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Sammanfattning 
Under åren 2009 och 2010 vaccinerades ca 60 procent av Sveriges 

befolkning med vaccinet Pandemrix. Detta i syfte att stoppa spridningen 

av viruset H1N1, även kallat svininfluensan, som enligt Världshälso- 

organisationen hade utvecklats till en pandemi. I början av 2010 kom 

emellertid de första anmälningarna om biverkningar efter vaccinationen in 

till Läkemedelsverket. Symptom för den allvarliga neurologiska sjukdomen 

narkolepsi hade börjat framträda hos främst unga människor.  

Staten har det yttersta ansvaret för tillgången till sjukvård i Sverige. Detta 

gäller även vaccination. Under 2009 uppmanade staten svenska 

medborgare att vaccinera sig med vaccinet Pandemrix. Målet var att hela 

befolkningen skulle vaccineras. Den här uppsatsen syftar till att förklara 

vilket rättsligt ansvar staten har när någon skadas av ett pandemivaccin 

när vaccinationsförfarandet initierats av regeringen. Vidare behandlas 

frågan om vilka förutsättningar en skadelidande har att rikta ett 

skadeståndsrättsligt anspråk mot staten med anledning av vaccinations- 

skador.  

Uppsatsens mynnar ut i en diskussion om det allmännas skadestånds- 

skyldighet utifrån såväl fel och försummelse som rent strikt ansvar. 

Framställningen visar att det allmännas skadeståndsansvar i det nu 

aktuella fallet är mycket begränsat samt att ersättningsanspråk med 

anledning av läkemedelsskador är tänkt att tillgodoses genom privata 

försäkringsalternativ.  
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Summary 
In the years 2009 and 2010, approximately 60 percent of Sweden's 

population were vaccinated with a vaccine called Pandemrix, in order to 

keep the H1N1-virus, commonly called the swine flue, from spreading. 

According to the World Health Organisation the virus had assumed the 

habit of a pandemic. In the beginning of 2010, however, the first reports of 

side effects was submitted to the Swedish Medical Product Agency. A 

serious neurological disease, narcolepsy, had started to assert itself in, 

especially, young people. 

The state has the utmost responsibility for the healthcare in Sweden. This 

also applies to vaccinations. During 2009 Swedish citizens were strongly 

advised to take the Pandemrix vaccine. The goal was to vaccinate the entire 

Swedish population. This essay explains the state's legal responsibility 

when someone is injured after taking a pandemic vaccine, when the 

vaccination procedure was initiated by the government. Furthermore, the 

essay deals with the prerequisites for the injured party to adress liability 

claims against the state for damages caused by the vaccin. 

The result of this essay contains a discussion about fault and negligence as 

well as strict (non-fault) liability. This essay shows that the state's liability 

in these circumstances is very limited and that access to compensation for 

drug injuries is intended to be met by private insurance options. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till advokat Veronica Johansson på 

Advokatfirman Wikner som bistått mig med information och material utan 

vilka den här uppsatsen svårligen låtit sig skrivas. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  

Under 2009 och 2010 vaccinerades ca 60 procent av Sveriges befolkning 

med vaccinet Pandemrix i syfte att stoppa spridningen av svininfluensan 

(viruset H1N1). I början av 2010 började Läkemedelsverket få in rapporter 

om allvarliga biverkningar. Symptom för den sällsynta neurologiska 

sjukdomen narkolepsi hade börjat framträda hos främst unga personer 

som tagit vaccinet.  Idag finns ett fastställt samband mellan Pandermix- 1

vaccinationen och narkolepsi i ca 400 fall.   2

1.1.1 Bakgrunden till valet av vaccin 
Under 2007 ingick svenska staten avtal med läkemedelsföretaget 

GlaxoSmithKline (GSK) för att säkerställa tillgången till vaccin vid 

händelse av en pandemi.  I maj 2008 godkände EU-kommissionen och 3

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) Pandemrix som prototyp- 

vaccin och under 2009 avropade Socialstyrelsen 18 miljoner doser av 

Pandemrix i enlighet med avtalet med GSK. Vaccinet började produceras 

och i oktober 2009 inleddes vaccinationskampanjen i Sverige.  I december 4

samma år godkände EU-kommissionen användning av Pandemrix mot 

svininfluensan. Kliniska tester hade då utförts på 5000 personer varav 300 

var barn. 

I början av 2010 kom de första rapporterna om biverkningar till 

Läkemedelsverket  och 2013 producerade Läkemedelsverket en rapport 5

som bekräftade sambandet mellan vaccinet och narkolepsi.  6

 Se Läkemedelsverkets registerstudie 2013.1

 Se sammanställning från Läkemedelsverkets databas.2

 Uppdraget gavs åt Socialstyrelsen och Stockholms landsting.3

 Ds 2014:19 s. 19.4

 Prop. 2015/16:137 s. 15.5

 https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2013/PDX%20Rapport%20SV%20-%20registerstudie%207%20landst6 -
ing%20regioner%202013-03-26.pdf (den 28 april 2017).
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1.1.2 Läkemedelsförsäkringen 
I avtalet med GSK åtog sig Socialstyrelsen att ersätta de kostnader som 

GSK skulle få vid eventuella skadeståndskrav med anledning av vaccinet. 

Dessutom får Socialstyrelsen enligt avtalet delta i en sådan eventuell 

process.  Enligt avtalet omfattas även vaccinet av Läkemedelsförsäkringen.  7

Läkemedelsförsäkringen ägs av ett bolag som heter LFF Service AB i vilket 

de flesta läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden är 

delägare. När en delägare i bolaget distribuerar läkemedel till slutkunder 

på den svenska marknaden omfattas de eventuella skador som kan följa 

med anledning av att man använder detta läkemedel av Läkemedelsförsä- 

kringen. Försäkringen är således ett privat och frivilligt initiativ.   8

Regelverk för försäkringen är ett dokument som kallas ”Läkemedels- 

försäkringens åtagande” (Åtagandet).  Enligt 3 § i Åtagandet ersätts 9

personskador till följd av konsumtion av läkemedel. Av paragrafen framgår 

vidare att sambandet mellan skada och läkemedel ska göras övervägande 

sannolikt för att ersättning ska utgå. 

Av 8 § i Åtagandet följer att ersättning för läkemedelsskada bestäms enligt 

5 kap. 1-5 §§ och 6 kap. 3 § i skadeståndslagen (1972:207), SkL. I 9 § i 

Åtagandet finns två olika tak på ersättningens storlek. För det första ett tak 

på 10 miljoner kronor per skadelidande och för det andra ett tak på 150 

miljoner per serieskada. Enligt 12 § 2 st i Åtagandet får en skadedrabbad 

inte processa mot någon av ägarna till bolaget om vederbörande samtidigt 

vill bli ersatt ur försäkringen och enligt 18 § ska den skadelidande överlåta 

sina ersättningsanspråk till Läkemedelsförsäkringen i samband med att 

vederbörande vill bli ersatt via den. Läkemedelsförsäkringen är en så 

kallad non fault-försäkring, vilket innebär att något ansvar inte behöver 

fastställas för att ersättning ska utgå. 

 Se p. 12.1 avtalet.7

 Se preambel till Åtagandet.8

 När det gäller serieskador, som i det aktuella fallet, tillämpas det åtagande som gällde när den första skadan anmäldes, 9

det vill säga 2010.
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1.1.3 Ersättningslagen 
Svenska statens åtagande i förhållande till de som skadats efter 

vaccinationen regleras i lag (2016:417) om statlig ersättning till personer 

som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (ersättningslagen). 

Taket i läkemedelsförsäkringen för serieskada har tagits bort i och med 

ersättningslagen. Enligt lagen ska staten ersätta den överskjutande delen 

av läkemedelsförsäkringens tak på 150 miljoner. Taket på 10 miljoner per 

skadelidande kvarstår dock. Regeringen är även tydlig med att 

ersättningen är att betrakta som ex gratia-ersättning, vilket innebär att 

regeringen inte anser sig vara skadeståndsrättsligt ansvarig för skadan. 

Tidigare har framför allt ex gratia-ersättning betalats ut när möjligheterna 

till ersättning varit uttömda p.g.a. preskription eller annat.  I övrigt 10

kvarstår de principer som uttrycks i läkemedelsförsäkringens Åtagande: 

Lägre beviskrav och överlåtelse av skadeståndsanspråk till läkemedels- 

försäkringen. Att regeringen valt att inte gå längre än försäkringens ramar 

medger motiveras med vikten av att likabehandling vid läkemedelsskador 

upprätthålls.  

Ersättningslagen har fått kritik från vissa håll. Bland annat pekar Mårten 

Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, på det svaga i 

likabehandlingsargumentet och anför att ersättningslagen borde bygga på 

skadeståndsrättsliga principer snarare än på Läkemedelsförsäkringens 

regelverk. Vidare poängterar Schultz att det inom skadeståndsrätten inte 

finns något ersättningstak.  Det är framförallt ersättningstaket som mött 11

kritik från de drabbade och deras familjer. Många av ungdomarna som 

drabbats kommer aldrig kunna förvärvsarbeta eller studera. Ersättningen 

om 10 miljoner kronor täcker enligt dem inte ett helt liv av inkomst- 

bortfall.  12

 Bengtsson, SvJT 2009 s. 325 ff - Om ex gratiaersättning. OBS att ingendera av ersättningsalternativen således vilar på 10

skadeståndsrättslig grund.

 https://www.svd.se/inget-overtygande-argument-bakom-narkolepsibeslut (den 29 april 2017).11

 Se exv. https://www.svd.se/oacceptabelt-med-ett-tak-for-ersattningen/om/narkolepsibarnen.12
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Ytterligare kritik har riktats mot statens ansvarsfrihet, från den 

medicinska akademien. Tore Scherstén är professor i kirurgi vid 

Sahlgrenska sjukhuset. Scherstén menar att det fanns tydliga indikatorer 

på riskerna med Pandemrixvaccinet redan i ett tidigt skede. Information 

som han menar med all sannolikhet fanns hos det allmänna innan 

myndigheterna fattade beslut om att vaccinera så stora delar av 

befolkningen.  I Sverige vaccinerades ca 60 procent av befolkningen, 13

vilket betraktas som anmärkningsvärt i en europeisk kontext.  14

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera det allmännas skadestånds- 

rättsliga ansvar gentemot enskilda medborgare i en kontext som motsvarar 

omständigheterna vid den vaccinationskampanj som sedermera 

resulterade i att flera hundra ungdomar drabbades av narkolepsi. Vad har 

det allmänna för ansvar när en vaccinationskampanj initieras? Fokus för 

framställningen ligger således på skadeståndsrätt. Jag hoppas att 

uppsatsen kan bli ett bidrag till en diskurs inom vilken mycket lite är 

skrivet. 

1.3 Frågeställning  
Det är frivilligt att utnyttja möjligheten att få ersättning via Läkemedels- 

försäkringen och ersättningslagen. En förutsättning för ersättning är 

emellertid att den skadelidande överlåter sina övriga eventuella 

ersättningsanspråk, mot alla som hanterat vaccinet, till Läkemedels- 

försäkringen. Mot bakgrund av syftet och med anledning härav ämnar jag 

besvara följande fråga. 

• Under vilka förutsättningar kan de som drabbats av narkolepsi efter 

pandemivaccinationen kräva ersättning ur statliga medel genom en 

talan i allmän domstol på skadeståndsrättslig grund?  

 https://www.svd.se/varningarna-kom-i-god-tid-fore-massvaccinationen (den 29 april 2017).13

 Jämför exempelvis med Tyskland där bara några få procent av befolkningen vaccinerades.14
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1.4 Perspektiv och metod 
Den här uppsatsen tar avstamp i vad som är gällande rätt på skadestånds- 

rättens område. Vid studier av gällande rätt lämpar sig den rätts- 

dogmatiska metoden väl. Metoden är sprungen ur rättskälleläran, enligt 

vilken vedertagna rättskällor har en naturlig hierarkisk ordning där 

författningstexten har högst dignitet. Efter författningstexten studeras 

motiven till regleringen, rättstillämparens syn på regleringen (prejudikat) 

och doktrin i nämnda ordning. Inom den rättsdogmatiska metoden är den 

juridiska argumentationen central och rättskälleläran tjänar som ett 

redskap för att underbygga just detta.   15

Jag kommer även att kortfattat analysera min utredning i ett de lege 

fereda-perspektiv av delvis utilitaristisk karaktär. Det sagda innebär att de 

nuvarande ersättningsmöjligheterna för en person som skadas efter en 

massvaccination kommer belysas genom en diskussion om alternativa 

lagstiftningsbaserade lösningar. Det utilitaristiska perspektivet tar sikte på 

vilket handlande, i en given kontext, som genererar mest nytta och minst 

lidande för så många som möjligt.  16

1.5 Avgränsningar  
Jag har valt att undersöka det allmännas utomobligatoriska skadestånds- 

ansvar. Därför hamnar vissa delar av skadeståndsrätten, som annars hade 

haft en naturlig plats i sammanhanget, utanför uppsatsen. Det är framför 

allt produktansvaret som tillverkare har enligt produktansvarslagen 

(1992:18) och institutionen ex gratia-ersättning som jag valt att exkludera. 

Anledningen är att dessa rättsområden skulle ta upp alldeles för mycket 

plats.  

De skadetyper som ersätts inom ramen för skadeståndsrätten är 

personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Det är bara 

personskador som är relevanta för den här framställningen. Jag kommer 

därför inte att diskutera några andra skadetyper. I och med att jag 

 Kleineman, s. 23 ff. och Peczenik, SvJT 2005 s. 249 ff.15

 Stuart Mill, s. 13 f. 16
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fokuserar på personskador kommer jag också att, i första hand, utgå från 3 

kap. 1 och 2 §§ SkL när jag diskuterar 3 kap. SkL. 3 kap. 3 § SkL behandlar 

endast ren förmögenhetsskada. 

Jag har också valt att avgränsa framställningen till skadeståndsgrunder 

som kan ge full ersättning till de skadelidande, enligt 5 kap. SkL. En grund 

för skadestånd, som vuxit fram i svensk rättspraxis på senare år, är när en 

grundläggande fri- eller rättighet enligt exemplevis Europakonventionen 

åsidosatts. Denna grund har jag exkluderat från uppsatsen, bland annat på 

grund av att ersättningsbeloppen tenderar att bli relativt låga. 

1.6 Forskningsläge och källkritik  
Jag har inte påträffat någon som har avhandlat just det allmännas ansvar 

vid vaccinationskampanjer tidigare. Inte heller finns det mycket skrivet om 

Läkemedelsförsäkringen. Det förekommer en del uppsatser och artiklar 

om medicinska skador, men då oftast med fokus på patientsäkerhet. 

Vidare har jag påträffad en rad uppsatser och doktrin som avhandlar det 

allmännas ansvar i en rad andra sammanhang. Doktrinen är i princip 

uteslutande författad av Bertil Bengtsson  med undantag för någon artikel 17

av Mårten Schultz.  

Jan Hellner  och Bertil Bengtsson är de två författare som jag refererar till 18

mest i den här framställningen. Inte sällan hänvisar de till varandra. Bertil 

Bengtsson tenderar även att hänvisa till sig själv. Han spelade exempelvis 

en central roll vid lagstiftningsarbetet då SkL omarbetades och det 

allmännas ansvar i 3 kap. utvidgades. Jag drar därmed slutsatsen att 

materialet ger en relativt homogen syn på rättsområdet. Med andra ord får 

nämnda författare genomslag i den deskriptiva delen av uppsatsen. Jag 

försöker däremot utmana vissa delar av deras synpunkter i de analytiska 

delarna.  

 F.d. justitieråd och professor emeritus i civilrätt vid Stockholms Universitet.17

 Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet.18
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1.7 Material 
Jag har använt mig av klassiska juridiska källor för mitt arbete. Dessa 

utgörs av författningstext, förarbeten, prejudikat och doktrin. Läsaren 

kommer konstatera att viss tyngdpunkt ligger på förarbeten och doktrin. 

Detta har sina naturliga förklaringar. Avsaknaden av svenska rättsfall där 

omständigheter och principer framkommer som har kunnat vara till nytta 

för att besvara frågeställningen har nämligen varit påtaglig. Jag har 

emellertid tagit hjälp av ett avgörande från Finlands Högsta Domstol 

(Finska HD) i vilket många skadeståndsrättliga principer behandlas vilka 

även kommer till uttryck inom svensk rätt.  19

1.8 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledning kommer det allmännas skadeståndsansvar enligt 

skadeståndslagen behandlas i kapitel två. I tredje kapitlet behandlas 

vållande av skada och adekvat kausalitet närmare och i fjärde kapitlet 

diskuteras rent strikt ansvar. Jag har funnit det lämpligt att löpande 

analysera det som avhandlas mot bakgrund av frågeställningen för att i 

sista kapitlet sammanfatta och kritiskt analysera resultatet. 

 HD:1995:53.19
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2 Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen 
Historiskt sett har straffrätten och skadeståndsrätten till stor del varit 

samma sak. Skadeståndets reparativa, preventiva och ansvarsplacerande 

funktioner har lämpat sig bra för en sådan kontext. Skadeståndslagen 

trädde i kraft 1972. Fram till dess reglerades skadeståndrätten främst 

genom sjätte kapitlet i 1864 års strafflag som alltså var gällande rätt fram 

till 1972. Med skadeståndslagen kom en del nyheter, bland annat ett 

lagstadgat skadeståndsansvar för det allmänna i 3 kap. SkL vilket så 

småningom utvidgades via lagreformer på 1990-talet.   20

1 kap. 1 § SkL reglerar lagens tillämpningsområde. Enligt nämnda lagrum 

gäller skadeståndslagen […] om ej annat är särskilt föreskrivet eller 

föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden. 

Lagen gäller således inte när andra författningar är tillämpliga eller när 

annat är avtalat. I motiven till skadeståndslagen framgår att lagen är att 

betrakta som en slags ramlag. Härigenom ville lagstiftaren skapa flexibili- 

tet och ett utrymme för rättstillämparen att fylla de skadeståndsrättsliga 

reglerna med substans.  21

2.1 Ansvar enligt 2 kap. SkL 
2 kap. 1 § SkL innehåller den så kallade culparegeln som är stommen inom 

svensk skadeståndsrätt. Culparegeln innebär att skadestånd förutsätter att 

någon vållat skadan: 

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

För det första krävs således ett ansvarssubjekt. Den omfattar såväl fysiska 

som juridiska personer. Bestämmelsen är avgränsad till person- och 

sakskada. Culparegeln rymmer tre grundläggande skadeståndsrättsliga 

 Se prop. 1989/90:42 och prop. 1997/98:105.20

 Se prop. 1972:5 s. 446 f. 21
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bedömningar: om det föreligger vållande, adekvat kausalitet och om det de 

facto föreligger en skada hos den skadelidande. Dessa förutsättningar och 

bedömningar kommer att problematiseras i nästa avsnitt. 

2.2 Ansvar enligt 3 kap. SkL 
3 kap. 2 § SkL är den centrala bestämmelsen vad gäller skadestånd på 

grund av stat eller kommuns handlande. Paragrafen i sin helhet: 

Staten eller en kommun skall ersätta 

- personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom 
fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars 
fullgörande staten eller kommunen svarar, och 

- skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § 
genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. 

En avvikelse i jämförelse med 2 kap. SkL är att detta lagrum även ersätter 

ren förmögenhetsskada, som förutsätter att skadan uppkommit i samband 

med brottslig handling enligt 2 kap. 2 § SkL. En annan avvikelse är kravet 

på myndighetsutövning.  

2.2.1 Myndighetsutövning 
Den centrala faktorn för tillämpning av 3 kap. 2 § SkL är att det ska vara 

fråga om fel och försummelse vid myndighetsutövning. Fel och för- 

summelse kommer behandlas i nästa avsnitt. Det har funnits en ambition 

hos lagstiftaren att ”samla ihop” begreppet myndighetsutövning så att det 

får samma betydelse i alla de rättsområden där det förekommer. De 

aktuella rättsområdena är i huvudsak skadestånds-, straff- och förvaltn- 

ingsrätt. I praxis tenderar emellertid begreppet myndighetsutövning att få 

en vidare innebörd när det gäller straff- och skadeståndsrätt än vad det har 

inom förvaltningsrätten.  22

I motiven till skadeståndslagen diskuteras begreppet och departements- 

chefen skriver bland annat att myndighetsutövning är  

 Marcusson, s. 242 och Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (10 maj 2017).22
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[…] beslut eller åtgärder, som ytterst är uttryck för samhällets 
maktbefogenheter eller för att använda ett mer ålderdomligt uttryckssätt, 
den statliga överhögheten över medborgarna i deras egenskap av 

samhällsmedlemmar.  23

Departementschefen fortsätter:  

Karakteristiskt för dessa förvaltningsakter är, att de kommer till stånd och 
får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga 
regler, inte på grund av avtal eller i övrigt regler av privaträttslig natur.  24

Detta indikerar att myndighetsutövning grundar sig på de rättsverkningar 

som beslut och åtgärder, från statligt eller kommunalt håll, får för den 

enskilde. Besluten behöver således inte nödvändigtvis vara betungande 

eller negativa.  25

Sjukvårdsinsatser kan bedömas som myndighetsutövning, men torde inte 

göra det i de fall det föreligger ett frivillighetsmoment.  Däremot anses 26

det allmännas kontrollverksamhet vara myndighetsutövning, vilket bland 

annat omfattar kontroll av läkemedel.  27

Vid sidan av tydliga exempel, som myndigheters beslutsfattande 

verksamhet, tvångsomhändertagande o. dyl. är det svårt att ringa in vilka 

handlingar som omfattas av 3 kap. 2 § SkL. Regeringens, riksdagens, 

Högsta domstolens (HD) och Högsta förvaltningsdomstolens beslut har 

dock uttryckligen exkluderats genom 3 kap. 7 § SkL. I övrigt är det upp till 

rättstillämparen att definiera begreppet.  Som nämnts ovan går det dock 28

 Prop. 1972:5 s. 312.23

 Prop. 1972:5 s. 312.24

 Hellner & Radetzki, s. 414.25

 Bengtsson, s. 44. 26

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (10 maj 2017).27

 Bengtsson, s. 43 ff.28
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att se att begreppet fått en vidare definition inom straff- och 

skadeståndsrätt än inom offentlig rätt.   29

Det ska understrykas att ansvaret gäller för fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. Detta innebär att det aktuella handlandet inte 

behöver utgöra myndighetsutövning i strikt bemärkelse. Det kan även röra 

sig om handlingar som är förknippade med myndighetsutövning på något 

sätt.  30

2.2.2 Vad gäller om det inte är fråga om myndighetsutövning?  
I motiven till skadeståndslagen uttalas att 3 kap. 2 § SkL ska betraktas som 

uttömmande vad gäller myndighetsutövning.  Antag att någon skadas av 31

handlande som inte är att betrakta som fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning, men likväl har företagits av det allmänna i någon 

bemärkelse. Vilka regler är man hänvisad till att åberopa då?  

En regel som ligger nära tillhands är 3 kap. 1 § SkL och det så kallade 

principalansvaret enligt vilket en arbetsgivare ansvarar för skador vållade 

av en anställd. Detta gäller även stat och kommun.  I likhet med 3 kap. 2 § 32

SkL ersätts skada som vållas av arbetstagare i tjänst genom fel eller 

försummelse. Däremot ersätts bara ren förmögenhetsskada om agerandet 

varit brottsligt.  I 3 kap. 6 § SkL finns en jämkningsregel som blir 33

tillämplig om det föreligger en försäkring eller försäkringsmöjlighet. 

Bestämmelsen gäller endast i de fall någon grundar en skadeståndstalan 

på antingen 3 kap. 1 § eller 2 § SkL. 

Juridiska personer ansvarar även för skador enligt det så kallade 

organansvaret inom ramen för 2 kap. 1 § SkL. I motiven till 

skadeståndslagen tar organansvaret sikte på de personer som utövar de 

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (10 maj 2017) och Bengtsson, s 44. 29

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (17 maj 2017).30

 Se exv. Hovrättens resonemang i NJA 2013 s. 145 samt prop. 1972:5 s. 533.31

 Se 3 kap. 1 § in fine.32

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 1§ (17 maj 2017).33
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högsta beslutsfattande och verkställande funktionen i organisationen.  34

Det sagda gäller även för det allmännas privaträttsliga förehavanden, 

vilket innefattar all verksamhet som inte utgör den myndighetsutövning 

som åsyftas i 3 kap. 2 § SkL.   35

2.3 Analys och diskussion 
Den här delen har främst till syfte att klargöra vilka regler i 

skadeståndslagen som kan läggas till grund för en skadeståndstalan vid en 

vaccinationsskada. Jag kan konstatera följande.  

Huruvida 3 kap. 2 § SkL kan användas som grund är beroende av om 

handlandet kan kategoriseras som myndighetsutövning, eller som 

företagen i samband därtill. Med den information som funnits tillgänglig 

gällande omständigheterna kring vaccinationskampanjen drar jag 

slutsatsen att det främst är kontrollverksamheten som kan inordnas 

därunder. Själva injektionen var i grunden frivillig och omfattas troligen 

inte. Möjligtvis skulle uppmaningarna och råden till allmänheten samt den 

reklamkampanj som initierades av det allmänna ligga på gränsen till vad 

som kan betraktas som företagna vid myndighetsutövning.  

För det fall det allmännas aktiviteter i samband med vaccinations- 

kampanjen inte är att betrakta som myndighetsutövning är den 

skadelidande hänvisad till att tillämpa antingen principalansvaret i 3 kap. 

1 § eller culparegeln i 2 kap. 1 § SkL. Förstnämnda lagrum förutsätter att 

en arbetstagare har vållat skadan. Detta innebär att om en person som är 

anställd på exempelvis Landstinget eller Socialstyrelsen begått ett fel inom 

ramen för sin tjänst så skulle lagrummet kunna tillämpas. Efter att ha 

studerat avtalet mellan läkemedelsföretagen och myndigheterna, 

förarbeten till ersättningslagen och medicinsk information angående 

vaccinet och skadorna är jag tveksam till om lagrummet är tillämpligt. Det 

är min bedömning att de beslut som kan förknippas med skadorna har 

fattats av företrädare för myndigheterna med omfattande befogenheter. 

 Prop. 1972:5 s. 532.34

 Hellner & Radetzki, s. 410 f.35
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För de delar av det allmännas verksamhet som varken omfattas av 

myndighetsutövning eller principalansvaret ansvarar det allmänna enligt 

culparegeln i 2 kap. 1 § SkL.  I det här fallet skulle exempelvis 36

omständigheten att myndigheterna underlåtit att informera allmänheten 

om risker som varit kända kunna leda till ansvar inom ramen för 2 kap. 1 § 

SkL. Likaså om det förelegat oegentligheter vid upphandlingen av vaccinet. 

Fördelen med en talan på denna grund är att varken jämkningsregeln i 3 

kap. 6 § eller begränsningarna i 3 kap. 7 § SkL aktualiseras. Däremot är 3 

kap. 2 § SkL uttömmande när det gäller myndighetsutövning, vilket 

framgår av motiven till lagen.  37

 Hellner & Radetzki, s. 410 f.36

 Prop. 1972:5 s. 533.37
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3 Vållande och adekvat kausalitet  
3.1 Ansvarsgrunder 

Inom den svenska skadeståndsrätten har uppfattningen att någon måste 

vålla en skada för att anses som skadeståndsskyldig varit rådande länge. 

Culparegeln har fortfarande ett stort genomslag inom skadeståndsrätten, 

men har fått lämna plats åt andra konstruktioner på senare tid. Bland 

annat har lagstiftaren blivit tvungen att anpassa sig efter det rent strikta 

ansvaret som dök upp i Sverige under 1800-talets senare hälft.  För att de 38

regler som avhandlades i det förra avsnittet ska kunna aktualiseras krävs 

således att vållande föreligger i någon form och att det finns ett 

orsakssamband mellan vållandet och skadan. Det här avsnittet fokuserar 

på vållandet och under vilka förutsättningar culparegeln i 2 kap. 1 § SkL 

och myndighetsansvaret i 3 kap. 2 § SkL kan utgöra grunder för en 

skadeståndstalan. 

3.2 Objektiva förutsättningar för ansvar 
Innan frågan om skadeståndsansvar blir aktuell behöver de objektiva 

förutsättningarna för ansvar utredas. Vållandet måste ha skett genom en 

objektivt konstaterbar avvikelse från en aktsamhetsnorm och skadan 

måste åsamkats någon annan än skadevållaren. Sistnämnda förutsättning 

förefaller tämligen självklar, trots vissa gränsfall. Grundtanken är att en 

person aldrig kan bli skadeståndsrättsligt ansvarig när vederbörande 

skadar sig själv eller sin egendom.  Däremot kan det finnas anledning att 39

uppehålla sig vid aktsamhetsbedömningen en aning.  

3.2.1 Vållande 
Vållande har en objektiv och en subjektiv sida. Den objektiva sidan 

fokuserar på huruvida handlandet, objektivt sett, är en avvikelse från vad 

som kan betraktas som aktsamt handlande. Detta oavsett hur personen i 

fråga har uppfattat sitt eget handlande.  När det gäller så kallade positiva 40

 Hellner & Radetzki, s. 30 och 43 ff.38

 Hellner & Radetzki, s 102 ff.39

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 2 kap. 1§ (11 maj 2017).40
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handlingar, d.v.s när någon aktivt företar en aktivitet som inverkar på ett 

händelseförlopp, räcker det med att konstatera att: den som handlar 

måste beakta risken för skada med anledning av handlandet.  Om det 41

istället handlar om negativa handlingar eller passivitet föreligger en annan 

konstruktion. En utgångspunkt inom skadeståndsrätten är att det 

någonstans måste finnas ett aktivt handlande i grunden. Samtidigt behövs 

i vissa fall ansvar även för passivitet. Det finns tre situationer där ansvar 

för passivitet kan aktualiseras:  

i. när lag (eller annan förordning) föreskriver ett visst handlande i en viss 

angiven situation,  

ii. när någon via avtal förbundit sig att utföra vissa handlingar och  

iii. när någon skapar en risk och sedan underlåter att avhjälpa risken.   42

Sistnämnda kan exemplifieras enligt följande. En person som upptäcker en 

brand i ett skogsparti kan inte hållas skadeståndsrättsligt ansvarig för att 

vederbörande inte släckt branden, även om det mycket väl kunnat göras 

utan risk för denne. Har personen, å andra sidan, själv tänt elden så kan 

skadeståndsrättsligt ansvar föreligga för det fall vederbörande underlåtit 

att släcka den i tid.  43

Den subjektiva sidan av vållandet hänför sig till skrivelser som uppsåt och 

vårdslöst. Det sagda synliggörs genom exempelvis 2 kap. 4 § SkL som rör 

skador orsakade av barn. I paragrafen nämns ingen vårdslöshet eller 

uppsåt eftersom det objektivt konstaterbara vållandet är nog för att 

lagrummet ska vara tillämpligt.   44

3.2.2 Culpabedömning 
Till skillnad från vad som gäller inom straffrätten görs ingen avgörande 

skillnad mellan vårdslöshet och uppsåt inom skadeståndsrätten. Detta då 

 Hellner & Radetzki, s. 101.41

 Hellner & Radetzki, s. 101 ff.42

 Hellner & Radetzki, s. 101 ff.43

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 2 kap. 1§ (10 maj 2017). Jmf. formuleringen i 2 kap. 1§ SkL.44
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det inom skadeståndsrätten räcker med att vårdslöst handlande förelegat 

för att ansvar ska kunna utkrävas.  Eftersom gränsen mellan culpöst 45

handlande och ansvarsfrihet går vid vårdslöst handlande kommer jag utgå 

från detta i det följande. Grundfrågan vid vårdslöst handlande är om den 

som handlat skulle agerat annorlunda. 

Grundinställningen inom skadeståndsrätten är att vårdslöshet föreligger 

när någon inte har agerat som en normalt ansvarsfull person skulle gjort i 

den situation den skadevållande befunnit sig i. Här uppstår naturligtvis 

frågan hur en normal ansvarsfull person skulle agerat. I vissa fall står 

handlingsnormerna att finna i lagtext eller andra författningar, vilket gör 

det lättare  att fastställa huruvida någon agerat vårdslöst eller inte.  46

När det inte finns någon skriven handlingsnorm får rättstillämparen falla 

tillbaka på den så kallade fria culpabedömningen, vilken grundar sig i en 

bedömning av olika faktorer jämfört med omständigheter som förelegat i 

det enskilda fallet. De faktorer som ska beaktas är risken för skada, den 

sannolika skadans storlek samt möjligheterna/kostnaderna att förebygga 

skadan.  Förutom de tre faktorerna ska ansvarssubjektets insikt om 47

skaderisken också omfattas av bedömningen.  Faktorerna utgör olika 48

parametrar som vägs mot varandra och vid en sammanlagd bedömning 

talar för eller emot att det presumtiva ansvarssubjektet agerat culpöst.   49

Det domstolen gör vid den fria culpabedömningen är således att ta 

ställning till om de omständigheter som förelegat i det enskilda fallet har 

skapat en situation där ett visst handlande får anses påbjudet (till följd av 

omständigheterna). En underlåtenhet att handla i enlighet härmed 

betraktas då som culpöst. Detta vägs sedermera mot skadans storlek. Här 

 Hellner & Radetzik, s. 121 ff.45

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 2 kap. 1§ (10 maj 2017).46

 Hellner & Radetzik, s. 128.47

 Se exv. NJA 2011 s. 454.48

 Hellner & Radetzik, s. 129.49
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är det inte ersättningsanspråkets storlek som åsyftas. Personskador är 

exempel på stora skador.   50

3.2.3 Fel eller försummelse 
När det gäller fel och försummelse vid myndighetsutövning är den 

objektiva sidan av vållandet central. Den subjektiva culpan behöver inte 

visas för att ansvar ska kunna göras gällande. Detta kan synliggöras med 

att en myndighet ansvarar även om det är okänt vem som har orsakat 

skadan (anonyma fel). Vidare ansvarar det allmänna för skador som är ett 

resultat av en serie av mindre allvarliga fel begångna av olika personer, 

inte bara inom samma myndighet eller organisation, utan även om beslut 

fattats i olika offentliga rättssubjekt (kumulerade fel).  Det kan 51

konstateras att vållandet ska bedömas ur den enskildes synvinkel och 

fokus torde således ligga på vad den enskilde kan förvänta sig vid 

verksamhet av det aktuella slaget.  Detta varierar naturligtvis beroende på 52

vem vederbörande riktar sitt anspråk mot, men omständigheter som håller 

den enskilda funktionären ansvarsfri (vid exempelvis tjänstefel) saknar 

relevans vid bedömningen. Även om vållandebedömningen i grunden är 

densamma som inom övriga skadeståndsrätten, blir den ändå till viss del 

annorlunda vid tillämpning av 3 kap. 2 § SkL. När det t.ex. gäller det 

allmännas kontrollverksamhet av läkemedel krävs det mer för att vållande 

ska vara för handen. Detta då huvudansvaret för produkten ska ligga hos 

producenten. I andra situationer är ansvaret mer skärpt, som när berusade 

personer frihetsberövas och placeras i polisarrest. Desamma gäller för 

vissa typer av upplysningar och råd. Är råden mer allmänt hållna torde 

skadestånd endast komma ifråga under speciella omständigheter medan 

mer auktoritativa uppmaningar renderar större ansvar för det allmänna.   53

 Hellner, s. 34.50

 Bengtsson, s. 57 f.51

 Bengtsson, s. 65.52

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (15 maj 2017).53
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3.3 Adekvat kausalitet  
Ytterligare en förutsättning för ersättning vid tillämpningen av såväl 

culparegeln i 2 kap. 1 som ansvarsregeln för stat och kommun i 2 kap. 3 § 

SkL är att det finns ett orsakssamband, eller kausalitet, mellan den 

skadegörande handlingen och den skada som uppkommit. När ett sådant 

orsakssamband har konstaterats krävs också att sambandet är adekvat. 

Den första frågan blir således om A har orsakats B:s skada. Det är en fråga 

av empirisk karaktär: vad har - de facto - hänt? När ett konstaterbart 

orsakssamband föreligger blir nästa fråga om sambandet duger för att 

läggas till grund för ansvar: är sambandet rättsligt adekvat? Det 

sistnämnda är en rättslig fråga.  54

Den faktiska kausaliteten är skadeståndets stora hörnsten. Utan den kan 

inget ansvar fastställas. Bara för att en person handlar på ett icke önskvärt 

sätt inträder således inte något skadeståndsansvar. Handlandet måste ha 

renderat en skada. Det är länken mellan handling och skada som ska 

konstateras.  55

Det finns en rad begrepp som omgärdar kausalitetsdiskussionen. 

Nödvändig och tillräcklig betingelse är två exempel. Nödvändig betingelse 

föreligger när en skada aldrig skulle kunna inträffa utan ett visst 

handlande (villkor utan vilket skadan inte skulle ha inträffat). 

Rättstillämpningen kräver emellertid inte att vållandet ska ha varit det 

starkaste bidraget till den efterkommande skadan. Istället nöjer sig 

rättstillämparen med att vållandet är en tillräcklig betingelse, vilket 

innebär att vållandet utlöst en serie omständigheter som tillslut orsakat en 

skada. Serien omständigheter får emellertid inte vara för långsökt.  56

Därmed krävs en bedömning av huruvida kausaliteten är att betrakta som 

adekvat. En term som används för att rama in den adekvata kausaliteten är 

huruvida någonting ligger i farans riktning. Vid adekvansbedömningen 

 Hellner och Radezki, s. 185 ff.54

 Hellner & Radetzki, s. 184 f.55

 Hellner & Radetzki, s. 187.56
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utreds hur typisk skadan är för det aktuella handlandet. Även om en viss 

handling företagits och en skada följt på handlingen så får inte skadan ha 

varit en slumpmässig följd. Det sagda innebär att adekvansbedömningen 

är ett sätt att värdera kausaliteten. Är sambandet rättsligt relevant?  57

3.4 Översiktligt om bevisfrågor 
Enligt en huvudregel som utarbetats i praxis ska den som gör gällande en 

omständighet i tvistemål också styrka detta påstående.  Inom 58

skadeståndsrätten ska den skadelidande därmed styrka att culpöst 

vållande varit för handen, vilket är ett högt ställt beviskrav. Rätts- 

tillämpningen har emellertid producerat ett mildare beviskrav för det 

adekvata orsakssambandet i vissa fall. När en kärande gör gällande att en 

skada uppstått på ett visst sätt och den svarande menar att skadan 

uppstått på ett annat sätt, åligger det käranden att göra detta klart mer 

sannolikt.  Även vid tillämpning av 3 kap. 2 § SkL ser beviskraven lite 59

annorlunda ut. Det beror delvis på att den enskildes bevisföring sker i två 

led. Först ska vederbörande leda i bevis att fel eller försummelse är för 

handen, sen ska även omständigheten att skadan kunnat undvikas givet ett 

alternativt handlingsätt bevisas. Det torde räcka att den skadelidande gör 

dessa omständigheter sannolika.  60

3.5 Analys och diskussion 
Syftet med det här avsnittet är att utreda under vilka förutsättningar de 

aktuella lagrummen aktualiseras i rättstillämpningen. Utredningen ovan 

visar att det allmänna svarar för fel och försummelse i myndighets- 

utövning. Det är då upp till den skadelidande att leda i bevis att myndig- 

hetens agerande vållat skadan. Jag har tidigare konstaterat att kontrollen 

av vaccinet är ett exempel på vad som kan utgöra myndighetsutövning. Nu 

är frågan istället om en brist i kontrollverksamheten har vållat skadan. 

Som ovan nämnts krävs mycket för att kontrollverksamhet ska anses ha 

 Hellner & Radetzki, s. 192 ff.57

 Se exv. NJA 1993 s. 764 och Westberg, s. 372.58

 Hellner & Radetzki, 2. 191 och NJA 1993 s. 764.59

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, kommentar till 3 kap. 2§ (15 maj 2017).60
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vållat skada då läkemedelsföretaget ska ha det övergripande ansvaret för 

produkten. En intressant fråga är hur omständigheten att staten, via 

avtalet med läkemedelsföretaget, har åtagit sig att hålla vederbörande 

skadelösa påverkar den bedömningen. Omständigheten att EMA godkände 

Pandemrix som prototyp innan vaccinationerna satte igång skulle också 

kunna få betydelse för bedömningen. Hade berörda myndigheter 

anledning att tvivla på EMA:s bedömning? Som framgått av inledningen 

finns det läkare som hävdar att det redan fanns information och 

indikatorer på att vaccinet kunde vara skadligt för vissa åldersgrupper.  61

Utöver nämnda förutsättningar måste den skadelidande göra klart mer 

sannolikt att orsakssambandet är adekvat. I så fall skulle till exempel ett 

underlåtenhetsansvar kunna aktualiseras.  

För det fall myndighetsutövning inte är för handen kan ansvar enligt 2 

kap. 1 § SkL också aktualiseras. Det åligger då den skadelidande att bevisa 

att de ansvariga myndigheterna har agerat culpöst och att detta culpösa 

handlande i sin tur genererat den skada som vederbörande yrkar 

ersättning för. Det finns inga lagar som reglerar det allmännas ansvar vid 

vaccinationskampanjer. Avsaknaden av dessa gör att en skadelidande blir 

hänvisad till att producera en aktsamhetsnorm och styrka att det allmänna 

åsidosatt denna genom ett försumligt handlande. Svenska statens beslut 

att uppmana allmänheten att vaccinera sig med just Pandemrix tror jag 

lämpar sig sämre för en talan på sådan grund. Omständigheten att EMA 

godkänt vaccinet och att en omfattande pandemi stod för dörren, vilken 

kunde slå ut stora delar av befolkningen under en period, indikerar 

snarare att stat och myndigheter agerat i enlighet med rådande 

aktsamhetsnormer i det avseendet. Om en skadelidande gör gällande att 

informationen om eventuella skaderisker med vaccinet måste kommit 

beslutsfattande myndigheter tillhanda måste också vederbörande styrka 

detta påstående, vilket torde vara mycket svårt. Givet att den skadelidande 

lyckas med detta kan ansvar för underlåtenhet att informera allmänheten 

om dessa risker också aktualiseras. Detta ska emellertid jämföras med att 

en skadelidande som begär ersättning via läkemedelsförsäkringen inte 

 Se kap. 1.1 ovan.61
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behöver bevisa ett culpöst handlande. Dessutom behöver vederbörande 

bara göra sambandet mellan vaccin och skada övervägande sannolikt, 

vilket är ett lägre beviskrav än det som ställs upp inom skadestånds- 

rätten.  62

 Se 3 § i Läkemedelsförsäkringens åtagande.62
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4 Det allmännas strikta ansvar 
4.1 Rent strikt ansvar  

Med rent strikt ansvar åsyftas ansvar oaktat ansvarssubjektets vållande.  

Ansvarsformen är fortfarande kontroversiell och har länge varit föremål 

för diskussion. Idag finns en rad exempel på hur rent strikt ansvar har 

förts in i speciallagstiftning och på så vis knutits till vissa verksamheter. 

HD har även vid några tillfällen producerat ett rent strikt ansvar utan 

förekomsten av lagstöd. I de allra flesta fall sammanfaller det rena strikta 

ansvaret med verksamhet som är farlig till sin karaktär.  Grundprincipen 63

kan sägas vara att om man ägnar sig åt verksamhet som genererar 

omfattande risker får man också ett mer omfattande ansvar för det fall 

riskerna aktualiseras. Ofta är den farliga verksamheten och det ökade 

risktagandet förknippat med någon form av fördel för den som utövar den. 

Det kan handla om vinst för ett företag eller att en biltrafikant kommer 

fram till sin slutdestination snabbare. Detta i sig har ansetts motivera ett 

strängare ansvar för högre risktagande. Skadeståndslagen ger ingen direkt 

vägledning för när och hur domstolen kan använda sig av rent strikt 

ansvar i en tvist men en grundläggande utgångspunkt är att betrakta hur 

skadan har uppkommit. Mot ett strikt ansvar har framför allt framförts 

synpunkter från den nationalekonomiska akademien. Exempelvis menar 

vissa att rent strikt ansvar kan leda till en överdriven försiktighet som 

skulle vara hämmande för ekonomin.   64

Den danske rättsvetaren och juristen Henry Ussing (1886-1954) 

presenterade en omfattande avhandling 1914 (Skyld och skade) där han 

förespråkar användandet av rent strikt ansvar även i domstol. Han ställer 

samtidigt upp två grundläggande villkor för att rent strikt ansvar ska 

kunna åläggas: för det första måste verksamheten vara av extraordinär 

karaktär, för det andra ska det röra sig om säregna skador. Slutsatsen har 

ifrågasatts i doktrin och praxis. Hellner menar exempelvis att den farliga 

verksamheten istället ska vara central för bedömningen.  Ur en generell 65

 Hellner & Radetzki, s. 162.63

 Hellner & Radetzki, s. 162 ff.64

 Hellner & Radetzki, s. 163.65
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synpunkt förekommer i princip inte strikt ansvar utan stöd i lag idag. Jag 

kommer redogöra för några undantagsfall nedan. 

4.2 Rent strikt ansvar utan lagstöd 
Under den första halvan av 1900-talet diskuterades det rent strikta 

ansvaret flitigt inom den skadeståndsrättsliga diskursen. Under samma 

period dömde domstolarna i linje med Ussings princip och ålade 

verksamheter rent strikt ansvar i vissa fall.  Diskussionen avstannade 66

emellertid under 1970- och 80-talen men tog ny fart efter ett par 

avgöranden på 1990-talet och i början av 2000-talet. Genom avgörandet 

NJA 1991 s. 720 ålades en innehavare av ett fjärrvärmeverk rent strikt 

ansvar. Ett rör hade läckt, vilket upptäcktes först när det grävdes fram med 

anledning av ett grävarbete. HD konstaterade att en utvidgning av ansvar 

oberoende av culpa hade vuxit fram inom bland annat det miljörättsliga 

området. Vidare konstaterade HD att innehavare av värmeanläggningar 

inte ägnar sig åt farlig verksamhet, men att verksamheten ändå skulle 

åläggas strikt ansvar. Detta bland annat då den typ av skada som 

uppkommit aldrig helt kan undvikas och att skador som följder av 

varmvattenläckage kan bli mycket omfattande. Efter detta avgörande 

uppkom frågan om rent strikt ansvar även för andra typer av anläggningar. 

I NJA 1997 s. 468 rörde det sig om en renvattenanläggning och i NJA 2001 

s. 368 var det fråga om en dagvattenledning. HD har i och med nämnda 

avgöranden vidgat tillämpningen av rent strikt ansvar utan stöd i lag. 

Grundförutsättningarna för rent strikt ansvar i de nämnda avgörandena 

kan sammanfattas med att det behöver föreligga en konstant risk för 

skador, vilka ska vara omfattande till sin karaktär. Verksamheten som 

bedrivs ska också kunna jämföras med den typ av verksamhet där ett 

lagstadgat strikt ansvar föreligger.  Förutom nämnda förutsättningar har 67

det, i samtliga tre avgöranden, funnits en avtalsrelation mellan 

ansvarssubjekt och skadelidande. 

 Se exv. NJA 1928 s. 326 och NJA 1946 s. 734 (båda om militärövningar).66

 I de aktuella fallen: 32 kap. MB.67
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Vad som emellertid saknas i HD:s resonemang är tydliga principer för en 

mer flexibel tillämpning av det rena strikta ansvaret. Istället verkar 

tyngdpunkten ligga på att det är fråga om en viss typ av anläggnings- 

verksamhet. Hellner menar att bristen på tydliga särdrag för när strikt 

ansvar utan stöd i lag kan bli aktuellt kan få icke önskvärda resultat.  68

Håkan Andersson  konstaterar att HD satt punkt för föreställningen om 69

att endast verksamhet som klassas som farlig kan generera rent strikt 

ansvar. Istället tillämpar HD en slags riskfördelningslära enligt vilken 

permanenta riskbärare kan åläggas strikt ansvar. Även Andersson 

uttrycker en önskan om att domstolen ska leverera en mer teoretisk 

modell.  70

4.3 Exempel på när det allmännas ansvar är strikt 
Det finns några exempel på när det allmänna har ett lagstadgat strikt 

ansvar. Ett exempel är lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden 

och andra tvångsåtgärder enligt vilken staten ersätter den som 

frihetsberövas utan påföljande fällande dom. Grunden för det strikta 

ansvaret är att frihetsberövandet innebär en kräkning av rätten till fri 

rörlighet som säkerställs i såväl 2 kap. regeringsformen som i art 5 

Europakonventionen. Samtidigt betraktas det som demokratiskt försvar- 

bart att en stat frihetsberövar medborgare i sin brottsbekämpande 

verksamhet. Sammantaget motiverar detta strikt ansvar för staten.  71

4.4 Finska Högsta domstolen dom: HD:1995:53 
Fallet rörde en ettårig flicka som vaccinerades mot polio i Finland 1984. 

Efter vaccinationen började barnet påvisa besvär varpå föräldrarna 

uppsökte sjukhus. På Uleåborgs universitetssjukhus konstaterades att 

flickan utvecklat symptom som indikerar Guillain-Barrés syndrom. 

Sjukdomen karakteriseras av störningar i känselnervsystemet vilka ofta 

resulterar i domningar i kroppen.  

 Hellner & Radetzki, s. 171 f.68

 Professor i civilrätt vid Uppsala Universitet.69

 Andersson, s. 337.70

 Prop. 1997/98:105 s. 15 ff.71
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Underinstanserna gick åt var sitt håll. Tingsrätten menade, i första hand, 

att sambandet mellan vaccinet och skadan var tillräckligt styrkt och att 

såväl strikt- som culpaansvar förelegat. Sistnämnda på grund av att det 

fick anses allmänt känt att nämnda biverkningar förkom vid användandet 

av det aktuella vaccinet. Hovrätten ansåg emellertid inte att sambandet var 

tillräckligt klarlagt och ogillade därmed käromålet. Finska HD 

konstaterade inledningsvis att sambandet mellan vaccin och sjukdom var 

visat (även om det inte var ”medicinskt bevisat”). Domstolen konstaterade 

vidare att vållande inte var för handen i det aktuella fallet. Hanteringen 

och beslutsfattandet som föregick vaccinationen ansågs vara i enlighet 

med gällande normer. Däremot menade finska HD att hälsovårdsmyndig- 

heterna i Finland, genom att inleda en vaccinationskampanj vars åsyftade 

omfattning var hela befolkningen, överlämnade på de enskilda att ansvara 

för varandras hälsa. Vidare menade domstolen att varken samordnaren av 

vaccination eller den enskilde och dennes familj kunnat förutse eller 

analysera riskerna med vaccinationen. Under dessa omständigheter ansåg 

domstolen att ansvaret skulle placeras på samordnaren och att det 

ansvaret skulle vara strikt. 

4.5 Analys och diskussion 
Utredningen visar att strikt ansvar förekommer i två former, antingen med 

eller utan lagstöd. Jag kan också konstatera att det inte finns någon svensk 

lag som överhuvudtaget reglerar läkemedelsskador och behöver således 

heller inte gå närmare in på om något lagstadgat strikt ansvar föreligger. 

Däremot kan jag konstatera att HD vid ett flertal tillfällen har producerat 

ett strikt ansvar för en viss typ av verksamhet samt att det allmänna i vissa 

situationer har ett strikt ansvar. De exempel jag lyft fram här har väldigt 

lite, för att inte säga ingenting, med läkemedelsskador att göra. Men de 

visar att viss verksamhet kan åläggas ett strikt ansvar i svensk rätt. 

Omständigheterna i avgörandet från finska HD stämmer dock väl överens 

med omständigheter som är föremål för det här uppsatsen. De båda 

ländernas skadeståndsrättsliga system är också lika varandra. I domen 

diskuterades vaccinationskampanjens karaktär tillsammans med dess 
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omfattning, d.v.s hela befolkningen. Underinstanserna diskuterade 

massvaccinationen som farlig verksamhet, något som finska HD avhöll sig 

ifrån. Istället menade domstolen att det allmänna lämnat över ansvaret för 

medborgarnas hälsa på medborgarna. När sedan en skada inträffar till 

följd av vaccinationen, vars framgång på detta sätt blir beroende av den 

folkliga kollektiva moralen, får staten bära detta ansvar oaktat vållande.  

Det är svårt att spekulera i hur en svensk domstol skulle döma. Jag kan 

konstatera att inom svensk rätt är det en stark huvudregel att strikt ansvar 

ska vara föreskrivet i lag för att aktualiseras, samtidigt som undantag 

förekommer. Jag vill dock understryka att jag uppskattar Finska HD:s 

resonemang, även om också det saknar tydliga principer för åläggande av 

strikt ansvar utan stöd i lag. Den förskjutning i ansvar som sker vid en 

frivillig vaccinationskampanj gör verksamheten extraordinär, men inte 

nödvändigtvis typiskt farlig. Ofta drabbas någon av biverkningar vid mass- 

vaccinationer vilket däremot även gör verksamheten till en permanent 

riskbärare. Narkolepsi torde, i samtliga fall, betraktas som en både 

omfattande och säregen skada. 
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5 Avslutande diskussion och analys  
Ovan har redogjorts för en narkolepsidrabbad persons möjliga vägar till 

full ersättning för sin skada inom ramen för skadeståndsrätten. Tillgången 

till ersättning vid sidan av privata initiativ är emellertid begränsad. 

Möjligheten att nå framgång med ett skadeståndsanspråk mot staten 

beror, med avstamp i ovanstående analys och diskussion, på en av tre 

saker.  

i. Antingen att den skadelidande kan visa att vaccinationskampanjen 

föregåtts av fel eller försummelse vid myndighetsutövning samt göra 

klart mer sannolikt sambandet mellan skada och vaccin,  

ii. att den skadelidande har möjlighet att styrka åsidosättandet av en 

aktsamhetsnorm och culpöst handlande samt göra klart mer sannolikt 

sambandet mellan skada och vaccin,  

iii. eller att domstolen ålägger staten strikt ansvar för massvaccinationer.   

Jag betraktar inte de första två alternativen som omöjliga, men det skulle 

innebära ett omfattande risktagande. Ersättningen via läkemedels- 

försäkringen är lättillgänglig i jämförelse men förutsätter också en 

överlåtelse av den skadelidandes ersättningsanspråk på andra presumtiva 

ansvarssubjekt. Om personen som drabbats av narkolepsi inte är helt 

utslagen av sin sjukdom är det dessutom inte alls säkert att taket på 10 

miljoner kommer nås.  

Vad beträffar resonemanget om möjligheterna för svensk domstol att 

ålägga staten ett strikt ansvar för massvaccinationer tenderar diskussionen 

att bli mer teoretiskt. Det är omöjligt att spekulera i huruvida en domstol 

skulle betrakta vaccinationsförfarandet som en verksamhet där rent strikt 

ansvar bör åläggas. Det finska avgörande som jag redogjort för ovan 

innehåller resonemang som tilltalar mig, framför allt när det gäller 

verksamhetens karaktär. Jag kan konstatera att finska HD:s resonemang 

ligger närmare Ussings principer om extraordinär verksamhet och skadans 

säregenhet än ett resonemang om farlig verksamhet. Samtidigt har 

svenska HD idag antagit en annan roll än vad de tidigare haft. Istället för 
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att hänvisa till lagstiftaren ser vi oftare prov på ökad kreativitet och hur 

HD tar saken i egna händer. Detta till trots menar jag att det vore tämligen 

anmärkningsvärt om HD skulle ålägga staten ett strikt ansvar för de 

ifrågavarande vaccinationsskadorna. 

När läkemedelsförsäkringen upprättades på 1970-talet, fick den sällskap 

av bland annat patientförsäkringen och trafikskadeförsäkringen. De två 

sistnämnda hade från början samma privata karaktär som läkemedels- 

försäkringen, men är idag ersatta av lagstiftning på respektive område. 

Den utredning jag företagit indikerar att vägarna till ersättning för 

vaccinationsskador inte är helt tillfredsställande. Jag finner samtidigt att 

det sagda inte kan göras gällande för samtliga läkemedelsskador. Jag anser 

således att en massvaccination är en extraordinär verksamhet. Denna 

slutsats grundar jag på omständigheten att de som vaccineras i de flesta 

fall är helt friska, de risker som en vaccination kan medföra för den 

enskilde och riskerna som samhället står inför om medborgarna låter bli 

att följa det allmännas uppmaningar att vaccinera sig. Om stora delar av 

befolkningen skulle insjukna skulle konsekvenserna för samhället bli 

oöverskådliga. Detta gör enligt min mening att argumenten för att lika- 

behandla denna typ av vaccinationsskador med andra läkemedelsskador 

minskar avsevärt. Mot bakgrund av det sagda anser jag att det vore 

önskvärt med lagstiftning om vaccinationsskador. Vidare anser jag att det, 

inom ramen för sådan lagstiftning, vore högst lämpligt med ett rent strikt 

ansvar för samordnaren av vaccinationen. 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