott på 
skallbenet och allvarliga hjärnskador på grund av en attack med ett järnrör. 
Modern och brodern till den initialskadade, väckte talan om skadestånd för 
psykiska besvär.  De hade fått en underrättelse om övergreppet i nära 
anslutning till händelsen. Skadevållaren dömdes för försök till dråp. Den 
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skadade befann sig i en livshotande situation under minst 14 dagar efter 
attacken. Under denna tid var han medvetslös.  
 
Även i detta rättsfall hänvisade HD till uttalandena i NJA 1993 s. 41 I och 
II, NJA 1996 s. 377 och dessutom till uttalandena i NJA 1999 s. 632. HD 
hänvisade också till ställningstagandena i NJA 2003 s. 508, och man 
framhöll att en utvidgning av rätten i det fallet skulle innebära en 
”principiellt sett betydande utvidgning av rätten till skadestånd”. Domstolen 
ansåg återigen att det ”finns goda skäl att vidhålla den försiktiga inställning 
som tidigare har kommit till uttryck” i tidigare fall. HD fortsatte sedan att 
behandla det aktuella fallet med följande stycke: 
 

”I förevarande fall är det fråga om uppsåtligt våld som lett till 
att den som utsatts för våldet fått skador som varit livshotande 
under en inte obetydlig tid. Att nära anhöriga till den skadade 
under sådana omständigheter drabbas av psykiska besvär får 
anses vara en typisk och närliggande skadeföljd även när dessa 
inte har bevittnat själva skadehändelsen. Bedömningen av om 
en skada har varit livshotande kan i regel ske utan större 
svårighet med utgångspunkt i medicinsk utredning. En 
utvidgning av rätten till skadestånd för anhöriga till att omfatta 
även sådana fall kan därför inte antas medföra några avsevärda 
avgränsningsproblem. En sådan utvidgning får vidare anses 
ligga i linje med de tidigare återgivna uttalandena i lagmotiven 
och inte strida mot avgörandet i 2003 års rättsfall. Vad som nu 
har sagts får inte uppfattas så att det inte kan finnas också 
andra fall då skadestånd kan utgå på grund av psykiska besvär 
till följd av att en nära anhörig skadats.” (min kursiv) 

 
HD framhävde att det i fallet var fråga om uppsåtligt våld som lett till 
livshotande skador under en inte obetydlig tid. De psykiska besvären som 
drabbade de anhöriga fick anses vara en typisk och närliggande följd av 
skadan, även om de anhöriga inte hade bevittnat händelsen. HD underströk 
att en rätt till ersättning för anhöriga i detta fall låg i linje med uttalandena i 
förarbetet och hänvisade särskilt till de exempel som angavs där. 
Personkretsen som är berättigad till skadestånd vid följdskada av detta slag 
är enligt HD densamma som vid initialskador som har lett till döden. 
Således tilldömdes skadestånd till modern i enlighet med praxis. Brodern 
tilldömdes inte skadestånd eftersom inga speciella förhållanden förelåg (se 
ovan under 2.4.2.2.4).   
 

2.5.3 Frågor kring nuvarande rättsläge 
NJA 2003 s. 508 och NJA 2006 s. 181 lämnar ett antal frågor obesvarade 
vad gäller vilka rekvisit som krävs för ersättning till psykiskt följdskadade 
när initialskadan inte har lett till döden. Följande frågor saknar ett definitivt 
svar: 
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1. Vilken typ av initialskada krävs för ersättning? Måste skadan vara 
allvarlig? 

2. Vilken ansvarsgrund krävs för ersättning?  
3. Krävs något särskilt orsakssamband mellan svarandens handlande 

och den psykiska följdskadan? Krävs bevittnande av skadehändelsen 
eller räcker en underrättelse om händelsen? Kan 5 kap. 2 § 1 st. 3 p. 
SkL tillämpas analogt? 

4. Gäller bevislättnaden vid initialskador som har lett till döden även 
för initialskador som inte har lett till döden? 

 
Den första frågan, kravet på initialskadans allvarlighetsgrad, behandlades i 
förarbetet till 2002 års lagändring. Lindriga initialskador ansågs i förarbetet 
inte kunna ge upphov till skadestånd för psykiska besvär på grund av 
bristande adekvans. Allvarliga kroppsskador ansågs däremot kunna ge 
upphov till inte ”oväntade och atypiska” psykiska besvär hos följdskadade.49 
Förarbetet nämner inget om ”vanliga” kroppsskador. Vad som avses med 
lindriga kroppsskador anges inte. I doktrin anses att området mellan lindrigt 
och allvarligt är omfattande och att uttalandena i förarbetet kan tolkas som 
att enbart lindriga kroppsskador utesluts.50

 

 I NJA 2003 s. 508 räckte inte 
pojkens betydande psykiska problem till följd av människorovet för att 
svaranden skulle kunna anses vara skadeståndsskyldig gentemot pojkens 
föräldrar. I NJA 2006 s. 181 underströk HD att initialskadan innebar 
”livshotande skador”, och HD tilldömde modern skadestånd. NJA 2006 s. 
181 behandlade ett av exemplen från förarbetena, vilket HD också betonade. 
Således torde ”livshotande skador” ge upphov till ersättning för psykiska 
besvär hos följdskadade. I domskälen till NJA 2006 s. 181 understryker HD 
dock att det var fråga om ”uppsåtligt våld” och att de livshotande skadorna 
hos den initialskadade hade pågått under en ”inte obetydlig tid”.  

Vilken ansvarsgrund krävs för ersättning till psykiskt följdskadade när 
initialskadan inte har lett till döden? Förarbetet till 2002 års lagändring 
behandlar inte denna fråga. I NJA 2003 s. 508 och NJA 2006 s. 181 var de 
aktuella ansvarsgrunderna uppsåt., som dock inte uttryckligen omnämndes 
som ett krav på ersättning för psykiska följdskador. Å andra sidan 
kommenterades varken fall där vårdslöshet eller grov vårdslöshet 
förekommit hypotetiskt. Enligt Dufwa hindrar inget att tidigare principer 
som kommit till uttryck i praxis före 2002 års lagändring även gäller i fall 
av initialskador som inte har lett till döden.51 Således skulle även grov 
vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande kunna ge rätt 
till ersättning.52

 
 

När initialskadan har lett till döden uppställs inget särskilt krav på 
orsakssambandet mellan svarandens handlande och den psykiska 
följdskadan. Vid initialskador som inte har lett till döden nämns inget 

                                                 
49 Prop. 2000/01:68 s. 33. 
50 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 540.  
51 Dufwa, Ideell ersättning vid personskada i ett europeiskt perspektiv, Festskrift till Gösta 
Walin, s. 82. 
52 NJA 1996 s. 377. 
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specifikt krav på orsakssambandet varken i NJA 2003 s. 508 eller i NJA 
2006 s. 181. I NJA 2006 s. 181 erhöll modern en underrättelse om 
skadehändelsen. Hon befann sig inte på plats. Andersson anser att NJA 2006 
s. 181 innebär en ”argumentativt skärpande modifiering” av 
orsakssambandet i och med HD:s framhållande att initialskadan pågick 
under en ”inte obetydlig tid”. Käranden har, enligt Andersson, förutom att 
ha underrättats om sin sons livsfara, ”under en längre tid haft anledning att 
ängslas över den potentiellt dödliga utgången”.53

 
 

När initialskadan har lett till döden råder en bevislättnad för den särskilt 
närstående vad gäller den psykiska skada som måste bevisas. Gäller denna 
bevislättnad även i fall av initialskador som inte har lett till döden? Frågan 
har inte behandlats av HD. Flodin anser det som ”tveksamt om man kan 
tillämpa samma presumtionsregel vid personskada som inte har lett till 
döden” och pekar på det förutsebarhetsargument som ligger bakom regeln.54

 
  

2.6 Skäl bakom skadeståndsansvarets 
begränsningar 

Ersättning till följdskadade som har drabbats av psykiska besvär på grund av 
någon annans personskada är på olika sätt begränsad, i synnerhet när 
initialskadan inte har lett till döden. Varför har lagstiftaren och domstolarna 
begränsat ersättningsrätten? Vilka anledningar ligger bakom restriktionerna?  
 
Ett vanligt argument mot ersättning för psykiska skador som har uppstått till 
följd av någon annans personskada är det s.k. flodvågsargumentet. Detta 
argument bygger på en rädsla för en flodvåg av ersättningsanspråk om inte 
ersättningsrätten begränsas på olika vis. Om så inte sker riskerar man 
uppkomsten av en ändlös mängd ersättningsanspråk.55 Genom att införa 
restriktioner på exempelvis initialskadans allvarlighetsgrad och 
orsakssambandet mellan svarandens handlande och den psykiska 
följdskadan kan man kväsa risken för en flodvåg av ersättningsanspråk.56

 
  

Begränsar adekvat kausalitet rätten till ersättning för psykiska följdskador? I 
NJA 1979 s. 620 avslogs ett krav på skadestånd för psykiska skador som 
drabbat käranden genom en underrättelse om en nära anhörigs död. Den 
nära anhöriges psykiska skador ansågs inte ”ha haft sådant samband” med 
den skadegörande handlingen att skadestånd kunde utdömas. I NJA 1993 s. 
41 I och II tolkades 1979 års dom som att HD i det fallet inte ansåg att 
adekvat kausalitet förelåg. HD har sedan 1979 års dom inte åberopat 
bristande adekvans ”på ett svepande sätt” för att begränsa 
ersättningsrätten.57

                                                 
53 Andersson, Anhörighetsersättningens gränser, rubrik 4.1. 

 Tvärtom framhölls i NJA 2003 s. 508 att föräldrarnas 

54 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 549. 
55 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 253. 
56 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 528. 
57 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 547. 
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psykiska besvär måste ”te sig som en typisk och närliggande effekt av 
brottet [människorovet]”. Trots detta avslogs skadeståndstalan på grund av 
andra skäl. Andersson menar att adekvansläran ”inte ensam på ett 
utslagsgivande sätt [kan] motivera gränsdragningen mellan ersättningsbara 
och icke ersättningsbara chockskador”; han anser att alternativa värderingar 
behövs för att ”lösa problemen”.58 Agell anser att det är ”uppenbart att 
ansvaret inte på ett rationellt sätt kan motiveras med stöd av 
adekvansresonemang” och att det istället behövs ”ett självständigt 
rättspolitiskt ställningstagande”.59

 
 

Normskyddsläran, eller skyddsändamålsläran, kan begränsa en 
skadeståndsregels räckvidd. Ändamålet med vissa handlingsnormer är att 
endast skydda vissa subjekt. Normskyddsläran kan dock medföra problem 
gällande utsorteringen av skyddade subjekt. Andersson ger ett exempel på 
hur man med normskyddsläran kan motivera att en olycka till följd av en 
hastighetsförseelse enbart kan ge skadestånd till vissa anhöriga, men inte till 
andra personer som har befunnit sig i trafiken.60 Normskyddsläran har inte 
heller ”på ett svepande sätt” använts av HD för att begränsa rätten till 
skadestånd för psykiskt följdskadade.61

 
  

När rättsliga begränsningar inte kan uppnås genom åberopande av adekvat 
kausalitet eller normskyddsläran, måste man enligt Andersson föra en 
”öppen rättspolitisk argumentation”, som kan begränsa rätten till 
ersättning.62

 

 Sedan NJA 1993 s. 41 I och II och därefter har HD 
återkommande uppvisat en obenägenhet att utvidga rättsområdet. I NJA 
1999 s. 632 betonades att ”[e]n långtgående utvidgning av dessa 
möjligheter, t ex i situationer när dödsfallet har orsakats av ett vårdslöst eller 
annat skadeståndsgrundande handlande, förutsätter så ingående 
överväganden av både principiell och praktisk natur att de lämpligen bör 
ankomma på lagstiftaren”. I NJA 2003 s. 508 underströks att en utvidgning 
av rättsområdet medför ”ekonomiska och andra konsekvenser som är svåra 
att överblicka inom ramen för den prövning som kan ske i 
rättstillämpningen”. HD framhåller återkommande att en utvidgning av 
rättsområdet bör ankomma på lagstiftaren.  

Begränsningarna som svensk rätt uppställer på detta rättsområde kan 
möjligtvis också härstamma från den skepsis som genom historien har 
förekommit gentemot psykiska åkommor och inte endast från följdskadans 
indirekta karaktär.63 Hellner anför att psykiska åkommor kan komma i en 
rad olika skepnader, från sorg till allvarliga depressioner, och att psykiska 
åkommor är svårare att bevisa än fysiska. Hellner utesluter inte simulering 
som en risk för bedrägliga käromål.64

                                                 
58 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 254 f. 

 Anderson menar emellertid att risken 

59 Agell, Adekvans och skyddsändamål. Om rättsvetenskaplig metod och 
skadeståndsrättslig regelbildning, JT 1994-95 s. 809. 
60 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 255. 
61 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 547. 
62 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 256. 
63 Ibid, s. 257. 
64 Hellner, Ersättning för psykiska besvär, SvJT 1993 s. 453. 
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för simulering av psykiska skador lär minska allteftersom domstolarnas 
kunskap om bevisföringen inom området utvidgas.65

                                                 
65 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 258. 
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3 Engelsk rätt 

3.1 Inledning  
Detta kapitel inleds med en översikt av grundläggande delen av engelsk 
skadeståndsrätt, “the tort of negligence” (3.2). Därefter följer en genomgång 
av det engelska rättsläget gällande ersättningsrätten för psykiska skador som 
har uppstått till följd av någon annans personskada (3.3-3.4). Avslutningsvis 
behandlas de skäl som ligger bakom gällande rättsliga begränsningar (3.5). 
 

3.2 The tort of negligence 

3.2.1 Inledning 
Engelsk skadeståndsrätt, ”the law of tort” eller ”tort law”, kan delas in i 
olika undergrupper. Den i särklass största undergruppen är vad man kallar 
”the tort of negligence”, som skyddar flera olika intressen och vars 
gemensamma nämnare är vårdslösa handlingar. Andra undergrupper av ”the 
law of tort” är inriktade på att skydda specifika intressen. Ett exempel på en 
sådan undergrupp är Consumer Protection Act 1987 som uppställer ”strict 
liability” (rent strikt ansvar) för tillverkare att ersätta skador, som har 
uppkommit på grund av felaktiga produkter, hos konsumenter.66

 
  

För rätt till skadestånd under ”the tort of negligence” krävs, förutom en 
påvisbar skada, att tre steg har uppfyllts. Först krävs att den 
skadeståndsskyldige har en så kallad ”duty of care” (aktsamhetsplikt) mot 
den skadedrabbade. För det andra krävs att den skadeståndsskyldige har 
brutit mot sin ”duty of care” genom att agera på ett sätt som en ”reasonable 
man” inte skulle ha gjort under samma omständigheter. För det tredje krävs 
”factual and legal causation” (faktiskt och rättsligt orsakssamband) mellan 
den skadeståndsskyldiges handlande och den uppkomna skadan. De tre 
stegen kommer att behandlas var för sig i följande avsnitt.  
 

3.2.2 Duty of care 
Inom ”the tort of negligence” krävs att svaranden har en ”duty of care” eller 
”duty to take reasonable care” mot den skadedrabbade. En ”duty of care” 
fungerar som en kontrollmekanism för att utesluta irrelevanta 
skadeståndsmål.  Alla svaranden i skadeståndsmål har inte en ”duty of care” 
utan denna måste fastställas med stöd av prejudikat. Vanligtvis finns 
prejudikat där en ”duty of care” kan fastställas utan vidare utredning, som 
den mellan doktorer och patienter. En del områden är dock mer komplexa 

                                                 
66 Cooke, Law of Tort, s. 259. 
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och kräver ibland djupare analyser med stöd av prejudikaten. Ett sådant 
komplext område, som är av relevans för denna uppsats, är ”nervous shock” 
(psykiska besvär oberoende av egen fysisk skada).67 Finns inga prejudikat 
för att fastställa en ”duty of care” gör domaren en egen bedömning utifrån 
ett fyr-stegstest huruvida en ny ”duty of care” kan uppstå.68

 

 De fyra stegen 
som måste beaktas är: 

1. Reasonable foreseeability of damage. 
2. Proximity between the defendant and the claimant. 
3. Whether it is fair, just and reasonable to impose a duty. 
4. Policy.69

 
 

Vid fastställande av en ny “duty of care” behöver inte domaren 
nödvändigtvis beakta alla punkter i fyr-stegstestet. Hur viktiga stegen är i 
det aktuella fallet kan variera och beror på vilken typ av skada som är 
aktuell. Om en bilförare kör på en fotgängare räcker ”reasonable 
foreseeability of damage” för att fastställa en ”duty of care”. Om en 
fotgängare är utom fara för fysisk skada, men bevittnar olyckan och 
utvecklar en långvarig depression får andra punkter i fyr-stegstestet 
betydelse som ”proximity between the defendant and the claimant” och 
”policy” (rättspolitiska argument).70

 

 Dessa typer av skador är emellertid 
redan reglerade i prejudikat. Således behöver inte underätterna ta ställning 
till frågan om en ny ”duty of care” måste fastställas. 

3.2.3 Breach of duty  
Om en ”duty of care” har fastställts går man vidare till nästa steg: ”breach of 
duty”. Käranden måste bevisa att det föreligger en ”breach of duty” på 
svarandens sida genom ett handlande som inte når upp till standarden hos en 
”reasonable man”.71

 
  

Testet för ”breach of duty” är objektivt, vilket innebär att man bortser från 
skadevållarens eventuella svagheter och styrkor.72 Den objektiva standarden 
höjs dock om skadevållaren påstår eller visar att denne besitter en viss 
färdighet.73 Barns subjektiva egenheter beaktas mot bakgrund av barnets 
ålder.74

 
 

Vid bedömandet av standarden hos en ”reasonable man” beaktas 
sannolikheten att skada inträffar75, storleken av möjlig skada76

                                                 
67 Cooke, Law of Tort, s. 39. 

, skälen till 

68 Ibid, s. 43 f. 
69 Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605 632 f. 
70 Cooke, Law of Tort, s. 44 ff. 
71 Blyth v Birmingham Waterworks (1856) 11 Exch 781. 
72 Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. 
73 Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 2 All ER 188. 
74 Mullin v Richards [1998] 1 All ER 920. 
75 Bolton v Stone [1951] 1 All ER 1078. 
76 Paris v Stepney Borough Council [1951] AC 367. 
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handlandet som ligger bakom risken77 och möjligheten att förebygga 
risken.78

 
 

3.2.4 Factual and legal causation 
Det tredje och sista steget för en etablering av skadeståndsskyldighet är 
”factual and legal causation” (faktiskt och rättsligt orsakssamband). 
 
”Factual causation” mellan den uppkomna skadan och den skadegörande 
handlingen etableras med hjälp av ett enkelt test: hade skadan inträffat även 
om skadevållarens handlande inte ägt rum?79 Om svaret på den frågan är ja, 
föreligger inget faktiskt orsakssamband och därmed ingen 
skadeståndsskyldighet. Beviskravet på ”factual causation” motsvarar det 
svenska ”övervägande sannolikt”.  Käranden måste bevisa att svarandens 
handlande ”on the balance of probabilities” har varit orsaken till den förres 
skada. Det räcker således med 51 % sannolikhet för att ”factual cauation” 
kan fastställas.80

 
  

”Legal causation” (rättsligt orsakssamband) förhindrar ersättning för 
avlägsna eller osannolika skador. Skadan måste vara ”reasonably 
foreseeable” (rimligen förutsebar).81 Begreppet ”reasonably foreseeable 
damage” i detta sammanhang ska skiljas från ”reasonable foreseeability of 
harm” vid etableringen av en ”duty of care”, Det senare begreppet syftar på 
bredare typer av skador som personskador och sakskador. ”Reasonably 
foreseeable damage” är ett snävare begrepp och omfattar vanligast en viss 
typ av skada, exempelvis brännskador.82 Vid personskada utvidgas dock 
ofta den typ av skada som ska vara förutsebar för ”legal causation”.83

 
  

Liksom i svensk rätt har det ingen betydelse för kärandens skadeståndstalan 
om denne visar sig vara särskilt skadekänslig. I engelsk rätt talar man om 
”the egg shell rule”, som innebär att skadevållaren får ta den skadelidande 
som den är.84

 
  

3.2.5 Remedies 
I engelsk rätt finns också en uppdelning i ekonomiska (pecuniary) och icke-
ekonomiska (non-pecuniary) skador. De ekonomiska skadorna är förlust av 
inkomst och ersättning för sjukhuskostnader. Anhöriga till den skadade kan 
få ersättning för omvårdnad under sjukdomstiden. Ersättning för icke-
                                                 
77 Watt v Hertfordshire County Council [1954] 1 WLR 835. 
78 Latimer v AEC Ltd [1953] AC 643. 
79 R v White [1910] 2 KB 124. 
80 Cooke, Law of Tort, s. 160. 
81 Overseas Tanskhip (UK) Ltd v Morts Dck & Engingeering Co (The Wagon Mound No 1) 
[1961] AC 388. 
82 Hughes v Öprd Advocate [1963] AC 837. 
83 Cooke, Law of Tort, s. 180 ff. 
84 Smith v Leech Brain & Co [1962] 2 QB 405. 
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ekonomiska skador ges för ”loss of amenity” och ”pain and suffering”. 
”Loss of amenity” ger ersättning för själva skadan och framtida svårigheter 
att uppleva saker som var möjliga före skadan, som sportutövning. 
Ersättning ”pain and suffering” (”sveda och värk”) ges om den skadade har 
upplevt i och med skadan och täcker även framtida smärta.85

 
  

Fatal Accidents Act of 1976 ger möjlighet till vissa anhöriga att få 
ersättning för ”bereavement” (plågsam förlust). För sådan ersättning krävs 
att dödsfallet har orsakats av svarandens vårdslöshet.86 Anhöriga som kan få 
ersättning för ”bereavement” är make eller maka till den döde eller den 
dödes föräldrar, om den döde var ogift.87

 
  

3.3 Psykisk skada på grund av annans 
personskada 

3.3.1 Inledning 
I engelsk rätt finns begreppet ”psychiatric damage” som motsvarar ”psykisk 
skada” i svensk rätt. Begreppet ”nervous shock” förekommer också och har 
samma innebörd som ”psychiatric damage”, varvid det senare begreppet är 
att föredra.88

 

 Liksom i svensk rätt förekommer en rad begränsningar på 
rätten till ersättning för ”psycihatric damage” när skadan har uppkommit på 
grund av någon annans personskada.  

I engelsk rätt kan personer drabbade av ”psychiatric damage” delas in i två 
grupper: ”primary victims” och ”secondary victims”. Ett typexempel på en 
”primary victim” är en person som själv har drabbas av en fysisk skada och 
på grund detta utvecklar en psykisk skada.89 Sådana ”primary victims” 
berörs inte av några rättsliga begränsningar. 90

 

 En annan kateogri av 
”primary victims” är psykiskt skadade personer som fysiskt har kunnat 
skadas men som har klarat sig oskadda.  

Denna uppsats fokuserar emellertid på ”secondary victims”. ”Secondary 
victims” har inte själva riskerat att drabbas av någon fysisk skada. De har 
istället utvecklat en psykisk åkomma på grund av någon annans 
personskada.  Ett exempel är en person som på avstånd bevittnar en svår 
olycka. För ”secondary victims” finns en rad viktiga restriktioner som 
begränsar rätten till skadestånd. ”Secondary victims” behandlas under 3.4. 
 

                                                 
85 Cooke, Law of Tort, s. 518 ff. 
86 Section 1(1) FAA. 
87 Section 1A(2) FAA. 
88 Attia v British Gas plc [1987] 3 All ER 455 s. 462.  
89 Cooke, Law of Tort, s. 71. 
90 Page v Smith [1996] AC 155, s. 187 Lord Lloyd. 
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Innan ersättningsrätten för ”secondary victims” behandlas, måste vissa 
viktiga rättsliga begränsningar vad gäller den psykiska skadan i fall av 
”secondary victims” redovisas.  
 

3.3.2 Bevisbar psykisk skada 
För att erhålla skadestånd för ”psychiatric damage” krävs att käranden kan 
bevisa att denne lider av en medicinskt påvisbar åkomma. Lord Bridge 
förklarade rättsläget med följande uttalande i McLoughlin v O’Brian: 
 

”[T]he first hurdle which a plaintiff claiming damages of the 
kind in question  is to establish that he is suffering, not merely 
from grief, distress or any other normal emotion, but a positive 
psychiatric illness.”91

 
 

Enligt uttalandet räcker det således inte att käranden, liksom i svensk rätt, 
har lidit sorg eller oro på grund av initialskadan. Det krävs att käranden kan 
bevisa en ”recognizable psychiatric illness”.92 Exempel på psykiska skador 
som har lett till skadestånd i engelsk rätt är posttraumatiskt stresssyndrom93, 
mordid depression94 och kroniskt trötthetssyndrom95

 
. 

3.3.3 Plötslig chock 
En viktig begränsning på den psykiska skadan, som har uppstått till följd av 
någon annans personskada, är att skadan måste ha skapats av en plötslig 
chock.96 I rättsfallet Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police 
(Alcock) framhöll Lord Ackner att det krävs en “sudden aprreciation by 
sight or sound of a horrifying event, which violently agitates the mind”.97 
Lord Oliver skrev i samma rättsfall att det krävs en “sudden and unexpected 
shock to the plaintiff’s nervous system”.98

 
  

Rättsfallet Taylorson v Shieldness Produce Ltd99

                                                 
91 McLoughlin v O’Brian [1983] A.C. 410, s. 431. 

 från the Court of Appeal är 
illustrativt vad gäller kravet på chockframkallad psykisk skada. En pojke var 
inblandad i en allvarlig trafikolycka. Föräldrarna till pojken underrättades 
om olyckan kort därefter. De for omedelbart till sjukhuset där sonen befann 
sig. Han transporterades till ett annat sjukhus och föräldrarna följde efter 
ambulansen. Sonen dog tre dagar senare. Pappan var vid sin sons sida 
dygnen fram till bortgången. Modern var närvarande de två sista dygnen. 
Skadestånd för ”psychiatric damage” tilldömdes inte föräldrarna. 

92 Lord Denning i Hinz v Berry [1970] 1 All E.R. s. 1074. 
93 Frost v Chief Constable of South Yorkshire Police [1997] 3 WLR 1194. 
94 Hinz v Berry [1970] 1 All E.R. 
95 Page v Smith [1996] 1 AC 155.  
96 Liability for Psychiatric Illness, Law Commission Report No 249, 1998,, s. 33. 
97Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 401.  
98 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 411.  
99 [1994] PIQR P329 (CA). 
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Anledningen var att chocken som drabbade föräldrarna inte uppfyllde kravet 
på plötslighet. Föräldrarnas chock var snarare en utdragen process.  
 

3.3.4 Skadan förutsebar att drabba en normalt 
känslig person 

 
En ytterligare begränsning på den psykiska skadan i fall av ”secondary 
victims” är att svaranden kan utgå från att käranden har en ”customary 
phlegm”100 och en ”normal standard of susceptibility”.101 Domstolen 
undersöker således om den psykiska skadan kunde drabba en person med 
normal känslighet. Detta tilläggskrav sker i samband med etablerandet av en 
”duty of care”. Svaranden behöver således inte förutse att dennes handlande 
kan psykiskt skada personer som inte är ”normalkänsliga”. En objektiv 
bedömning ska företas utifrån alla omständigheter i fallet.102

 
  

”The thin skull rule” gäller även i dessa fall. Således ersätts en särskilt 
känslig person fullt ut även om denna klassas som en ”secondary victim”. 
Som nämnts krävs dock att den psykiska skadan har varit förutsebar att 
drabba en normalperson. Om en normalt känslig person kan drabbas av den 
aktuella psykiska skadan, har det inte någon betydelse om det senare visar 
sig att käranden är särskilt känslig och utvecklar en mer omfattande psykisk 
skada än normalpersonen skulle ha gjort.103

 
 

3.4 ”Secondary victims” 

3.4.1 Inledning 
En kärande som inte har varit inom farozonen för någon fysisk skada och 
som således inte uppnår status som ”primary victims” enligt Alcock-
definitionen eller Page-definitionen kan fortfarande få skadestånd för  
”psychiatric damage” som en ”secondary victim”. Ett exempel på en 
“secondary victim” är en person som har bevittnat en olycka eller har 
underrättas om någons död och till följd av detta drabbas av en psykisk 
skada. Jag kommer även här att beteckna den psykiska skadan som en 
följdskada till den triggande händelsen, intitialskadan. 
 
För ”secondary victims” räcker det inte att den psykiska skadan är 
”reasonably foreeseable” för att etablera en ”duty of care”. Det krävs 
ytterligare test som berör ”proxmitiy”. Käranden måste påvisa en nära 
relation till den skadedrabbade. Dessutom krävs en geografisk och 
tidsmässig närhet till den skadegörande händelsen. Till sist har det betydelse 
                                                 
100 Bourhill v Young [1943] AC 92 s. 117 (Lord Porter).  
101 Ibid, s. 110 (Lord Wright). 
102 Ibid, s. 117 (Lord Porter). 
103 Brice v Brown [1984] 1 All ER 997. 
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hur käranden drabbades av chocken.104

 

 Dessutom gäller testen som beskrevs 
under 3.3.2 (den psykiska skadan måste vara framkallad av en plötslig 
chock) och 3.3.3 (den psykiska skadan måste vara förutsebar att drabba en 
normalt känslig person) aktualiseras ytterligare begränsningar. 

Det nuvarande rättsläget för ”secondary victims” behandlas under 3.4.3. 
Innan dess redogörs för den historiska utvecklingen i praxis. 
 

3.4.2 Historisk utveckling 

3.4.2.1 Hambrook v Stokes Bros 
 
Rättsfallet Hambrook v Stokes Bros105 från the Court of Appeal tillhör ett av 
de första rättsfall som behandlade ”psychiatric damage” på grund av någon 
annans personskada. En lastbil parkerades i en backe. Handbromsen var inte 
ilagd. Lastbilen störtade som följd ner mot en skola. En moder hade en kort 
stund tidigare lämnat sina barn vid skolan och såg på avstånd lastbilens 
nedfart. Hon blev senare underrättad att det barn som blev skadat i kraschen 
liknade ett av hennes barn. Modern drabbades till följd av hennes fruktan för 
sitt barns säkerhet av en chock med efterföljande förblödning som ledde till 
hennes död två dagar senare. Modern hade inte uppvisat någon ”reasonable 
fear of immediate personal injury to oneself”. Domstolen framhöll dock att 
personer som fruktat för någon annans säkerhet också bör kunna utfå 
skadestånd.106 Domstolen framhöll att någon ”reasonable fear of immediate 
personal injury to oneself” inte krävdes så länge modern bevittnat händelsen 
med sina ”unaided senses” och inte enbart hade underrättats om händelsen 
av tredje man.107

 
 Dödsboet till modern tilldömdes skadestånd.  

3.4.2.2 Bourhill v Young 
 
I rättsfallet Bourhill v Young108, från the House of Lords, bevittnade en 
gravid kvinna en fatal kollision mellan två motorfordon med missfall som 
följd. Hon kunde inte se kollisionen eftersom en spårvagn stod i vägen. Hon 
hörde dock kraschen och kunde senare se blod på marken från den 
omkomne. Svaranden i målet, den felande trafikanten, hade ingen ”duty of 
care” mot kvinnan då hon, med alla omständigheter beaktning, inte tillhörde 
de subjekt som svaranden kunde förutse bli skadade av dennes 
vårdslöshet.109

 

 Lord Russell motiverade sitt ställningstagande med följande 
uttalande: 

                                                 
104 Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 311. 
105 Hambrook v Stokes Bros [1925] 1 KB 141.  
106 Ibid, s. 151 och 157. 
107 Ibid, s. 152. 
108 Bourhill v Young [1943] A.C. 92.  
109 Bourhill v Young [1943] A.C. 92, s. 98, 102, 105, 111 och 115-117. 
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“Can it be said that John Young [svaranden] could reasonably 
have anticipated that a person, situated as was the appellant 
[följdskadade], would be affected by his proceeding towards 
Colinton [initialskadade] at the speed at which he was travelling? 
I think not. His road was clear of pedestrians. The appellant was 
not within his vision, but was standing behind the solid barrier of 
the tramcar. His speed in no way endangered her. In these 
circumstances I am unable to see how he could reasonably 
anticipate that, if he came into collision with a vehicle coming 
across the tramcar into Glenlockhart Road, the resultant noise 
would cause physical injury by shock to a person standing behind 
the tramcar. In my opinion, he owed no duty to the appellant, and 
was, therefore, not guilty of any negligence in relation to her.”110

 
  

Domstolen avslog således skadeståndstalan på grund av bristande 
förutsebarhet av kvinnans psykiska skada. 
 

3.4.2.3 McLoughlin v O’Brian 
 
Cirka 40 år efter Bourhill v Young, i rättsfallet McLoughlin v O’Brian111

 

, 
tillämpades the House of Lords återigen ”reasonable foreseeability” vid 
fastställande av en ”duty of care”. Kärandens man och tre barn var 
inblandade i en trafikolycka med svarandens lastbil. Käranden underrättades 
och anlände till sjukhuset cirka två timmar efter olyckan. Ett av barnen hade 
omkommit och de resterande två var allvarligt skadade. När käranden 
anlände till sjukhuset var de olycksdrabbade tydligt märkta av händelsen. 
Som följd av det inträffade drabbades käranden av en psykisk åkomma.  

Samtliga domarna i the House of Lords var överens om att käranden skulle 
tilldömas skadestånd. Domarna var emellertid oense om hur en ”duty of 
care” skulle fastställas. Majoriteten av domarna vidhöll att principen från 
tidigare rättsfall skulle behållas. Således fastställdes rättsfallets aktuella 
”duty of care” med ”reasonable foreseeability” av psykisk skada utan några 
förutbestämda begränsningar, som kärandens närhet i tid och rum till 
skadehändelsen.  
 
En av domarna, Lord Wilberforce, föreslog att ersättningsrätten för psykiska 
följdskador hos andra än den initialskadade måste begränsas eftersom 
”"shock" in its nature is capable of affecting so wide a range of people” och 
att det således föreligger “a real need for the law to place some limitation 
upon the extent of admissible claims”.112

 

 Lord Wilberforce föreslog tre 
begränsningar som ska tillämpas vid faställandet av en ”duty of care” utöver 
”reasonable foreseeability”. De tre punkterna är följande: 

                                                 
110 Ibid, s. 102. 
111 McLoughlin v O’Brian [1983] A.C. 410.  
112 McLoughlin v O’Brian [1983] A.C. 410, s. 421-422. 
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1.  Relationen mellan käranden och den skadedrabbade måste vara av 
en viss art. Företrädelsevis ska make eller maka och föräldrar eller 
barn till den initialskadade kunna erhålla skadestånd. Mer avlägsna 
band till den initialskadade ”must be very carefully scrutinised”.  

2. Käranden måste ha en geografisk och tidsmässig närhet till 
skadehändelsen. I princip måste käranden ha varit vid olycksplatsen. 
I det aktuella fallet ansåg emellertid Lord Wilberforce att olyckans 
”immediate aftermath” (olyckans omedelbara efterspel) också kan 
tillåta tilldömande av skadestånd. Att två timmar efter olyckan 
anlända till sjukhuset ansågs vara olyckans ”immediate aftermath” 

3. Käranden måste ha upplevt skadehändelsen eller dess ”immediate 
aftermath” genom bevittnande eller åhörande. Således utesluts 
dödsbud.113

 
 

3.4.3 Nuvarande rättsläge – Alcock v Chief 
Constable for the South Yorkshire Police 

3.4.3.1 Inledning 
 
Rättsfallet Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police 
(Alcock), från the House of Lords, behandlar ”the Hillsborough Disaster” i 
vilken 96 åskådare omkom efter att en läktare rasat under en pågående 
fotbollsmatch. 16 personer, anhöriga och vänner till de drabbade, stämde 
polisen för psykiska skador till följd av katastrofen. Samtliga käranden var 
”secondary victims”; de var inte inblandade i olyckan och kunde således 
inte klassas som ”primary victims”.  
 
Tio av de 16 kärandena erhöll skadestånd i underrätten. Polisen överklagade 
i nio fall av dessa till the Court of Appeal där polisen fick rätt. De sex 
käranden som misslyckades med sina käromål i underrätten överklagade 
också till the Cort of Appeal där deras talan avslogs. 
 
Tio av de ursprungliga kärandena överklagade nederlaget i the Court of 
Appeal till the House of Lords. Två av de tio kärandena befann sig på plats 
inne i arenan utanför riskzonen där bevittnade katastrofen. Resterande åtta 
käranden fanns inte på plats. En del bevittnade katastrofen på TV och erhöll 
sedermera dödsbud genom polis eller anhöriga. Flera av kärandena for till 
olycksplatsen för att identifiera sina anhöriga i de temporära bårhus som 
hade upprättats. Den tidigaste av dessa anlände cirka åtta timmar efter 
katastrofens inträffande. Samtliga tio överklaganden ogillades i the House 
of Lords.  
 
Fram till Alcock hade fastställande av en ”duty of care” i fall av ”secondary 
victims” grundat sig på om den psykiska skadan varit ”reasonably 
foreseeable” hos svaranden.114

                                                 
113 Ibid, s. 422-423. 

 I Alcock frångicks detta synsätt på 

114 Se ovan under 3.4.1. 
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etablerandet av en ”duty of care” för ”secondary victims”. Istället införde 
domarna i the House of Lords unisont de begränsningar som Lord 
Wilberforce föreslog i McLoughlin v O’Brian.115

 

 Utöver ”reasonable 
foreseeability” av psykisk skada krävs att följande tre punkter är uppfyllda: 

1. Att  relationen mellan käranden och den skadedrabbade var av en 
viss art,  

2. att käranden hade en geografisk och tidsmässig närhet till 
initialskadan, och 

3. att käranden upplevt skadehändelsen eller dess ”immediate 
aftermath” genom bevittnande eller åhörande. 

 
Dessa tre begränsningar behandlas var för sig under följande tre rubriker. 
 

3.4.3.2 Relationen mellan käranden och den 
skadedrabbade 

 
Det första kravet som måste uppfyllas för ersättning är att käranden måste 
bevisa att denne har eller hade en särskild relation till den initialskadade. 
Käranden måste bevisa att en särskilt stark relation baserad på ”love and 
affection” föreligger eller förelåg till den initialskadade.116 En sådan stark 
relation ansågs kunna existera mellan olika typer av släktingar, även mer 
avlägsna. Två domare ansåg att även en nära vän kan få ersättning om 
relationskravet uppnås.117 Den behövliga standarden på relationen ansågs av 
tre domare kunna presumeras existera mellan makar och föräldrar/barn.118 
En domare ansåg även att en sådan relation kan presumeras finnas mellan 
förlovade.119

 
  

Två av kärandena i Alcock befann sig inne på arenan. En av dessa visste att 
hans båda bröder befann sig i området där läktaren rasade. Båda bröderna 
omkom. Hans överklagande, som de övrigas, ogillades. Han lyckades inte 
bevisa att han hade en tillräckligt stark relation av ”love and affection” till 
sina bröder. Likaså misslyckades en annan kärande, som också befann sig 
inuti arenan, att bevisa den nödvändiga relationen till sin förolyckade 
svåger. Även den käranden som förlorat sitt barnbarn i katastrofen 
misslyckades med att bevisa en stark ”tie of love and affection” till sin 
släkting.120

 

 Den sistnämnde käranden misslyckades emellertid även på en 
annan punkt (se 3.4.2.3). 

                                                 
115 Se ovan under 3.4.1.3 och Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 
1 A.C. 310, s. 311. 
116 Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 397 (Lord 
Keith), s. 403-404 (Lord Ackner), s. 415-416 (Lord Oliver), s. 422 (Lord Jauncey). 
117 Ibid, s. 397 (Lord Keith), s. 403 (Lord Ackner),  
118 Ibid, s. 398 (Lord Keith), s. 403 (Lord Ackner), s. 422 (Lord Jauncey). 
119 Ibid, s. 398 (Lord Keith). 
120 Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 398 (Lord 
Keith). 
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I underrättsfallet Renwick v Stanley Vickers Ltd121

 

 behandlades ett fall där 
den initialskadade omkom i en olycka under arbetstid. Den initialskadades 
kollega och vän utvecklade en psykisk skada eftersom denne hade bevittnat 
dödsfallet. Frågan som domstolen ställde sig var om den psykiskt drabbade 
vännen kunde klassas som en ”secondary victim”. Eftersom vännen hade 
bevittnat dödsfallet återstod frågan om vännernas relation bestod av en 
tillräckligt stark ”tie love and affection”. Domstolen framhävde att de hade 
arbetat tillsammans i en ”close knit environment”; de arbetade ihop under 
nattskift och delade raster med varandra. Vännerna umgicks även utanför 
arbetet. De utförde vissa aktiviteter, som fiske, ihop. De spenderade dagar 
och kvällar tillsammans och ibland sov de över hos varandra. Domstolen 
fann att vännernas relation uppnådde statusen av en tillräckligt stark ”tie of 
love and affection”. 

I Alcock diskuterades möjligheten att införa en uttömmande lista på vilka 
relationer som kan ge rätt till skadestånd. Idén avfärdades. Lord Oliver 
framhöll att en sådan lista ”would work great injustice” och inte kunde bli 
”raionally justified”. Även om nära relationer till avlägsna släktingar är 
svårare att bevisa, såg han ingen anledning att exkludera möjligheten till 
ersättning i sådana fall. Huruvida en specifik relation når upp till kravet på 
en stark ”tie of love and affection” ska avgöras från fall till fall.122 Lord 
Jauncey underströk att en uttömmande lista skulle vara godtycklig och 
sakna logik.123

 
 

3.4.3.3 Geografisk och tidsmässig närhet till 
initialskadan 

 
Fram till Alcock krävdes att den följdskadade käranden hade upplevt 
olyckan genom bevittnande eller åhörande. Käranden kunde också ha varit 
deltagare i olyckans ”immediate aftermath”.124 I Alcock bekräftades dessa 
begränsningar på ersättningsrätten.125 Majoriteten av kärandena i Alcock 
befann sig inte i närheten av katastrofen. En kärande anlände till arenan 
cirka åtta timmar efter katastrofen för att identifiera en förolyckad släkting i 
ett temporärt upprättat bårhus. I McLoughlin v O'Brian ansågs kärandens 
besök till sjukhuset knappt två timmar efter olyckans inträffande vara dess 
”immediate aftermath”. En avgörande del för utgången i McLoughlin v 
O’Brian var att käranden träffade sina anhöriga medan de väntade på 
medicinsk hjälp på sjukhuset. Domstolen framhöll att de anhöriga vid detta 
tillfälle var ”in very much the same condition as they would have been had 
the mother found them at the scene of the accident”.126

                                                 
121 Renwick v Stanley Vickers Ltd [2001] C.L.Y. 5352. Märk väl att rättsfallet saknar 
prejudikatvärde eftersom målet behandlades i en county court. 

 Kärandens besök i 

122 Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 415 f. (Lord 
Oliver). 
123 Ibid, s. 422 (Lord Jauncey). 
124 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 422 (Lord Wilberforce). 
125 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 310. 
126 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 423 f. 
(Lord Jauncey). 
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Alcock cirka åtta timmar efter olyckan beskrevs som olyckans ”aftermath” 
och inte som olyckans ”immediate aftermath”.127 Lord Jauncey framlade 
även ett ytterligare krav genom att betona kärandens syfte med sitt besök till 
olycksplatsen. I Alcock var kärandens syfte med besöket att identifiera 
kropparna och inte att bistå de olycksdrabbade, som i McLoughlin v 
O’Brian.128

 
  

I rättsfallet Galli-Atkinson v Seghal129

 

 från the Court of Appeal omkom 
kärandens 16-årgia dotter efter att ha blivit påkörd på en trottoar. Dottern 
avled på plats cirka 30 minuter efter olyckan. Hon fördes därefter till 
sjukhuset. Käranden anlände till olycksplatsen mer än en timme efter 
olyckan. Vid denna tidpunkt fanns enbart poliser på plats och området var 
avspärrat. Käranden såg inga andra spår från olyckan. Polisen underrättade 
käranden om dotterns död och tillfrågade henne om hon ville träffa sin 
dotter på sjukhuset. Det ville hon. Käranden anlände till sjukhuset cirka två 
timmar efter olyckan. Dotterns kropp var kraftigt deformerad. Domstolen 
ansåg att olyckans ”immediate aftermath” i detta fall sträckte sig från 
olyckans inträffande till dess att käranden lämnade bårhuset. Domstolen 
framhöll också att käranden inte enbart besökte bårhuset för att identifiera 
sin dotter utan också för att verifiera hennes död. 

3.4.3.4 Hur käranden drabbades av chocken 
 
Hur käranden drabbades av chocken hänger nära ihop med föregående 
avsnitt. Käranden måste själv ha upplevt initialskadan eller dess ”immediate 
aftermath” genom bevittnande eller åhörande. En underrättelse om 
initialskadan utesluter således möjligheten till skadestånd.130 Ett 
illustrerande rättsfall på denna punkt är Ravenscroft v Rederiaktiebolaget 
Transatlantic131

 

 där kärandens son omkom i sitt arbete på ett fartyg. 
Käranden for till sjukhuset där sonen befann sig. Väl där underrättades 
käranden av sin man om sonens död. Käranden såg inte sin sons kropp. 
Således upplevde käranden inte olyckans ”immediate aftermath” och 
skadeståndstalan ogillades. 

I Galli-Atkinson v Seghal, som diskuterades i föregående avsnitt, 
underrättades käranden om sin dotters död av en polisman vid 
olycksplatsen. Dottern befann sig vid denna tidpunkt på sjukhuset. Ett av 
svarandes argument, som behandlades av domstolen, var att chocken 
utlöstes av polisens dödsbud och att det efterföljande besöket i bårhuset 
således saknade utlösande effekt för moderns psykiska skador. Domstolen 
avfärdade dock detta argument i brist på bevis och vidhöll att polisens 

                                                 
127 Ibid, s. 405 (Lord Ackner). 
128 Ibid, s. 424. 
129 [2003] EWCA Civ 697. 
130 Lord Wilberforce i McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 423, och Lord Keith i 
Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 398. 
131 [1992] 2 All E.R. 470. 
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dödsbud, som besöket i bårhuset, enbart utgjorde en del av olyckans 
”immediate aftermath”. 
 
I Alcock hade ett antal käranden bevittnat katastrofen på TV eftersom 
fotbollsmatchen hade filmats. Deras skadeståndskrav avslogs av två 
anledningar. För det första möjliggjorde TV-bilderna inte någon 
identifikation av ett specifikt offer. Således kunde TV-tittandet inte 
klassificeras som ett bevittnande eller åhörande av olyckan.132 För det andra 
ansågs olyckans televiserande inte kunna orsaka den plötsliga chock som 
krävs för skadestånd (se 3.3.1.1). Den chock som uppstått hos TV-tittarna 
hade snarare uppstått genom efterföljande dödsbud.133

 
 

3.4.4 ”Bystanders” 
”Bystanders” är personer som bevittnar en annan persons död, skada eller 
risk för skada men som inte uppfyller kravet på en nära relation till den 
initialskadade.134 I Alcock behandlades frågan om ”bystanders” kan ha rätt 
till ersättning för psykiska skador. I vissa extrema fall ansågs sådan 
ersättning kunna tilldömas. Det krävs i så fall att personen i fråga har 
bevittnat en olycka “very close to him” och att olyckan var “particularly 
horrific”.135 Ett exempel på ett sådant fall var en person som bevittnat en 
brinnande tankbil fara rakt in i skola under skoltid.136

 
  

3.4.5 Kravet på initialskadan 
Det finns inget krav på att det ska finnas någon initialskadad för att kunna 
erhålla skadestånd som ”secondary victim”; rädsla för någon annans 
säkerhet, utan initialskada, kan också vara skadeståndsgrundande.137

 

 I 
Alcock kommenterade Lord Oliver rättsläget med följande uttalande: 

”There may, indeed, be no primary ’victim’ in fact. It is, for 
instance, readily conceivable that a parent may suffer injury, 
whether physical or psychiatric, as a result of witnessing a 
negligent act which places his or her child in extreme jeopardy 
but from which, in the event, the child escapes unharmed.”138

 
 

I Alcock drabbades en käranden av psykiska besvär till följd av fruktan för 
sitt syskonbarn som befann sig inuti arenan. Syskonbarnet erhöll dock inga 
                                                 
132 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 398 (Lord 
Keith, s. 405 (Lord Ackner), s. 417 (Lord Oliver), s. 423 (Lord Jauncey). 
133 Ibid, s. 417 (Lord Oliver). 
134 Liability for Psycihatric Illness, s. 26. 
135 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 397 (Lord 
Keith). 
136 Ibid, s. 403 (Lord Keith). 
137 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 418, där Lord Wilberforce summerar 
rättsläget fram till dess. 
138 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 412. 
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skador i katastrofen. Kärandens skadeståndstalan avslogs i domstolen under 
the House of Lords (domen överklagades inte) på grund av bristande närhet 
i kärandens relation till syskonbarnet. Initialskadans frånvaro togs inte 
upp.139

 
 

3.5 Skäl bakom skadeståndsansvarets 
begränsningar 

The Law Commission analyserade i början på 1990-talet reglerna kring 
ersättning för ”psychiatric illness”. The Law Commission är ett oberoende 
organ som tillsätts av det brittiska parlamentet.140 Arbetet resulterade i en 
rapport141 som granskar ersättningsrätten för ”secondary victims”. 
Rapporten utfördes till stor del på grund av rättsfallet Alcock och dess 
utgång.142 Några år tidigare före utgivandet av rapporten utgav The Law 
Commission en ”consultation paper”143

 

 som delvis behandlar orsakerna 
bakom rättsområdets begränsningar. Följande fem orsaker togs upp: 

1. The floodgates obejction (flodvågsargumentet). 
2. Fraudulent and exaggerated claims.  
3. Conflicting medical opinions.  
4. P sycihatric illness is less serious than bodily injury. 
5. The plaintiff is commonly a secondary victim. 

 
Enligt the Law Commission har domstolarnas restriktiva syn på 
ersättningsrätten sin grund i ”the floodgates obejction” 
(flodvågsargumentet). Domstolsväsendet befarar att en flodvåg av 
ersättningsanspråk för psykiska skador ska brytas lös om ersättningsrätten 
inte begränsas på ett eller annat sätt. En enskild skadehändelse har, utan 
rättsliga begränsningar, ansetts kunna ge upphov till en mångfald av 
ersättningsanspråk för psykiska skador. En sådan flodvåg skulle täppa till 
domstolssystemet. Mycket av statens pengar skulle gå till mål rörande 
ersättningsanspråk för psykiska skador och därmed skulle mål som rör 
ersättning för andra typer av skador förhindras. En annan aspekt av 
flodvågsargumentet är att en obegränsad ersättningsrätt skulle vara orättvis 
mot potentiella svaranden. Det skulle vara en oproportionell belastning om 
svaranden skulle bära ansvaret och kostnaderna för alla mjöliga psykiska 
skador som följer av hans vårdslösa handlande.144

 
  

I rapporten, som the Law Commission utgav 1998, framhölls att risken för 
en flodvåg av käromål kräver ”special policy limitations to be 
                                                 
139 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 361 
(Parker LJ), s. 380 (Stocker LJ) och s. 385 (Nolan LJ). 
140 http://www.lawcom.gov.uk/about.htm. 
141 Liability for Psychiatric Illness, Law Commission Report No 249, 1998. 
142 Ibid, s. 1. 
143 Common and Public Law - Liability for Psychiatric Illness (Consultation Paper no 137) 
(15 January 1995). 
144 Ibid, s. 51. 
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imposed over and above the test of reasonable foreseeability” och att “the 
adoption of a simple foreseeability test would or could result in a significant 
increase in the number of claims which, at least at this point in time, would 
be unacceptable”.145

 
 

Michael A. Jones anser att flodvågsargumentet är det enda argument som 
för närvarande kan hävdas för att motivera restriktioner inom 
rättsområdet.146 Rädslan för en flodvåg av ersättningsanspråk har dock 
framhållits som överdriven av the House of Lords i McLoughlin v 
O’Brian.147 Lord Wilberforce menar att det fåtal mål som har förts på 
området och de blygsamma skadestånd som har utdömts tyder en sådan 
överdrift. I anslutning till detta uttalande framhåller dock Lord Wilberforce 
att de restriktioner som han föreslår är nödvändiga på grund av den 
potentiellt stora massa som kan drabbas av en chock. 148

 

 Lord Bridge 
avfärdade å sin sida alla argument mot en begränsning av rätten till 
ersättning utöver ”reasonable foreseeability”:  

“we are concerned only with the liability of a defendant who 
is, ex hypothesi, guilty of fault in causing the death, injury or 
danger which has in turn triggered the psychiatric illness. A 
policy which is to be relied on to narrow the scope of the 
negligent tortfeasor's duty must be justified by cogent and 
readily intelligible considerations, and must be capable of 
defining the appropriate limits of liability by reference to 
factors which are not purely arbitrary.”149

 
 

Lord Bridge framhöll därefter att “in this area of the law there are no policy 
considerations sufficient to justify limiting the liability of negligent 
tortfeasors by reference to some narrower criterion than that of reasonable 
foreseeability”.150

 
 

I Alcock implementerades i princip det förslag till begränsningar av 
ersättningsrätten som Lord Wilberfroce framförde i McLoughlin v O’Brian. 
I Alcock hänvisas till flodvågsargumentet som motivering till de rättsliga 
begränsningarna. Något annat skäl ges inte. Lord Oliver anser emellertid att 
de nyinförda fasta begränsningarna historiskt sett har ingått i testet för vad 
som är ”reasonably foreseeable”: 
 

 “The failure of the law in general to compensate for injuries 
sustained by persons unconnected with the event precipitated 
by a defendant's negligence must necessarily import the lack 
of any legal duty owed by the defendant to such persons. That 

                                                 
145 Liability for Psychiatric Illness, Law Commission Report No 249, 1998, s. 84. 
146 Jones, Liability for Psychiatric Illness – More Principle, Less Subtlety?, rubrik 5. 
147 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 421 (Lord Wilberforce), s. 431 (Lord 
Scarman), s. 443 (Lord Bridge).  
148 Ibid, s. 421-422. 
149 Ibid, s. 441. 
150 Ibid, s. 443. 
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cannot, I think, be attributable to some arbitrary but 
unenunciated rule of "policy" which draws a line as the outer 
boundary of the area of duty. Nor can it rationally be made to 
rest upon such injury being without the area of reasonable 
foreseeability. It must, as it seems to me, be attributable 
simply to the fact that such persons are not, in contemplation 
of law, in a relationship of sufficient proximity to or directness 
with the tortfeasor as to give rise to a duty of care, though no 
doubt "policy," if that is the right word, or perhaps more 
properly, the impracticability or unreasonableness of 
entertaining claims to the ultimate limits of the consequences 
of human activity, necessarily plays a part in the court's 
perception of what is sufficiently proximate.”151

 
 (min kursiv) 

Lord Oliver betonar dock att ”policy”, i form av risken för en obegränsad 
ersättningsrätt, påverkar vad som är ”reasonably foreseeable”. 
 
Övriga domare i Alcock uttalar sig ganska sparsamt om varför 
begränsningarna implementerades. Lord Jauncey framhöll att ”in the case of 
negligence causing shock different considerations apply because of the wide 
range of people who may be affected”.152 Lord Ackner höll med Lord 
Wilberforce om att chocker kan drabba en potentiellt stor massa: “It is 
common ground that such elements do exist and are required to be 
considered in connection with all these claims”.153 Lord Keith ansåg att 
“reasonably foreseeability” inte ensam kunde fastställa en ”duty of care” 
utan behövde komplementeras med avvägningar (eller begränsningar) i form 
av “promixity”: ”The concept of a person being closely and directly affected 
has been conveniently labelled "proximity," and this concept has been 
applied in certain categories of cases, particularly those concerned with pure 
economic loss, to limit and control the consequences as regards liability 
which would follow if reasonable foreseeability were the sole criterion”.154

 
 

Det andra argument för en restriktiv inställning till ersättning som behandlas 
av The Law Commission är rädslan för ”fraudulent and exaggerated claims” 
(bedrägliga och överdrivna anspråk).155 Argumentet har dock inte ansetts 
böra påverka utveckling eller restriktionen av rättsområdet. Falska 
ersättningsanspråk kan behandlas av domstolarna själva inom ramen för 
processen och bevisprövningen.156

 
  

Det tredje argumentet för rättsliga begränsningar som behandlas är att 
psykiatriker kan komma fram till olika resultatet vad gäller den psykiska 
skadans diagnos, omfattning, dess orsak och hur den kan utvecklas i 
framtiden. The Law Commission hänvisar till en omfattande psykiatrisk 

                                                 
151 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 410. 
152 Ibid, s. 419. 
153 Ibid, s. 402. 
154 Ibid, s. 397. 
155 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 421 (Lord Wilberforce).  
156 Ibid. 
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litteratur som behandlar olika uppfattningar inom psykiatrisk 
diagnostisering.157 Argumentet avfärdas dock av The Law Commission som 
inflytelserikt på rättsutvecklingen. Kommissionen framhäver 
undersökningar som visar att psykiatriker är lika konsekventa i sina 
diagnoser som andra medicinska experter. Domstolarna måste inom flera 
andra rättsområden väga olika expertutlåtanden mot varandra i samband 
med bevisprövningen. The Law Commission frågar sig således varför 
expertutlåtanden från psykiatriker ska skilja sig från divergerande utlåtanden 
från andra expertutlåtanden inom andra rättsområden.158

 
 

Det fjärde argumentet mot ersättning som behandlas är att psykisk skada är 
mindre allvarlig än fysisk skada. Även detta argument avvisas av The Law 
Commission med hänvisning till psykiatrisk litteratur.159

 

 Argumentet har 
emellertid tillmätts betydelse i tidigare rättsfall. Lord Bridge behandlar 
argumentet och avfärdar det likaså med följande uttalande i McLoughlin v 
O’Brian: 

”For too long earlier generations of judges have regarded 
psychiatry and psychiatrists with suspicion, if not hostility. 
Now, I venture to hope, that attitude has quite disappeared. No 
judge who has spent any length of time trying personal injury 
claims in recent years would doubt that physical injuries can 
give rise not only to organic but also to psychiatric disorders. 
The sufferings of the patient from the latter are no less real and 
frequently no less painful and disabling than from the former. 
Likewise, I would suppose that the legal profession well 
understands that an acute emotional trauma, like a physical 
trauma, can well cause a psychiatric illness in a wide range of 
circumstances and in a wide range of individuals whom it 
would be wrong to regard as having any abnormal 
psychological makeup. It is in comparatively recent times that 
these insights have come to be generally accepted by the 
judiciary”.160

 
 

Det sista argumentet som behandlas av The Law Commission är att 
käranden i mål som rör psykiska skada vanligtvis är en ”secondary victim”, 
en tredje man, och att skadan således är en tredjemansskada.161

 

 Lord Oliver 
kommenterade fenomenet tredjemansskada i Alcock: 

“[Elxcept in those cases which were based upon some ancient 
and now outmoded concepts of the quasi-proprietorial rights of 
husbands over their wives, parents over their children or 
employers over their menial servants, the common law has, in 

                                                 
157 Common and Public Law - Liability for Psychiatric Illness (Consultation Paper no 137) 
(15 January 1995), s. 56. 
158 Ibid, s. 56 f. 
159 Ibid, s. 57. 
160 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 433. 
161 Common and Public Law - Liability for Psychiatric Illness (Consultation Paper no 137) 
(15 January 1995), s. 57-58. 
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general, declined to entertain claims for such consequential 
injuries from third parties, save possibly where loss has arisen 
from the necessary performance of a legal duty imposed on such 
party by the injury to the victim”.162

 
 (min kursiv) 

The Law Commission poängterar dock, med hänvisning till Lord Oliver i 
Alcock163, att en “secondary victim” måste fastställa att skadevållaren är skyldig 
denne en enskild, direkt ”duty of care”. Kommissionen framhåller, med stöd av 
Lord Olivers uttalande, att tredjemansargumentet i botten handlar förmodligen 
bottnar i en rädsla för en flodvåg av ersättningsanspråk.164

 
 

 

                                                 
162 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310 s. 409. 
163 Ibid, s. 411. 
164 Common and Public Law - Liability for Psychiatric Illness (Consultation Paper no 137) 
(15 January 1995), s. 58. 
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4 Komparativ analys 

4.1 Inledning 
Svensk och engelsk rätt skiljer sig på många vis vad gäller ersättning för 
psykiska skador på grund av någon annans personskada. Analysen börjar 
med initialskador som har lett till döden. Därefter behandlas initialskador 
som inte har lett till döden, särskilda engelska begränsningar och 
utomståendes rätt till skadestånd var för sig. Till sist behandlas de 
anledningar som ligger bakom respektive rättsordnings begränsningar. 
 

4.2 Initialskada med dödlig utgång 
Någon motsvarande reglering till 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL finns inte i engelsk 
rätt gällande initialskador som har lett till döden. Den engelska rätten 
särbehandlar inte initialskador som har lett till döden. Således uppstår stora 
diskrepanser mellan rättsordningarna på detta område. Man måste dock ha 
Fatal Accidents Act of 1976 i åtanke. Denna lag ger särskilda anhöriga 
möjlighet att få ersättning för ”bereavement” (plågsam förlust). För 
ersättningen krävs att döden har orsakats av vårdslöshet.165 Anhöriga som 
kan få ersättning är make eller maka till den döde eller föräldrar till den 
döde, som i sådana fall måste ha varit ogift.166

 

 Således är lagen väldigt 
begränsande avseende vilka personer som kan erhålla ersättning. 

Den kanske största skillnaden mellan rättsordningarnas reglering vid 
initialskador som har lett till döden är kravet på orsakssamband mellan den 
skadegörande handlingen och följdskadan. Engelsk rätt kräver närhet i tid 
och rum till den skadegörande händelsen. I princip krävs att den 
följdskadade har bevittnat händelsen med sina egna sinnen. Dödsbud 
utesluts som skadeståndsgrundande. Som lägsta nivå på orsakssambandet 
uppställs att den följdskadade har varit med om olyckans ”immediate 
aftermath”, som innebär att personen i fråga måste ha besökt den 
initialskadade i nära samband till skadehändelsen och upplevt efterspelet 
med sina egna sinnen.167 5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL uppställer inget krav på 
orsakssambandet utöver adekvat kausalitet.168

 
 

Någon personskadepresumtion när käranden inte begär annan ersättning än 
för sveda och värk och för mindre belopp avseende kostnader eller 
inkomstförlust liknande den i svensk rätt finns inte i engelsk rätt. Således 

                                                 
165 Section 1(1) FAA. 
166 Section 1A(2) FAA. 
167 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 310. 
168 Flodin, Jonny. Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 530. 
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ligger bevisbördan i engelsk i motsvarande fall på käranden, som måste 
bevisa att denne lider av en ”recognizable psychiatric illness”.169

 
 

Vissa likheter finns mellan rättsordningarna finns ändock. Likheterna gäller 
ansvarsgrund och närståendekravet. Även här finns emellertid skillnader 
mellan rättsordningarna. Vad gäller ansvarsgrunden medger 5 kap. 2 § 1 st. 
3p. SkL ersättning även i fall av rent strikt ansvar.170

 

 ”The tort of 
negligence” i engelsk rätt rör enbart vårdslöshet och således kan inte rent 
strikt ansvar komma i fråga som grund för ett krav på ersättning till en 
närstående. 

Den följdskadades relation till den initialskadade behöver i båda 
rättsordningarna vara av en särskilt art. I svensk rätt ersätts i första hand 
make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses då 
personer som har sammanbott ihop tiden innan dödsfallet. Dessa två krav 
utesluter emellertid inte att andra typer av relationer kan leda till ersättning i 
vissa fall.171 Till exempel kan syskon som inte har sammanbott med den 
döde få ersättning om det förelåg ”speciella förhållanden” dem emellan.172 
Svensk rätts betoning på sammanboende finns inte i engelsk rätt. Istället 
framhäver engelsk rätt ett krav på att relationen mellan den följdskadade och 
den initialskadade ska ha haft en tillräckligt stark ”tie of love and 
affection”.173 En sådan relation kan dock presumeras existera mellan makar 
och föräldrar/barn.174 Alcock öppnar även dörren för en nära vän att erhålla 
skadestånd så länge en nära relation kan bevisas.175

 
  

4.3 Initialskada utan dödlig utgång 
Det svenska rättsläget gällande ersättning för psykiska besvär till följd av 
initialskador som inte har lett till döden uppvisar ingen generell 
regelbildning. Mycket är oklart vad gäller ansvargrunden, graden av 
initialskada och orsakssambandet mellan skadehändelse och följdskada. 
Således är det svårt att jämföra det svenska rättsläget med det engelska. 
Klart är att människorovet i NJA 2003 s. 508 inte var att anse som en 
tillräcklig initialskada. Engelsk rätt uppvisar ingen sådan begränsning 
gällande kravet på initialskadan, t.o.m. risken för kroppsskada kan vara 
skadeståndsgrundande.176

 
 

                                                 
169 Lord Denning i Hinz v Berry [1970] 1 All E.R. s. 1074. 
170 Prop. 2000/01:68 s. 71. 
171 Ibid, s. 72. 
172 NJA 2000 s. 521. 
173 Alcock  Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 397 (Lord 
Keith), s. 403-404 (Lord Ackner), s. 415-416 (Lord Oliver), s. 422 (Lord Jauncey). 
174 Ibid, s. 398 (Lord Keith), s. 403 (Lord Ackner), s. 422 (Lord Jauncey). 
175 Ibid, s. 397 (Lord Keith), s. 403 (Lord Ackner). 
176 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 418 (Lord Wilberforce) och Alcock v Chief 
Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310 s. 412 (Lord Oliver). 
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Ansvarsgrunden i engelsk rätt kan, som vid initialskador som inte har lett till 
döden, vara såväl vårdslöshet som uppsåt. I NJA 2003 s. 508 och NJA 2006 
s. 181 behandlades enbart uppsåt. Grov vårdslöshet och vårdslöshet som 
ansvarsgrunder diskuterades inte av HD i dessa fall och det är oklart om 
dessa ansvarsgrunder kan generera skadestånd. 
 
Kravet på orsakssambandet i engelsk rätt vid initialskador som har lett till 
döden är densamma som vid initialskador inte har lett till döden. Således 
krävs som lägsta orsakssamband att den följdskadade har upplevt olyckans 
”immediate aftermath” med sina egna sinnen (se föregående rubrik). Medan 
engelsk rätt uppställer samma krav på orsakssambandet oavsett typ av 
initialskada, ger svensk rätt inget svar på vilket orsakssamband som krävs 
vid initialskador som inte har lett till döden. 
 
Anhörighetskravet är detsamma inom båda rättsordningarna oavsett typ av 
initialskada (se föregående rubrik).177

 
 

4.4 Särskilda begränsningar  
Engelsk rätt har två begränsningar på rätten för närstående att få ersättning 
för psykiska skador på grund av någon annans personskada som inte finns i 
svensk rätt. Den första begränsningen kräver att de psykiska besvären måste 
ha utvecklats från en plötslig chock. Kravet på plötslig chock utesluter 
käromål där psykiska besvär har utvecklats gradvis.178 Den andra 
begränsningen innebär ett krav på att kärandens psykiska besvär objektivt 
sett ska ha kunnat drabba en normal känsligt person.179

 

 Således utesluts mål 
där käranden är onormalt benägen att drabbas av psykiska skador.  

4.5 Utomstående 
Personer som inte uppfyller närståendekravet har i svensk rätt förmodligen 
”mycket begränsande möjligheter” att kunna erhålla skadestånd mot 
bakgrund av HD:s praxis genom åren. Möjligen kan ett bevittnande av 
initialskadan kunna möjliggöra skadestånd i vissa fall.180

 
 

I engelsk rätt ges utomstående, eller ”bystanders”, en möjlighet till 
skadestånd i extrema fall. Det krävs i så fall att personen i fråga har 
bevittnat en olycka “very close to him” och att olyckan var “particularly 

                                                 
177 NJA 2006 s. 181. 
178 Taylorson v Shieldness Produce Ltd [1994] PIQR P329 (CA). 
179 Bourhill v Young [1943] AC 92 s. 110 (Lord Wright), s. 117 (Lord Porter). 
180 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada, SvJT 2008, s. 545 och Andersson, 
Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 269. 
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horrific”.181 Ett exempel på ett sådant fall var en person som bevittnat en 
brinnande tankbil fara rakt in i skola under skoltid.182

 
  

4.6 Skälen bakom rättsordningarnas 
avgränsningar av rättsområdet 

De brittiska domarna motiverar öppet rättsområdets begränsningar med 
risken för en strid ström av käromål om inte så sker.183 Några andra 
motiveringar än flodvågsargumentet till de rättsliga begräsningarna ges inte. 
Skepticismen mot psykiska skador anses vara överspelad.184

 
  

Högsta domstolen är inte lika benägen, som de engelska domstolarna, att 
öppet hänvisa till något argument mot att inte utvidga rättsområdet genom 
praxis. I NJA 2003 s. 508 framhävdes emellertid att rättsområdets 
utvidgning medför ”ekonomiska och andra konsekvenser som är svåra att 
överblicka inom ramen för den prövning som kan ske i rättstillämpningen” 
och att tilldömandet av skadestånd i det fallet skulle innebära en ”betydande 
utvidgning av rätten till skadestånd”. Därefter hänvisade HD till en fortsatt 
utveckling av rättsområdet i lagstiftarens regi.  
 
Psykiska besvär till följd av initialskador som inte har lett till döden anses 
av regeringen inte vara en lika säker förutsebar och typisk följd som vid 
initialskador som har lett till döden. Förarbetet till 2002 års lag lade således 
vikt vid bristande adekvat kausalitet. Sådan kausalitet utesluts vid lindriga 
initialskador. Är initialskadan allvarlig är psykiska besvär inte längre 
”oväntade och atypiska” hos den följdskadade. En generell lagstiftning för 
initialskador som inte har lett till döden ansågs i förarbetet kunna få 
svåröverblickbara kostnadskonsekvenser. 185

 

 Således finns i svensk rätt 
genom NJA 2003 s. 508 och förarbetet till 2002 års lag samma argument 
som har använts i den engelska rätten, nämligen rädslan för vilka 
ekonomiska konsekvenser som ett mindre restriktivt rättsläge kan medföra. 

 
 
 

 

                                                 
181 Alcock v Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310, s. 397 (Lord 
Keith). 
182 Ibid, s. 403 (Lord Keith). 
183 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 421-422  (Lord Wilberforce) och Alcock v 
Chief Constable for the South Yorkshire Police [1992] 1 A.C. 310 s. 397 (Lord Keith), s. 
402 (Lord Ackner), s. 410 (Lord Oliver), s. 419 (Lord Jauncey). 
184 McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410, s. 433 (Lord Bidge). 
185 Prop. 2000/01:68 s. 33. 
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5 Slutsats 

5.1 Inledning 
I detta kapitel ska jag med stöd av den svenska och den engelska regleringen 
för psykiska följdskador på grund av annans personskada meddela mina 
egna synpunkter på hur det svenska rättsläget kan utvecklas. 
 
Det är uppenbart att både den svenska och den engelska regleringen på 
rättsområdet till stor del bottnar i flodvågsargumentet. Med tanke på den 
potentiellt stora andel människor som kan drabbas av psykiska skador på 
grund av en enskild skadehändelse är det nödvändigt att begränsa rätten till 
ersättning. En flodvåg av anspråk skulle innebära stora ekonomiska 
konsekvenser för rättsväsendet, försäkringsbolag (och i slutändan dess 
kunder) och självfallet potentiella svaranden. Ersättningsrätten kan och bör 
emellertid begränsas på olika vis. De grundläggande kraven i 
skadeståndsmål är att käranden måste bevisa, förutom vårdslöshet, en skada 
och adekvat kausalitet mellan skadan och det vårdslösa handlandet.  
 

5.2  Initialskada med dödlig utgång 
5 kap. 2 § 1 st. 3p. SkL ger nära anhöriga en stark rätt till ersättning för 
psykiska besvär på grund av en initialskada som har lett till döden. Den 
lägsta ansvarsgrunden som kan komma ifråga är rent strikt ansvar. 
Vanligtvis krävs vårdslöshet som lägsta ansvarsgrund. På orsakssambandet 
ställs inga särskilda krav. Med personskadepresumtionen i åtanke återstår 
således, om ansvarsgrunden är bevisad, att den psykiskt drabbade bevisar att 
denne har stått den döde särskilt nära och att adekvat kausalitet föreligger 
mellan den skadegörande handlingen och den psykiska följdskadan.  
 
I engelsk rätt krävs att den anhörige har bevittnat eller åhört skadehändelsen 
eller dess ”immediate aftermath”, även i fall av initialskador som har lett till 
döden. Denna begränsning utesluter säkerligen en lång rad potentiella 
käromål och det är uppenbart att begränsningen har skapats för detta syfte.  
 
Den rättsliga utvecklingen som inträffade år 2002 i och med 5 kap. 2 § 1 st. 
3p. SkL korrelerar säkerligen med det allmännas rättsmedvetande. Risken 
för en potentiell flodvåg av käromål begränsas i och med närståendekravet. 
Således kan man tillåta hela skalan av ansvarsgrunder och man behöver inte 
uppställa några särskilda krav på orsakssambandet. Käranden måste 
emellertid också bevisa att adekvat kausalitet föreligger mellan den 
skadegörande handlingen och den psykiska följdskadan. Frågan är 
emellertid hur stor begränsande verkan adekvat kausalitet har på 
ersättningsrätten. Initialskadan är döden, som, tillsammans med 
närståendekravet, torde medge adekvat kausalitet även i fall av rent strikt 
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ansvar och vårdslöshet. Om käranden har stått den döde särskilt nära ska det 
nog mycket till för att kravet på adekvat kausalitet ska förhindra kärandens 
ersättningsrätt. Frågan uppstår då om det egentligen föreligger några 
rättsliga begränsningar för skärskilt närstående som stödjer sig på 5 kap. 2 § 
1 st. 3p. SkL? Om man tog bort närståendekravet från lagen, skulle 
domstolarna vid bedömandet av adekvat kausalitet utesluta samma typer av 
anhöriga som idag utesluts genom närståendekravet? Frågan är väldigt 
hypotetisk. Förmodligen skulle den adekvata kausaliteten, i vissa fall, kunna 
sträcka sig längre än lagens närståendekrav. 
 
Särskilt närstående är, enligt förarbetet, i första hand make, registrerad 
partner, sambo, barn och föräldrar som vid tiden för dödsfallet 
sammanbodde med varandra. Som vi har sett i praxis kan även personer som 
inte uppfyller något av dessa krav likväl anses ha stått den döde särskilt 
nära. Ej sammanboende syskon i vars relation ”speciella förhållanden” 
förelåg kan anses ha stått den omkomne särskilt nära. Syskon som bor på 
samma ort eller i närliggande orter, som arbetar ihop och som regelbundet 
umgås utanför jobbet, som i NJA 2000 s. 521, uppfyller kravet på ”speciella 
förhållanden”. Det är en naturlig följd av skadehändelsen att sådana syskon 
utvecklar psykiska besvär. I NJA 2005 s. 237 behandlades ett speciellt fall. 
Ersättningssökandens (A:s) pojkvän (B) dräptes. HD ansåg inte att A och B 
ingick i samma etablerade hushållsgemenskap. A tilldömdes ändå 
skadestånd eftersom B hade inlett ett fast förhållande och att A ”nu har ett 
barn” med B. Omständigheterna i fallet får anses vara extraordinära.  
Med NJA 2000 s. 521 och NJA 2005 s. 237 i åtanke sträcker sig således 
närståendekravet utöver förarbetets strikta rekommendationer på nära 
släktskap eller juridisk samlevnad och sammanboende.  
 
Ponera att flickvännen i NJA 2005 s. 237 inte fick ett barn med sin dräpte 
pojkvän. Med stor sannolikhet hade hon i så fall inte kunnat erhålla 
skadestånd i brist på samboskap. Hade adekvat kausalitet förelegat? Det 
svaret beror på en rad omständigheter. Betänk att paret levde isär men 
umgicks var och varannan dag, hade varit tillsammans i år och planerade en 
framtid ihop. Att den efterlevande flickvännen i så fall drabbas av psykiska 
besvär kan inte anses vara en orimlig följd av initialskadans inträffande. 
Huruvida syskon med ett mer sporadiskt umgänge med sitt syskon ska 
kunna klassas som särskilt nära i lagens mening är för mig en öppen fråga. 
Svaret är inte svart eller vitt. I NJA 2006 s. 181 framhölls att de ej 
sammanboende syskonen hade ”ett mycket gott och nära förhållande”. Trots 
denna grad av relation ansågs inte syskonrelationen avvika från vad som 
normalt kan anses gälla mellan syskon. Att ett syskon med ett ”mycket gott 
och nära förhållande” till sitt döda syskon utvecklar psykiska besvär i form 
av en depression ter sig inte osannolikt. Detsamma kan hävdas mellan nära 
vänner. Ponera att två goda vänner har känt varandra sedan barnsben och 
bor på samma ort. De kanske delar studentlägenhet. Om den ene av 
vännerna dör är inte psykiska besvär hos den andre en osannolik följd, 
snarare är följden sannolik. Att den efterlevande vännen ska kunna erhålla 
skadestånd för sina psykiska besvär är i det närmaste uteslutet på grund av 
bristande släktskap.  
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Ett hovrättsfall från 2009186

 

 belyser problematiken med 
sammanboendekravet. Styvfaderns sammanboende med sina mördade 
styvbarn hade pågått en för kort tid för att han skulle kunna anses som 
särskilt närstående till dem. Sammanboendet hade pågått i två månader. 
Hovrätten framhöll dock att barnen var ”två viktiga personer” för styvfadern 
och att denne hade en ”nära och varm kontakt” med dem. Sammanboende är 
naturligtvis en stark indikator på att en nära relation föreligger. I det aktuella 
fallet synes hänvisningen till det tidsmässigt bristande sammanboendet 
snarare vara en stoppkloss än en faktor som talar emot en nära relation. 
Trots allt förelåg en ”nära och varm kontakt” till barnen. Hade styvfadern 
kunnat erhålla skadestånd om närståendekravet tagits bort från 5 kap. 2 § 1 
st. 3p. SkL? Sannolikt hade hans psykiska följdskada varit en rimlig följd av 
morden. Svaret beror emellertid även här på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Hur länge har han känt barnen och umgåtts med dem? Desto starkare 
relation, oberoende av sammanboende, desto större är sannolikheten för att 
en adekvat kausalitet föreligger mellan morden och hans psykiska skada.  

Engelsk rätt lägger ingen särskild vikt vid sammanboende för att en 
tillräckligt stark ”tie of love and affection” ska föreligga mellan den 
följdskadade och den initialskadade. Ej heller utesluts möjligheten för mer 
avlägsna släktingar att kunna erhålla skadestånd. Två domare öppnar också 
möjligheten för att en nära vän till den initialskadade ska kunna erhålla 
skadestånd. Den engelska rättens reglering liknar således den svenska 
relegeringen för ej sammanboende syskon. En särskilt stark relation till sitt 
syskon måste bevisas av käranden. 
 
Med svensk praxis i beaktande verkar det som om närståendekravet i 5 kap. 
2 § 1 st. 3p. SkL ge ett mer restriktivt rättsläge än vad adekvat kausalitet på 
egen hand hade gett. Samtidigt måste man beakta att andra faktorer, som 
ansvarsgrunden, hade behövt skärpas om närståendekravet hade grundats 
enbart på adekvat kausalitet. Hade exempelvis psykiska skador hos mer 
avlägsna släktingar eller vänner med ett nära förhållande till den 
förolyckade kunnat anses vara adekvata följder om den aktuella 
ansvarsgrunden är vårdslöshet? Det är sannolikt att den adekvata 
kausaliteten inte hade uteslutits i sådana fall. Den starka relationen finns där 
oavsett om den existerar mellan makar eller nära vänner. Hur man än 
inskränker eller utvidgar kravet på ansvarsgrund, orsakssamband eller 
närståendekrav i olika utsträckning, kommer man tillbaka till frågan: Hur 
befogad är rädslan för en flodvåg av käromål? Kan man släppa 
närståendekravet till fördel för en friare bedömning i form av adekvat 
kausalitet? Risken är stor att förutsebarheten för när ersättning kan beviljas 
blir lidande. Ponera att den initialskadade hade flertalet nära relationer till 
släkt, vänner och partner. Rättegångarna skulle i vissa fall utvecklas till 
grupptalan. Ett otal rättsliga anspråk skulle i så fall kunna härledas från en 
skadehändelse. Det är inte en önskvärd utveckling, varken för rättsväsendet 

                                                 
186 Svea hovrätt dom 2009-02-18, mål nr 8390-08.     



 53 

eller för potentiella svaranden, som skulle drabbas av svårförutsedda 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Är dagens närståendekrav en bra lösning? I vissa fall, som i hovrättsfallet 
från 2009187

 

, läggs för stor vikt vid kravet på sammanboende. Istället för att 
rakt av utesluta käromål där en ”nära och varm kontakt” föreligger, kan 
sammanboendet fungera som en stark indikator på att käranden har stått den 
initialskadade särskilt nära. Detta ska gälla i fall som inte berör make, 
registrerad partner, barn, föräldrar och naturligtvis sambo till den döde. I 
sådana konstellationer borde man, som i engelsk rätt, kunna presumera att 
käranden har stått den initialskadade särskilt nära. Presumtionen ska 
emellertid kunna motbevisas av svaranden. På detta vis kan man ta fokus 
från sammanboendekravet, som i vissa fall ger ett orättvist resultat. 

I övriga fall, som inte berör make, registrerad partner, barn, föräldrar eller 
sambo, bör självklart ingen presumtion föreligga för att käranden har stått 
den initialskadade särskilt nära. I dessa övriga fall måste käranden bevisa för 
domstolen att denne har stått den initialskadade särskilt nära. Utgången ska 
inte vara beroende av ett visst släktskap, som syskon, även om detta faktum 
ska tala för att käranden har stått den initialskadade särskilt nära. Om nära 
släktskap behandlas som en viktig del av bevisföringen, måste kraven hos 
mer avlägsna släktingar eller vänner ställas högre. Endast i särskilda fall ska 
vänner kunna klassas som särskilt närstående till den döde. I sådana fall 
måste sammanboende, kontakt och relationens längd tillmätas stor vikt.  
 
Den föreslagna lösningen på närståendekravet utvidgar förmodligen 
rättsområdet. Fler potentiella käranden kan skapas. Lösningen 
överensstämmer dock säkerligen bättre med det allmänna rättsmedvetandet 
än dagens reglering. Man måste emellertid beakta de ekonomiska 
konsekvenser som följer av lösningen, något som i hög grad beror på hur 
mycket rättsområdet i praktiken utvidgas.  Desto högre krav som ställs på 
relationen ju avlägsnare kärandens släktskap är till den döde, desto mer 
förhindras en flodvåg av käromål och de ekonomiska konsekvenser som 
potentiellt kan drabba samhället och svaranden kan hållas nere.  
 

5.3 Initialskada utan dödlig utgång 
Ersättning för följdskador på grund av initialskador som inte har lett till 
döden väcker flertalet frågor om rättsliga begränsningar. Lösningen vid 
initialskador som har lett till döden är betydligt enklare eftersom 
initialskadan är just döden. En initialskada som har lett till döden är således 
inget rekvisit som kan variera och därmed påverka graden av ansvarsgrund, 
orsakssamband och närståendekrav. Initialskador som inte har lett till döden 
kan vara allt från risk för kroppsskada till allvarliga kroppsskador som leder 
till medvetslöshet och kritiska medicinska situationer. Som vid initialskador 
som har lett till döden handlar de rättsliga begränsningarna i grund och 
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botten om en rädsla för en flodvåg av käromål. Avvägningen mellan ett 
förhindrande av en flodvåg och ett tillfredsställande av det allmännas 
rättsmedvetande är synnerligen svår vid initialskador som inte har lett till 
döden.  
 
Psykiska besvär till följd av initialskador som inte har lett till döden är inte, 
enligt regeringen, en lika säker förutsebar och typisk följd som vid 
initialskador som har lett till döden; sådan kausalitet utesluts om 
initialskadan är lindrig. Om initialskadan emellertid är allvarlig anser 
regeringen att psykiska besvär inte längre är ”oväntade och atypiska” hos 
den följdskadade. Regeringen ansåg att en generell lagstiftning vid 
initialskador som inte har lett till döden troddes kunna få svåröverblickbara 
kostnadskonsekvenser. Regeringen betonade att en fortsatt utveckling på 
rättsområdet bör ske genom rättstillämpning med hänsyn till samtliga 
förhållanden i det enskilda fallet.188

 
  

Att adekvat kausalitet kan föreligga i fleratlet olika fall som avser 
initialskador som inte har lett till döden är självklart. I NJA 2003 s. 508 
behandlades en initialskada i form av människorov mot ett barn.  HD 
framhöll att föräldrarnas psykiska besvär ”får bedömas som en typisk och 
närliggande följd” av förövarens handlande. Således förelåg adekvat 
kausalitet i det fallet. HD framhöll dock att en utvidgning av 
skadeståndsrätten medför ”ekonomiska och andra konsekvenser som är 
svåra att överblicka inom ramen för den prövning som kan ske i 
rättstillämpningen” och att tilldömandet av skadestånd i fallet skulle 
innebära en ”betydande utvidgning av rätten till skadestånd”. HD menade 
att en fortsatt rättsutveckling således inte bör ske i rättstillämpningen utan 
genom lagstiftning. 
 
I NJA 2006 s. 181 följde HD ett av förarbetenas två exempel på när 
skadestånd kan tilldömas vid en initialskada som har lett till döden. 
Exemplet som gavs i förarbetet var om en nära anhörig har svävat mellan liv 
och död.189

 

 NJA 2006 s. 181 behandlar således ett med exemplet identiskt 
fall. Den initialskadade tillbringade två veckor i medvetslöst tillstånd, 
svävandes mellan liv och död.  

Förarbetet ger rättstillämparen ett mandat att utveckla rättsområdet i praxis. 
HD hänvisar i sin tur i NJA 2003 s. 508 till lagstiftaren. Det är fullt 
förståeligt om HD besitter rädsla för de ekonomiska och andra konsekvenser 
som en utvidgning av rättsområdet kan medföra. Därför ska det förmodligen 
mycket till för att HD ska avvika från anmärkningarna i förarbetet. 
Samtidigt är domstolarna inte skyldiga att följa förarbetet.  
 
Engelsk rätt har uppsatt ett tämligen strängt krav på orsakssambandet för 
rätt till skadestånd vid alla typer av initialskador. Det krävs att käranden har 
upplevt skadehändelsen, eller dess ”immediate aftermath”, genom 
bevittnande eller åhörande. Dessutom krävs att käranden har utsatts för en 
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plötslig chock som i sin tur har utvecklat den psykiska skadan. Således 
utesluts skadestånd i fall där käranden under en mer utdragen tid har utsatts 
för initialskadan. Ett ytterligare krav i engelsk rätt är att svaranden kan utgå 
från att käranden är en ”normalperson” som inte är överdrivet benägen att 
drabbas psykiskt av skadehändelsen. Till dessa krav kan tilläggas att 
käranden måste besitta en tillräckligt stark ”tie of love and affection” till den 
initialskadade för skadestånd. Med alla dessa rättsliga krav i åtanke kan 
knappast det faktum att vårdslöshet är en tillräcklig ansvarsgrund vid 
initialskador som inte har lett till döden utgöra en risk för en flodvåg av 
käromål. Inte heller kan det faktum att fall där den initialskadade enbart har 
riskerat att skadas kan generera skadestånd utgöra ett problem.  
 
Hur kan det svenska rättsområdet förändras? Bör man, som i engelsk rätt, 
införa mer generella regler för rätt till skadestånd? Eller bör man ha ett mer 
flexibelt system där utgången och kraven på exempelvis ansvarsgrunden och 
orsakssambandet kan variera beroende på graden av initialskada? De 
potentiella rättsliga lösningarna är många. Nackdelen med det engelska 
systemets hårda krav på bevittnande och åhörande av skadehändelsen eller 
dess ”immediate aftermath” är att skadestånd kommer att nekas i fall där 
initialskadan är av en allvarlig art och psykiska följdskador är tillsynes 
självklara konsekvenser. Således blir de generella begränsningarna ett 
trubbigt vapen mot en flodvåg av ersättningsanspråk. Det engelska 
regelverket har emellertid vissa fördelar. De generella begränsningarna 
utesluter ersättning för följdskador på grund av lindrigare initialskador. 
Dessutom ger ett generellt regelverk en rättslig förutsebarhet. Initialskadans 
allvarlighetsgrad måste emellertid ha inflytande på rätten till ersättning för 
att undvika situationer där käranden som inte har upplevt skadehändelsen 
inte kan erhålla skadestånd. Det är emellertid oerhört svårt att rangera 
initialskador som inte har lett till döden i specifika grupper. Var ska man dra 
gränsen för lindrig respektive allvarlig kroppsskada i en generell regel? Det 
är en mycket svår uppgift. Således blir införandet av en generell regel som 
beaktar graden av initialskada mycket besvärligt. 
 
En generell begränsning som bör bestå är närståendekravet. Samma lösning 
som föreslogs under föregående rubrik bör också kunna appliceras vid 
initialskador som inte har lett till döden.  
 
Bör personskadepresumtionen vid initialskador som har lett till döden 
tillämpas analogt i fall av initialskador som inte har lett till döden? Det som 
talar emot en sådan analogi är uppenbarligen att initialskadan inte är av 
dödlig art. Psykiska följdskador är naturligtvis inte längre lika självklara vid 
initialskador som inte har lett till döden. Således förlorar presumtionen en 
stor del av sin trovärdighet och den bör nog inte tillämpas analogiskt vid 
andra typer av initialskador. 
 
Frågan återstår då hur man bör handskas med graden av initialskada, 
ansvarsgrund och orsakssamband när en generell reglering inte bör införas. 
De olika rekvisiten bör variera från fall till fall. Om initialskadan är av en 
lindrigare art bör man exempelvis skärpa kravet på orsakssambandet mellan 



 56 

skadehändelsen och den psykiska följdskadan och vice versa. Adekvat 
kausalitet är självfallet den grundläggande begränsningen. I vissa fall är 
risken för en betydande ökning av käromål uppenbar. De rättsliga 
begränsningarna bör i sådana fall dras en bra bit utöver adekvat kausalitet. 
Domstolsväsendet bör kunna inta en mer självständig ställning i det enskilda 
fallet och väga de ekonomiska konsekvenserna för samhället och svaranden 
mot det allmänna rättsmedvetandet.  
 

5.4 Utomstående 
När en person inte uppfyller närståendekravet bör mycket höga krav ställas 
på graden av initialskada, ansvarsgrund och orsakssamband. Anledningen 
till en sådan begränsning är den potentiellt stora massa som kan drabbas av 
psykiska besvär till följd av en enskild skadehändelse. Kravet på 
initialskadan bör vara dödsfall. Av orsakssambandet bör krävas att den 
utomstående har bevittnat händelsen på plats. Således kommer potentiella 
käromål att minska drastiskt och risken för en flodvåg att minska. 
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