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Sammanfattning
Vid tvister som rör skadestånd måste käranden kunna bevisa att ett orsakssamband föreligger
mellan den svarandes agerande och en uppkommen skada. Vid skadesituationer som präglas
av multipel kausalitet finns det inte sällan flera potentiella skadevållare samtidigt som det är
mycket svårt att utreda vem som har gjort vad i skadeförloppet. Följaktligen är det ibland
endast möjligt att konstatera att en viss händelse medfört risk för skada, vilket resulterar i att
åläggandet av skadeståndsansvar blir problematiskt eftersom det finns risk att en tänkt
skadevållare inte alls har orsakat skada. Skadeståndsansvaret ska endast träffa den eller de
personer som faktiskt har vållat skada, samtidigt kan det tyckas skäligt att den skadelidande
på något sätt erhåller kompensation. Vidare är det svårt att acceptera en rättsordning där en
skadevållare kan undgå ansvar endast för att skadesituationen är svårutredd, således måste en
avvägning göras mellan den kärandens intresse av ersättning och den svarandens intresse av
att inte få svara för skador som denne inte ha varit vållande till.
I den här uppsatsen behandlar vi multipel kausalitet, ett kausalitetsproblem som inte återfinns
i svensk rättspraxis. Vi undersöker huvudsakligen hur problematiken i förhållande till svensk
rätt men som stöd för analysen drar vi även till viss del slutsatser från ett internationellt
perspektiv.
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Begreppslista
Casus – händelse som inte grundas i vållande, exempelvis olyckor
Faktisk skadeorsak – faktor i ett skadeförlopp vars inverkan på skadan kan konstateras,
antingen empiriskt eller i förhållande till beviskravet
Faktor – beståndsdel av ett händelseförlopp
Generiska faktorer – identiska faktorer i ett skadeförlopp
Generiska läkemedel – läkemedel som är identiska men säljs under olika märken eller av
olika tillverkare
Kausalitet, orsakssamband, kausala relationer – samband mellan en orsak och en effekt
Orsaksflerhet – Flera möjliga orsaker till skada föreligger i ett skadeförlopp
Potentiell skadeorsak, tänkbar skadeorsak, möjlig skadeorsak – faktor i ett skadeförlopp
vars inverkan på skadan inte är fastställd
Skadeförlopp, kausalprocess – Händelseförlopp där en orsak har kulminerat i en
ersättningsgill skada

Förkortningar
MB - Miljöbalken
PAL - Produktansvarslagen
PSL - Patientskadelagen
RB - Rättegångsbalken
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FÖRSTA KAPITLET
1 Bakgrund
Multipel kausalitet betecknar skadeståndsrättsliga situationer där många svårbevisade
skadeorsaker förekommer, vilket medför att det blir mycket svårt att fastställa vilken inverkan
en potentiell skadevållare har haft på den totala skadan. Under sådana förutsättningar uppstår
ett dilemma, skadesituationen ger ofta betraktaren intrycket att ett tydligt samband mellan
orsak och skada föreligger. Ett karaktärsdrag för multipel kausalitet är dock att det exakta
orsakssambandet är mycket svårt att fastställa, bristen på kunskap om de faktiska
omständigheterna medför möjligheten att en potentiell skadevållare inte överhuvudtaget har
inverkat på skadeförloppet. Detta får skadeståndsansvar att verka orimligt eftersom få skulle
godta en rättsordning där en oskyldig individ hålls ansvarig istället för, eller tillsammans med
en eller flera faktiska skadevållare.
Låt oss för klarhetens skull illustrera problemet med multipel kausalitet en gång till genom ett
teoretiskt exempel hämtat från Hellner och Radetzki: “förorenade vattendrag är ofta
nedsmutsade av ett stort antal företag eller kommuner, och det kan inte fastställas vilken roll
varje särskild föroreningskälla har spelat.”1
Vi menar att det ligger nära till hands att i åsynen av en tydlig skada och en tydlig
ansvarsgrund också anta att ett lika tydligt orsakssamband föreligger. Ett sådant antagande
vore dock illusoriskt eftersom skadesituationen präglas av osäkerhet om vilken tänkbar
skadevållare som orsakat vad och till vilken grad. Det verkar således orimligt att ålägga
skadeståndsansvar när det är osäkert om den påstådda skadevållaren överhuvudtaget har
inverkat på skadan. Få skulle dock godta att en faktisk skadevållare undgår ansvar endast på
grund av att skadeförloppet är komplicerat när det potentiella sambandet med orsak och skada
framstår så tydligt. Multipel kausalitet återfinns inte i svensk rättspraxis, rättsläget är därför
oklart.2

1
2

Hellner, Jan & Radetzki, Marcus (2014), Skadeståndsrätt. 9., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, s 208.
Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 209.
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1.1 Problemformulering
Hur definieras multipel kausalitet?
Vilka kausalitetsproblem innebär multipel kausalitet och vilka tänkbara lösningar kan
tillämpas för att hantera dessa problem?

1.2 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att utforska ett, för gällande rätt, nytt kausalitetsproblem.
Eftersom multipel kausalitet inte återfinns i rättspraxis, och endast behandlas i begränsad
omfattning i doktrinen, är vår ambition att genom analys förtydliga vad
kausalitetsproblematiken vid multipel kausalitet innebär med fokus på kontexter där svensk
rätt gäller. Vi undersöker dessutom vilka potentiella lösningar som kan tillämpas för att
hantera kausalitetsproblematiken vid multipel kausaliet.

1.3 Metod och källmaterial
I uppsatsen används både rättsdogmatisk metod och analytisk metod. Detta innebär att svaren
på våra frågeställning eftersöks i relevanta rättskällor, men eftersom vi behandlar ett nytt
problem som endast är omskrivet i mycket begränsad omfattning behöver vi analysera
problematiken för att kunna dra nya slutsatser och nå en djupare förståelse för vad multipel
kausalitet innebär.
Vi har noterat att multipel kausalitet endast finns beskrivet i generella ordalag och teoretiska
exempel, detta föranleder att vi vill försöka skapa en enhetlig definition av problemet. Vår
utgångspunkt för att skapa en enhetlig definition är att analysera Jan Hellner och Marcus
Radetzkis teoretiska exempel av multipel kausalitet, vi kommer även att jämföra dessa
exempel med de amerikanska rättsfallen Sindell v. Abbot Laboratories och In re:Methyl
Tertiary Butyl Ether Products Liability Litigation som behandlar skadesituationer som vi
anser är mycket lika de teoretiska exempel som vi utgår ifrån.3

3

Vi valde ovanstående rättsfall med hänsyn till att Hellner och Radetzki anger market share liability som ett möjligt sätt att
hantera problematiken vid multipel kausalitet. Market share liability-teorin appliceras endast på vissa typer av specifika
kausalitetsproblem. Detta föranleder oss att tro att det är sådana typer av kausalitetsproblem som Hellner och Radetzki
refererar till i avsnittet om multipel kausalitet. När vi granskade rättsfallen Sindell v. Abbot laboratories och In re: Methyl
Tertiary Butyl Ether Products Liability Litigation visade det sig att skadesituationerna uppvisade stora likheter med Hellner
och Radetzkis teoretiska exempel av multipel kausalitet, vilket vi anser stödjer vårt antagande.
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Att multipel kausalitet inte återfinns i svensk rättspraxis föranleder att vi också vill presentera
några tänkbara lösningar på problemet. Vår utgångspunkt är att uppsatsen inriktas på
kontexter där svensk rätt gäller och därför vill vi behandla lösningar som både kan tänkas vara
möjliga alternativ för en svensk domstol och samtidigt relevanta för kausalitetsproblemet
multipel kausalitet. Vad gäller tänkbara lösningar så består multipel kausalitet, i vår mening,
av klassiska kausalitetsproblem som inte alls är främmande för svensk rätt. Med hänsyn till att
multipel kausalitet beskrivs om en skadesituation där många svårbevisade orsaker föreligger
anser vi att dessa klassiska problem innefattar orsaksflerhet och bevisbrist. Dessa
beståndsdelar bör således kunna hanteras med de befintliga lösningar som återfinns i gällande
rätt, i vilken utsträckning dessa befintliga lösningar även är tillämpliga i en kontext där
multipel kausalitet föreligger avser vi att undersöka i uppsatsens analysdel. Det är dock inte
säkert att ett nytt problem kan hanteras genom befintliga lösningar, vi behandlar därför även
market share liability eftersom det är en av metoderna som Hellner och Radetzki föreslår för
hantering av multipel kausalitet.

1.4 Avgränsningar
Det finns delar av skadeståndsrätten som förvisso är relevanta för en undersökning av
multipel kausalitet men faller utanför uppsatsens område och därför endast behandlas i
begränsad omfattning eller inte alls. Vi behandlar inte kontraktuell skadeståndsrätt eller
försäkringsrätt. Vad gäller objektiva förutsättningar för skadestånd så inriktas inte
undersökningen på skadebegreppet, ansvarsbegreppet, adekvans eller kausalitetsteorier. Inte
heller subjektiva förutsättningar, strikt ansvar, regress eller ersättning berörs i någon större
utsträckning. I den processrättsliga delen av uppsatsen har vi fokuserat på bevisrätten vid
dispositiva tvistemål, mer specifikt beviskravet för orsakssambandet vid orsaksflerhet. Frågor
relaterade till parter, grupptalan eller andra typer mål, berörs endast i begränsad omfattning
eller inte alls.

1.5 Disposition
Uppsatsen består totalt av fem kapitel. I kapitel två ger vi en grundläggande introduktion till
skadeståndsrättens beståndsdelar. Det tredje kapitlet introducerar multipel kausalitet och
behandlar därefter orsaksflerhet och bevisrätt i gällande rätt. Kapitel fyra innehåller en
förklaring av market share liability och en redogörelse för rättsfallen Sindell v. Abbot
Laboratories och In re:Methyl Tertiary Butyl Ether Products Liability Litigation. Det femte
8

kapitlet innehåller en analys av kausalitetsproblematiken vid multipel kausalitet, förhållandet
mellan multipel kausalitet, svensk rätt och market share liability. Avslutningsvis presenteras
några slutsatser.
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ANDRA KAPITLET
2 Skadeståndsrättens beståndsdelar
För att göra det enklare att förstå uppsatsen kommer vi inledningsvis att behandla några
generella förutsättningar för skadestånd. Ett skadestånd är en monetär ersättning som utgår
från en skadevållare till en skadelidande. Skadestånd kan vara kontraktuellt eller
utomkontraktuellt. Distinktionen utgörs av att det kontraktuella skadeståndsansvaret
uppkommer vid avtalsbrott och hänförs därför vanligtvis till avtalsrätten, medan det
utomkontraktuella ansvaret istället omfattar skadesituationer där ett avtal inte föreligger
mellan skadevållaren och den skadelidande. Överlappning och gråzoner förekommer mellan
områdena.4

2.1 Objektiva förutsättningar för ansvar
En fundamental förutsättning för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma är förekomsten av
en ersättningsgill skada. Detta innebär att en skada ska kunna hänföras till någon av de
skadetyper som erkänns av den svenska rättsordningen: kränkning, ren förmögenhetsskada,
personskada eller sakskada. Dessa skadetyper utgör ramen för det skadeståndsrättsliga
skadebegreppet och definierar således vilka slags skador som är ersättningsgilla.5
En annan förutsättning är att det ska finnas ett presumtivt ansvarssubjekt; med andra ord
måste det finnas en tänkbar skadevållare som kan hållas ansvarig för skadan.
Vad gäller skadegörande handlingar är huvudregeln att skadeståndsskyldighet endast
uppkommer av aktivt handlande. Passivitet kan endast i undantagsfall resultera i
skadeståndsskyldighet och förutsätter då att ett presumtivt ansvarssubjekt har brustit i sin

4

Radetzki, Marcus (2014). Praktisk skadeståndsbedömning. 3. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. s 13-14.
Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 23-24.
5
Radetzki, Marcus. Praktisk skadeståndsbedömning. s 19. Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 101.
Bengtsson, Bertil 1994, Skadeståndsrätt : Några Huvudlinjer, n.p.: Stockholm : Fritze, 1994. s 12. Penczenik, Aleksander,
1979, Causes and damages, skrifter utg. av Juridiska Föreningen i Lund. Nr 33. Acta Societatis Juridicae Lundensis. Lund. s.
1.
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skyldighet6 att handla på ett visst sätt.7 Slutligen krävs det att en skadegörande handling och
en ersättningsgill skada sammanbinds av adekvat kausalitet.8

2.1.1 Kausalitet
Kausalitet9 definieras som sambandet mellan en orsak och en effekt. Med andra ord är
kausalitet ett empiriskt förhållande som fastställs genom en undersökning av den fysiska
verkligheten. I skadeståndsrättsliga sammanhang inskränks dock innebörden av begreppet
kausalitet till relationen mellan orsaker (i form av ansvarsgrundande handlingar) och effekter
(i form av skador) som accepteras i gällande rätt.10 En kausalitetsbedömning används för att
fördela ansvaret för uppkomna skador och är således en bakåtblickande metod, det vill säga,
en metod som undersöker empiriska förhållanden i det förflutna med syftet att identifiera de
faktorer som kan anses utgöra skadeorsaker och särskilja dessa från faktorer som är
obetydliga eller irrelevanta i ett skadeförlopp. Kravet på kausalitet är en förutsättning för att
skadeståndsskyldighet ska uppkomma och innebär sammanfattningsvis att ett orsakssamband
ska kunna påvisas mellan en potentiell skadevållares handlande och en ersättningsgill skada.11
Kausalitetskravet är konstant vid skadeståndsrättsliga situationer och är således detsamma
oavsett vilken ansvarsgrund eller ersättningsgill skada som föreligger, förutom i de fall där
strikt ansvar föreligger.12
Enligt den klassiska läran om kausalitet i skandinavisk rätt, “betingelseläran”, ska en händelse
ha varit en nödvändig betingelse för en skada för att betraktas som en skadeorsak.13 Detta
framgår också i skadeståndslagens proposition 1972:5, där kravet på kausalitet uttrycks som:
“logisk kausalitet, d.v.s. att skadan faktiskt inte skulle ha inträffat, om det skadegörande
beteendet uteblivit.”14 Andra formuleringar av kravet på kausalitet återfinns i doktrinen och

6

En plikt eller skyldighet att handla kan exempelvis grundas i rättsregler, avtal eller särskilda omständigheter.
Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s 22-23.
8
Detta innebär egentligen att två förutsättningar ska vara uppfyllda: kausalitet och adekvans.
Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s 26
9
Schultz menar att det råder begreppsförvirring på området kausalitet. Vitt skilda begrepp används ofta för att beteckna
samma företeelse, vidare kan ibland begrepp som uppfattas som synonymer av en författare användas för att beteckna skilda
företeelser av en annan.
Schultz, Mårten (2007), Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, Diss. Stockholm : Stockholms universitet,
2007, s 45.
Schultz, Mårten, Kausalitetspraktikan. SvJT 2011 s 465.
10
Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 45-46, s 235.
11
Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 255-257. Radetzki, Marcus, Praktisk
skadeståndsbedömning, s 26.
12
Dufwa, Bill W, (1993). Flera skadeståndsskyldiga. 2, Kap. 5-12. Diss. Stockholm : Univ., 1994. s 1066.
13
Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 48.
14
Proposition 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m, s 21.
7
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lyder exempelvis: “den typiska orsaken är både en tillräcklig och nödvändig betingelse för
skadan”15, ”såsom tidigare nämndes utgör orsak i juridisk mening en både tillräcklig och
nödvändig betingelse för skadan”16 eller “X är en förutsättning för Y under förhållande att X
utgör en tillräcklig eller nödvändig betingelse för Y.”17 För att närmare förstå ovanstående
formuleringar av kausalitetskravet måste vi först undersöka två vanligt förekommande
kausalitetsbegrepp: “tillräcklig betingelse” och “nödvändig betingelse”.18
Ett påstående om att en viss händelse är en tillräcklig betingelse för en effekt är detsamma
som att säga att händelsen medför effekten.19 Alltså, om händelse X inträffar uppkommer
effekt Y. Således kan det finnas flera tillräckliga betingelser i samma skadeförlopp eftersom
alla händelser som resulterar i effekt Y kommer att utgöra tillräckliga betingelser för effekt Y,
med andra ord kan exempelvis händelserna X, Z, C och A var och en samtidigt vara
tillräckliga betingelser för effekt Y. Om vi istället påstår att en händelse är en nödvändig
betingelse för en effekt innebär detta att effekten inte inträder i frånvaro av händelsen; om inte
händelse X inträffar uppkommer inte heller effekt Y.20 Med utgångspunkt i ovanstående
redogörelse kan vi ställa upp några hypotetiska händelseförlopp:

1. Händelse X är en tillräcklig och nödvändig betingelse för effekt Y, med andra ord: X
medför Y och Y inträffar inte utan X. I en sådan situation är det tydligt att X har orsakat Y.

2. Händelse X är en tillräcklig men inte nödvändig betingelse för effekt Y. Alltså: X medför Y
men Y kan också tänkas förekomma utan X. Vi kan säga att kausalitet föreligger mellan X
och Y, men kausalitet kan också tänkas föreligga mellan Y och andra tillräckliga orsaker.
Detta medför att vi i vart fall inte kan utesluta att X har orsakat Y.21

3. Händelse X är en nödvändig men inte tillräcklig betingelse för effekt Y. Alltså är X en
15

Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt, s 187.
Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt, s 203.
17
Radetzki, Marcus. Praktisk skadeståndsbedömning, s 26-27.
18
Begreppen “faktor” och “villkor” förekommer ibland som synonymer till “betingelse”. Se exempelvis Schultz, Mårten,
Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 242.
19
En annan anledning till att kausalitetskravet undersöks med hjälp av nödvändiga och tillräckliga betingelser är att
betingelsebegreppen ger uttryck för vilken typ av kontroll ett presumtivt ansvarssubjekt har haft över skadesituationen. En
nödvändig betingelse medför att subjektet hade negativ kontroll över situationen och kunde förhindra skadan; en tillräcklig
betingelse innebär att subjektet hade positiv kontroll över skadesituationen och kunde frambringa skadan. Peczenik,
Aleksander, Causes and damages, s 13.
20
Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 185-186. Schultz, Mårten. Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig
argumentation. s 242-246. Radetzki, Marcus. Praktisk skadeståndsbedömning. s 26.
21
Dock kan andra kausala relationer förekomma vid sidan om X och Y.
16
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orsak till Y, men det kan även tänkas att X är en av flera orsaker som tillsammans har orsakat
Y.22
För att skadeståndsansvar ska uppkomma krävs det dock inte att den ansvarsgrundande
handlingen är huvudorsaken till en skada, det räcker med att handlandet har en utlösande
effekt på det händelseförlopp som senare kulminerar i skadan. 23
Enligt Schultz finns det inget vedertaget kausalitetsbegrepp varken i lag, rättspraxis eller
doktrin.24 Han menar att betingelseläran generellt anses vara föråldrad, även om den ibland
används som en “utgångspunkt för kausalitetsbedömningen”. Schultz menar dock att
betingelseläran inte kan användas vid ovanliga fall av kausalitetsproblem och avfärdar till och
med metoden som “oanvändbar även som en utgångspunkt för orsaksbestämningen”.25 I
kontrast anser Hellner och Radetzki att ”någon anledning att överge den gängse
orsaksanalysen och dess utgångspunkt i huruvida den utpekade handlingen utgjort en
tillräckligt och/eller nödvändig betingelse för skada föreligger (...) ej”.26

2.1.2 Kausalitetsvärdering
I svensk rätt görs en distinktion mellan kausalitetsbedömning och kausalitetsvärdering.27 Det
förstnämnda begreppet betecknar en empirisk undersökning som syftar till att identifiera
samband mellan potentiella orsaker och en skada. Det sistnämnda begreppet omfattar en
grupp av juridiska verktyg som används för att avgöra vilka av de identifierade
orsakssambanden som ska anses vara skadeståndsgrundande. Hit hör först och främst
adekvansläran, men även i viss mån normskyddsläran och casus mixtus cum culpaprincipen.28 Med andra ord används dessa principer och läror för att avgöra om det
identifierade orsakssambandet ska anses falla inom skadeståndsansvarets gränser.29
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Distinktionen mellan kausalitetsbedömning och kausalitetsvärdering framgår av
skadeståndslagens proposition 1972:5: “Skadeståndsskyldighet förutsätter vidare att det
föreligger ett på visst sätt bestämt orsakssammanhang mellan den skadegörande handlingen
(eller underlåtenheten) och skadan. Man brukar i juridisk litteratur och praxis tala om ett krav
på adekvat kausalitet. Det innebär, förenklat uttryckt, att den inträffade skadan skall för en
person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig
och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet. Det räcker alltså inte att man kan
konstatera så kallad logisk kausalitet, det vill säga att skadan faktiskt inte skulle ha inträffat,
om det skadegörande beteendet uteblivit.”30 Även i rättspraxis förekommer ovanstående
distinktion, se exempelvis Högsta domstolens domskäl i NJA 2004 s. 746 I och II där Högsta
domstolen först konstaterar att kausalitet föreligger och sedan genomför en
kausalitetsvärdering enligt casus mixtus cum culpa-principen.

2.2 Subjektiva förutsättningar för ansvar
De subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar specificerar att den ansvarsgrundande
handlingen ska ha varit oaktsam eller uppsåtlig om inte strikt ansvar föreligger, regleringen
finns i skadeståndslagen 2:1-3 och varierar beroende på vilken typ av skada som är aktuell.
Person- och sakskada kräver att den skadegörande handlingen ska ha varit uppsåtlig eller
oaktsam, medan kränkning och ren förmögenhetsskada enligt huvudregeln kräver att en
brottslig handling har utförts.31
Kravet på uppsåt innebär att både den skadegörande handlingen och den resulterande skadan
ska ha varit avsiktliga. Kravet på oaktsamhet uppfylls om den skadegörande handlingen
avviker från vad som kan anses vara normalt agerande i situationen. Standarden för normalt
handlande får sökas i författningar och rättspraxis men även i sedvana eller handelsbruk,
såsom etablerade rutiner eller säkerhetsföreskrifter på en arbetsplats.32 I avsaknad av
vägledande normer får en fri culpabedömning göras, exempelvis enligt learned hand-formeln
enligt vilken risk, sannolikhet, insikt och möjlighet till förebyggande av skadan vägs samman
för att bedöma om oaktsamhet ska anses föreligga.33
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Strikt ansvar innebär att skadeståndsskyldighet uppkommer utan att några subjektiva
förutsättningar behöver vara uppfyllda. Strikt ansvar regleras i specifika lagar av vilka de
viktigaste är: atomansvarighetslagen, järnvägstrafikslagen, lagen om ansvarighet till följd av
skada i luftfart, sjölagen, miljöbalken samt produktansvarslagen. Ibland har det förekommit
strikt ansvar utan stöd i lag; vanligtvis för skador som har uppkommit genom särskilt
riskfyllda eller svårkontrollerade verksamheter.34

2.3 Rättsteori
Reparation, kostnadsfördelning och prevention är några av de funktioner som brukar
tillskrivas skadeståndsrätten. 35 En reparativ funktion innebär att skadeståndet ska utgöra
ersättning för en uppkommen skada. Storleken på det monetära belopp som utgår från
skadevållare till skadelidande ska således motsvara den kostnad som skadan har medfört. Att
skadeståndet innebär att det är skadevållaren och inte den skadelidande som får bära
kostnaden för skadan medför att skadeståndsrätten kan ha en kostnadsfördelande funktion. På
så sätt får den som orsakat en skada också ansvara för de kostnader som uppkommit. Slutligen
kan risken för skadestånd utgöra ett allmänt incitament för att avstå från skadegörande
beteenden, detta kallas för prevention.36
Schultz skriver om två skadeståndsrättsliga teoribildningar: rättsekonomi och rättviseteori.37
Den rättsekonomiska teoribildningen kan beskrivas som en kollektivistisk teori och prioriterar
vad som är bäst för samhället i stort, vilket medför att rättsekonomi ibland klassas som en
utilitaristisk teori. Rättsekonomer förhåller sig ofta till mål som ekonomisk effektivitet,
förmögenhetsmaximering, välfärdsmaximering och kostnadsminimering.
Enligt Schultz är en rättsekonomisk syn på kausalitet framåtblickande och skadeståndsansvar
åläggs för att skapa incitament för framtida samhällsmässig effektivitet, med andra ord blir
frågan om hur en inträffad skada ska hanteras mindre intressant än frågan om hur liknande
skador kan förhindras i framtiden. Ofta är en rättsekonomisk kausalitetsbedömning baserad på
sannolikhet. Om exempelvis ett visst beteende generellt sett ökar risken för att vissa typer av
skador ska uppstå åläggs skadeståndsansvar som ett incitament för att det klandervärda
34
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beteendet ska undvikas. Med andra ord är det rättsekonomiska orsakssambandet ett
hypotetiskt antagande om ett samband mellan en viss typ av beteende och en ökad risk för
framtida skador. I svensk rätt finns det viktiga inslag av rättsekonomiskt tänkande i form av
bland annat fri culpabedömning, strikt ansvar och principalansvar.38
I kontrast kan rättviseteorin beskrivas som en liberalistisk teori med individuella fri- och
rättigheter i fokus. Rättviseteorin utgår enligt Schultz från ett bakåtblickande
kausalitetsbegrepp som syftar till att utreda hur skadeförloppet har skett med syftet att
sammanbinda skadeorsaken med skadan och därigenom ersätta den faktiskt skadelidande
genom att den faktiska skadevållaren åläggs att göra rätt för sig.39 Schultz menar att
rättviseteorin kan förstås i termer av distributiv och korrektiv rättvisa; dessa två begrepp
definierar inte vad rättvisa är, utan kan istället ses som en förklaringsmodell över vilka former
rättvisan kan ta. Den distributiva formen av rättvisa handlar om hur rättigheter, egendom
etcetera, ska fördelas i viss samhällsordning medan den korrektiva rättvisan behandlar hur
avvikelser från en etablerad samhällsordning ska hanteras. Enligt rättviseteorin är alltså
skadeståndsrätten ett uttryck för korrektiv rättvisa i relationen mellan två parters givna40
rättigheter och skyldigheter. En rättviseteoretisk syn på kausalitet tar sin utgångspunkt i
historisk fakta, med andra ord, om den etablerade samhällsordningen föreskriver ett visst
förhållande41 åstadkommer skadeståndsrätten en korrigering till den skadelidandes fördel i
den mån detta förhållande otillbörligen har rubbats av en skadevållare.42
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TREDJE KAPITLET
3 Multipel kausalitet, orsaksflerhet och bevisrätt
Vi anser att kausalitetsproblemet vid multipel kausalitet består av en kombination av två typer
av problem, orsaksflerhet och bevisbrist.43 I det här avsnittet kommer vi inledningsvis att
presentera multipel kausalitet och därefter redogöra för orsaksflerhet och bevisregler inom
svensk rätt.

3.1 Multipel kausalitet
I Hellner och Radetzkis bok Skadeståndsrätt finns ett avsnitt kallat ”nya kausalitetsproblem”.
Kapitlet behandlar främst kausalitetsproblem som är hämtade från tendenser i den
internationella utvecklingen inom det skadeståndsrättsliga området. Det första problemet som
behandlas är multipel kausalitet och beskrivs såhär: ”orsakerna till en skada är många och
svårbevisade, detta visar sig särskilt vid produktskador och miljöskador. Kausalitetsfrågorna
bereder andra problem än de som är bekanta från vår hittillsvarande rättspraxis”. Hellner och
Radetzki ger följande teoretiska exempel på skadesituationer där multipel kausalitet
föreligger:
1. En person har drabbats av cancer till följd av rökning. Om cigarettmärken från flera
olika tillverkare har konsumerats medför detta svårigheter att fastställa till vilken grad
olika typer av cigaretter har orsakat skadan.
2. Konsumtion av p-piller kan orsaka trombos. Om olika typer av p-piller från flera olika
tillverkare har konsumerats blir det mycket svårt att konstatera i vilka fall som
konsumtionen har varit skadebringande.
3. Om ett vattendrag har förorenats och ett flertal kommuner och/eller företag är tänkbara
föroreningskällor medför detta samtliga skadeeffekter blandas samman och som följd
blir det svårt att konstatera vilken roll varje potentiell föroreningskälla har spelat i
skadeförloppet.

43
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Hellner och Radetzki menar att en traditionell tillämpning44 av kausalitets- och bevisregler
möjligtvis kan leda till att samtliga potentiella skadevållare hålls ansvariga för skadan, men
det är också tänkbart att ingen hålls ansvarig om omständigheterna i skadeförloppet är för
svårutredda. Dessa resultat kan anses problematiska i sig. Med Hellner och Radetzkis ord kan
ett solidariskt ansvar verka “absurt när det är klart att varje företag endast orsakat en liten del
av skadan”. Ett alternativ för att undvika orimliga resultat är att använda metoder som inte
bygger på en traditionell kausalitetsbedömning, som exempel ges market share liability
teorin,45 som behandlas nedan i kapitel 4.

3.2 Orsaksflerhet
Termen orsaksflerhet beskriver skadeförlopp där flera möjliga skadeorsaker förekommer.46
Dufwa menar att “tre typer av faktorer vid sidan av den skadegörandes handlande” kan utgöra
orsaker: casus-händelser47, den skadelidandes medverkan och andra skadevållares handlingar.
Förekomsten av orsaksflerhet medför inte ansvarsbefrielse.48 Med andra ord, om A och B slår
C kan inte A undgå ansvar med hänvisning till att C ändå hade blivit skadad av B.
Förekomsten av flera tänkbara orsaker medför svårigheter att fastställa hur varje tänkbar orsak
har inverkat på skadan, vilket är problematiskt eftersom skadeståndsansvaret endast ska
grundas på de orsaker som faktiskt har resulterat i en ersättningsgill skada.49

3.2.1 Färdiga och pågående skador
Problematiken med orsaksflerhet föreligger inte om olika skadeorsaker kan hänföras till olika
händelseförlopp. Med andra ord är händelser som inträffar efter att en skada redan är “färdig”
irrelevanta för skadans uppkomst, därför får hänsyn tas till skadeförloppets tidsram så att
händelser som inträffat efter skadans uppkomst kan uteslutas från kausalitetsbedömningen.50
Att en färdig skada diskvalificerar efterföljande händelser som potentiella orsaker i ett
skadeförlopp beskriver Schultz med termen “föregripande kausala processer”, vilket innebär
44
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att en eller flera potentiella skadeorsaker har kulminerat först och därigenom föregripit
efterkommande händelsers påverkan på skadan.51
Om en skada inte är färdig så är den pågående eller “på gång”, vilket innebär att skadeorsaken
ännu inte har kulminerat i en stabiliserad effekt. I tiden mellan den första orsaken och den
slutliga effekten kommer skadeförloppet att inkludera alla potentiella orsaker som hunnit
inträffa däremellan.52 Ett exempel på hur problematiken vid pågående skador bedöms finns i
NJA 1957 s. 139 där (J) med kort mellanrum körts på av två olika bilar och i bägge fallen
åsamkats livshotande skador. Den första föraren (S) som körde på J åtalades för vållande till
annans död och invände i Rådhusrätten att den kausala processen mellan den första
påkörningen och döden föregripits av den andra påkörningen och att kausalitet därför inte
kunde anses föreligga mellan den första påkörningen och dödens inträffande. S dömdes
emellertid i samtliga instanser. Högsta domstolen tycks ha tagit fasta på att redan den första
påkörningen orsakat livshotande skador.53 Det faktum att den senare påkörningen resulterat i
att döden inträffat tidigare än eljest förhindrade inte att S hölls ansvarig.

3.2.2 Konkurrerande och samverkande skadeorsaker
Problemet med konkurrerande skadeorsaker uppstår om det finns flera orsaker som
självständigt är tillräckliga betingelser för en skada. Detta medför att ingen av orsakerna kan
anses vara en nödvändig betingelse eftersom skadan skulle ha inträffat oavsett om en av
orsakerna inte hade förekommit.54 Problemet blir alltså att fastställa hur sambanden mellan
flera olika orsaker och en uppkommen skada ser ut.55
Problemet med samverkande skadeorsaker består av att flera skadefaktorer tillsammans utgör
skadeorsaken och en skada skulle således inte uppkomma i frånvaro av någon av faktorerna,
med andra ord är ingen faktor i och av sig själv en tillräcklig betingelse för skadan.56 Schultz
menar att samverkande orsaker inte uppställer något problem i fastställandet av
orsakssambandet; samtliga faktorer kommer betraktas som skadeorsaker. Istället blir
51
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problemet att bestämma hur ansvaret ska fördelas mellan skadevållarna. Solidariskt ansvar,
jämkning eller regress är några tänkbara möjligheter på hur ansvaret kan justeras.57

3.2.3 Orsaksflerhet i förhållande till gällande rätt
Hellner och Radetzki redogör för några generella principer för hur orsaksflerhet hanteras i
svensk rätt. Om orsaker som verkar oberoende av varandra är tillräckliga betingelser för
samma skada så får hänsyn tas till om orsakerna grundas i vållande; om så är fallet så blir
samtliga skadevållare solidariskt ansvariga för skadan. Om däremot en av orsakerna inte
grundas i vållande utan är en casus-händelse kan detta leda till att en del av ansvaret
bortfaller. I NJA 1950 s. 650 blev utgången att ingen ersättning utgick för den delen av
skadan där en casus-händelse och ett vållande sammanföll som tillräckliga
betingelser.58 Detta kan jämföras med NJA 2009 s. 104 där utgången istället blev att casusorsaken inte beaktades vid bedömningen av frågan om ersättning, detta ställningstagande
grundades dock inte på en kausalitetsbedömning utan på “praktiskt inriktade övervägningar
och rimlighetsbedömningar”.59
Om flera orsaker samverkar och resulterar i en ouppdelbar skada, det vill säga en skada där
orsakernas respektive inverkan på den totala skadan inte kan fastställas, blir resultatet att
samtliga skadevållare blir solidariskt ansvariga för hela skadan. Om samma situation istället
består av att orsakerna delvis samverkar och delvis verkar som skilda beståndsdelar av samma
skadeförlopp och orsakernas effekter är så sammanblandade att de inte kan särskiljas, får
återigen samtliga skadevållare ansvara solidariskt för hela skadan. Avslutningsvis så kan två
orsaker kulminera i en uppdelbar skada, med andra ord går orsakernas respektive effekter på
skadan att fastställa. Enligt Hellner och Radetzki kan ansvaret i det här fallet delas upp genom
en ”skönsmässig bedömning”.60
Dufwa menar att huvudregeln vid situationer där flera tillräckliga orsaker verkat samtidigt är
att solidariskt ansvar utgår för hela skadan. Det skulle inte vara acceptabelt att enbart lägga
ansvaret på en av flera skadevållare, inte heller vore det godtagbart om den skadelidandes
möjligheter skulle minska till följd av att flera skadegörare orsakat skadan. Undantag till
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denna huvudregel är exempelvis situationer där det inte är troligt att orsakerna verkat
samtidigt, då får istället regler om alternativa skadeorsaker tillämpas.61 Ett annat undantag är
om det går att konstatera att en skadevållares handling endast har orsakat en del av en större
skada, då svarar skadegöraren endast för delskadan.62
Schultz betonar den problematik som försök att definiera delar av en skada eller en skadas
färdighet medför. Bland annat finns risken att kausalitetsbedömningen görs godtyckligt. Om
ett skadeförlopp exempelvis definieras genom att slå ihop flera separata orsaker till ett
orsakskomplex så säger detta ingenting om orsakernas inbördes relation till skadan.63 Detta
innebär att finns det en risk att irrelevanta faktorer klassas som skadeorsaker. Således kan
händelser som inte alls hör till skadeförloppet inkluderas i och som följd härav kommer
ansvaret att läggas på personer som överhuvudtaget inte har medverkat till skadans uppkomst.
En kausalitetsbedömning sker vanligtvis först efter att ansvarsgrunden och skadan har
fastställts. Det är mellan dessa beståndsdelar som prövningen om ett orsakssamband
föreligger ska göras. Att då modifiera ansvarsgrunden eller skadan genom anpassa dessa till
ett antaget orsakssamband medför att bedömningen påverkas av förutfattade meningar om vad
som har inträffat.64

3.3 Alternativ kausalitet
Schultz definierar alternativ kausalitet65 som en situation där ”antingen den ena eller den
andra av två aktualiserade faktorer orsakade skadan”.66 Exempelvis har antingen X eller Y
orsakat skadan Z i en situation där man kan anta att ingen överlappning förekommit mellan
orsakerna. Schultz menar att alternativ kausalitet inte är ett kausalitetsproblem utan istället ett
problem som uppkommer av informationsbrist rörande de faktiska förhållandena i ett
skadeförlopp. Enligt Schultz bör denna kunskapsbrist hanteras genom bevisrättsliga
lösningar.67 Hellner och Radetzki definierar alternativa skadeorsaker, mer kortfattat, som fall
där käranden och svaranden anför olika förklaringar till vad som har orsakat en skada.68
61
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Alternativa skadeorsaker har behandlats som ett bevisrättsligt problem av Högsta domstolen, i
NJA 1991 s.481 framgår kravet på bevisbördan vid alternativa skadeorsaker som att det ska
“framstå som klart mer sannolikt att orsaksförloppet varit som den skadelidande påstått än att
något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken”.69

3.4 Exempel på orsaksflerhet i rättspraxis
NJA 1961 s. 425
1947 utsattes H för en misshandel som resulterade i skallskador, H blev som en följd av
skadorna arbetsoförmögen i perioder. 1952 blev H påkörd av A och åsamkades bland annat
skador i bakhuvudet och epileptiska besvär som återigen lämnade honom delvis
arbetsoförmögen. H riktade skadeståndsanspråk mot A och dennes försäkringsbolag Hansa att
solidariskt utge ersättning för trafikolyckan. I Högsta domstolen var den avgörande frågan hur
stor del av skadan som kunde anses ha uppkommit genom misshandeln respektive
trafikolyckan. A och Hansa menade att endast hälften av skadan kunde anses vara en följd av
olyckan och yrkade därför att skadeståndsbeloppet skulle nedsättas till hälften.
Högsta domstolen konstaterade följande: “Utredningen i målet (...) giver vid handen, att det
icke kan fastställas, i vilken grad trafikolyckan och misshandeln var för sig medverkat till
skadan och förlusten. I sådant fall bör, till den skadelidandes skydd, gälla att envar
skadevållande i förhållande till den skadelidande anses ansvarig för hela den skada och förlust
vartill han medverkat. H är därför berättigad att av Hansa och A utfå full ersättning”.70 Detta
får ses mot en bakgrund av att varken A eller Hansa bestred att trafikolyckan åtminstone
delvis orsakat H:s skador. Alltså förelåg en konstaterad orsaksflerhet i form av två tillräckliga
orsaker vilket medförde svårigheter att avgöra vilken inverkan respektive orsak hade haft på
den totala skadan. Högsta domstolen hanterade ansvarsfrågan genom att utdöma solidariskt
ansvar.
Dufwa ger några synpunkter på vad solidariskt ansvar kan anses innehålla för överväganden:
ett sätt att se på situationen är att flera skadegörare genom sina respektive handlingar
förhindrar den skadelidande från att kunna bevisa kausaliteten, därför bör samtliga
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skadevållare få ansvara solidariskt för skadan.71 Vidare skulle ett delat ansvar vara
ofördelaktigt för H eftersom denne aldrig skulle kunna kräva någon ersättning för
misshandeln (förövarnas identitet var okänd). I kontrast är solidariskt ansvar ofördelaktigt för
svaranden som av samma anledning inte har någon regressmöjlighet.72 Högsta domstolen kan
således ha ansett att sådana ofördelaktiga kostnader bör bäras av en skadegörare, detta kan
dock inte sägas med säkerhet eftersom någon närmare motivering till Högsta domstolens
beslut inte framgår av domskälen.73
NJA 1992 s 740 I
A yrkade skadestånd av P på grund av skador och smärta till följd av en misshandel. Av ett
läkarintyg framgick att A vid tillfället för misshandeln var sjukskriven på grund av en
ryggskada men upplevde efter misshandeln en förvärring av ryggbesvären. Det kunde dock
inte att fastställas i vilken grad A:s tidigare ryggskada medverkat till de förvärrade problemen
och Högsta domstolen hade således att bedöma till vilken del A:s förvärrade ryggbesvär
kunde tillskrivas misshandeln respektive den redan befintliga ryggskadan. Av Högsta
domstolens domskäl framgår följande lösning av kausalitetsproblemet: “Med hänsyn till det
nära tidssambandet mellan misshandeln och de nya besvären föreligger övervägande
sannolikhet för att dessa i vart fall har utlösts av misshandeln”.74
Vi kan konstatera följande: orsaksflerhet förelåg i form av misshandel och ryggbesvär,
situationen innefattade alltså två tillräckliga orsaker att fördela ansvaret mellan. “i vart fall
utlösts” får anses vara Högsta domstolens kausalitetsbedömning och formulering av
kausalitetskravet, “övervägande sannolikhet”75 kan antingen utgöra en kausalitetsvärdering
eller ett beviskrav. I vår mening ska “övervägande sannolikhet” tolkas som Högsta
domstolens syn på beviskravet för orsakssambandet när orsaksflerhet föreligger.76
NJA 1992 s. 740 II
Åtal väcktes mot L som anklagades för att ha misshandlat G med två knytnävsslag mot
ansiktet, vilket resulterat i en utslagen tand, frakturer på underkäken samt psykologiskt
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trauma. Eftersom G hade en tidigare historia av psykiska besvär var frågan i vilken mån
misshandeln respektive de tidigare psykiska besvären hade inverkat på skadan.
I domskälen framhöll Högsta domstolen följande: “med hänsyn till vad den behandlande
psykologen har uppgett i HovR:n och till det tidsmässiga sambandet mellan misshandeln och
dessa psykiska besvär föreligger övervägande sannolikhet för att besvären i vart fall har
utlösts av misshandeln. Av utredningen i målet framgår inte i vad mån de psykiska besvär
som redan tidigare kan ha haft har medverkat till de besvär som hon lidit av efter
misshandeln.”77
Således kan vi konstatera följande: kausalitetskravet sattes till ”i vart fall utlösts”, vilket
ansågs uppfyllt genom att G:s psykolog hade uppgett följande i Hovrätten: “...kan inte med
full säkerhet påstå att om G inte blivit utsatt för ifrågavarande övergrepp så skulle hon inte
fått en depression. Hon gör dock den bedömningen att det måste till en traumatisk upplevelse
för att en depression skulle utlösas.”78 L ansågs således vara ansvarig för G:s psykiska lidande
och skadestånd utdömdes.
NJA 1964 s 177
S blev påkörd av A och N och blev därigenom arbetsoförmögen. Hennes nedsatta
arbetsförmåga bestod dock under längre tid än vad som kunde förväntas med hänsyn till de
kroppsliga skador som hade orsakats av trafikolyckan. Frågan i Högsta domstolen gällde
därför i vilken utsträckning N och A skulle hållas ansvariga för arbetsoförmågan. De
uppkomna skadorna utgjordes av hjärnskakning, hjärnblödning, nackskador samt nedsatt taloch synförmåga med konsekvensen att S vårdades som akut sjuk under en period. Efter det
återstod endast mindre allvarliga men i form av värk, sömnlöshet, oro och tandskador men S
förblev arbetsoförmögen även efter de mer allvarliga skadorna läkt.
Högsta domstolen ansåg att det mest sannolika var att den fortsatta arbetsoförmågan var en
konsekvens av andra faktorer än trafikolyckan; bland annat att S var psykiskt labil och hade
en neurotiskt läggning, vilket framgick av utredningen. Kausalitet ansågs föreligga, men med
hänsyn till skadetyperna fanns endast ett visst samband mellan trafikolyckan och
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arbetsoförmågan, vilket föranledde en skönsmässig fördelning av ansvaret efter vad som
kunde anses hänförligt till olyckan respektive S psykologiska tillstånd.

3.5 Bevisrätt
En kausalitetsbedömning tar sin utgångspunkt i en bestämd orsak och en konstaterad skada.
Kravet på kausalitet innebär dessutom att den skadelidande ska bevisa att ett samband mellan
orsaken och skadan föreligger. Detta aktualiserar frågan om vad som krävs för att ett
orsakssamband ska anses vara bevisat.

3.5.1 Utgångspunkter
En grundläggande distinktion i processrätten är mellan sakfrågor och rättsfrågor. Sakfrågor
handlar om faktiska förhållanden, med andra ord, empiriska frågeställningar om vad som har
inträffat. Vilka juridiska konsekvenser de faktiska förhållandena i processen ger upphov till
benämns rättsfrågor och inrymmer exempelvis frågor om vilka rättsregler som är tillämpliga i
en i viss situation.79
När parterna vill hävda att ett visst sakförhållande föreligger så görs detta genom att bevisning
åberopas. De fakta som utgör bevisningen kallas bevisfakta eller bevismedel. Själva
åberopandet sker genom att parterna lämnar bevisuppgifter, det vill säga uppgifter om vilka
bevisfakta de avser att åberopa samt ett tillhörande bevistema, vilket är en precision om vad
den åberopade faktauppgiften ska bevisa.80 Den åberopade bevisningen avgränsas av 35:7
Rättegångsbalken (1942:740) som sätter de yttre gränserna för vad en part kan använda som
bevis. Reglering av de viktigaste typerna av bevismedel finns i 36-40 kapitlet RB, i övrigt
gäller fri bevisföring. Sammantaget finns det inga begränsningar för vad som kan utgöra
bevisning så länge bevismedlet anses vara relevant för målet.81
Om en bevisad omständighet medför att ett lagrum är tillämpligt innebär detta att ett
rättsfaktum föreligger. Bevisning syftar alltid till att påvisa eller motbevisa förekomsten av ett
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visst rättsfaktum82 eftersom detta avgör målets utgång. Domstolens bedömning av
bevisningen kallas bevisvärdering och regleras i 35:1 RB. Fri bevisprövning gäller och
lagrummet stadgar endast att en “samvetsgrann” bedömning av hela bevismaterialet ska ske.
Vidare finns det inga generella krav för vilken styrka bevisningen ska ha för att en
omständighet ska anses vara bevisad, några vanligt förekommande termer är att ett
förhållande ska vara “styrkt”, vilket innebär att förhållandet i princip ska kunna fastställas av
bevisningen. Beviskravet “sannolikt” är något lägre och innebär att ett förhållande ska vara
mer sannolikt än alla andra tänkbara förhållanden. Om kravet sätts vid “övervägande skäl” så
medför detta att förhållandet ska vara det mest troliga.83

3.5.2 Bevisrätt vid dispositiva tvistemål
Enligt 17:3 p 2 RB får domstolen endast basera sin bedömning på parternas åberopade
omständigheter, med andra ord har parterna en åberopsbörda. Käranden måste alltså anföra de
grunder på vilka han påstår sig vara berättigad till exempelvis skadestånd och svaranden de
grunder på vilka han bestrider kärandens talan.84 Med grund menas den händelse vars
förekomst avgör den för målet relevanta rättsliga regelns tillämplighet. En huvudregel kan
sägas vara att den part som åberopar att ett visst rättsfaktum föreligger också har bevisbördan
för det, närmare reglering av bevisbördan sker inom rättspraxis.85
I skadeståndsrättsliga sammanhang är den grundläggande principen att käranden
inledningsvis har bevisbördan “för den rättsfakta som hon anför såväl för svarandens
handling, vårdslösheten, orsakssambandet och skadan samt dess omfattning”, med
beviskravet att “rättsfakta ska styrkas”. Orsakssambandet klassas alltså som ett av dessa
rättsfakta som ska styrkas.86 Diesen att det vid dispositiva tvistemål går att tala om ett
“normalkrav” för bevisstyrkan. Detta normalkrav är “relativt högt” och
“sannolikhetsövervikt” torde således inte vara tillräckligt, även om det finns vissa stöd för att
ett krav sannolikhetsövervikt har använts i rättspraxis.87 Beviskravet regleras liksom
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bevisbördan i rättspraxis88, det finns visst stöd för att Högsta domstolen också erkänner ett
normalkrav på bevisningen.89 Enligt Diesen ger rättspraxis dock ingen större vägledning för
vad detta normalkrav ska anses innebära då domstolen ofta endast konstaterar att beviskravet
är uppfyllt.90

3.5.3 Den allmänna bevislättnadsregeln
Skadeförlopp som präglas av orsaksflerhet har ansetts vara problematiska för käranden, vilket
har lett till att Högsta domstolen i flera fall har sänkt beviskravet för orsakssambandet. Enligt
Schultz har det således etablerats en bevisprincip91 med “betydande fasthet”.92 Bengtsson
menar att denna typ av bevislindring främst blir aktuell vid exempelvis miljöskador, skador
som orsakats av kemiska produkter och läkemedelsskador.93 Principen tar sikte på
skadesituationer där alternativa skadeorsaker föreligger, även om visst stöd finns för att för att
principen har allmän giltighet för alla skadesituationer som präglas av komplicerade
orsaksförhållanden.94

3.5.4 Den allmänna bevislättnadsregeln i rättspraxis
NJA 1977 s 176
Den allmänna bevislättnadsregeln kom för första gången till uttryck i Högsta domstolens
avgörande i NJA 1977 s 176. Högsta domstolen anförde att i mål där flera olika
händelseförlopp är fullt möjliga, och ett flertal av varandra oberoende sakförhållanden skulle
kunna vara tänkbara skadeorsaker, kan full bevisning i princip aldrig åstadkommas. Istället
ska beviskravet sänkas till att det orsaksförlopp som skadelidande anför ska framstå som klart
mer sannolikt än det orsaksförlopp som motparten åberopar. Högsta domstolens avsikt verkar
ha varit att uppställa en generell bevisprincip för situationer där komplicerade
orsaksförhållanden föreligger. Domens prejudicerande värde har dock ifrågasatts, dels på
grund av att principens innebörd har ansetts vara oklar, dels på grund av den knappa
majoriteten vid avgörandet.95
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NJA 1981 s 622
Lantbrukaren B bedrev odling av regnbågsforeller i dammar belägna i anslutning till en
närliggande å som cirka en kilometer från odlingen mynnade ut i en sjö där avlopps- och
dagvatten, bland annat från ett industriområde fördes ut via en kommunal pumpstation.
Under två dagar 1973 dog plötsligt ungefär 40 000 regnbågsforeller i B:s odling.
B yrkade skadestånd av kommunen och anförde att fiskarnas död hade orsakats av fenol och
andra gifter som runnit ut i dammarna via avloppsvattnet från den kommunala pumpstationen.
Kommunen bestred och anförde fiskdöden istället hade orsakats av syrebrist i dammarna.
Högsta domstolen uttalade följande: “I en del skadeståndstvister, där orsakssammanhanget är
omstritt mellan parterna, får det anses tillräckligt för att man skall godta den skadelidandes
påstående om ett visst orsaksförlopp, att detta framstår som klart mer sannolikt än någon
förklaring till skadan som lämnas från motsidan (jfr NJA 1977 s 176) och därtill även i sig är
sannolikt med hänsyn till omständigheterna i målet. Just när det gäller så svåröverskådliga
och komplicerade händelseförlopp som föroreningar genom miljögifter och liknande ter sig
en sådan lindring av beviskravet särskilt motiverad.”96 Högsta domstolen tog fasta på att
avloppsanläggningen tidvis släppt ut betydande mängder fenol och metaller vilket medförde
risk för liknande skador som hade drabbat B:s odling. I kontrast ansågs det osannolikt att
syrehalten i dammarna varit så låg att någon betydande fara för fisken kunde ha uppstått.
Även om det inte kunde konstateras att skadan orsakats av det av B anförda
händelseförloppet, ansåg Högsta domstolen vid en samlad bedömning att tillräcklig bevisning
om orsakssambandet förelåg, i och med att Bs förklaring ansågs rimlig i sig, samt att den
framstod som betydligt troligare än de i fallet framförda alternativa skadeorsakerna.97
Högsta domstolens uttalande förändrar bevisprincipen genom att lägga till att den
skadelidandes påstående ska vara sannolikt i sig “med hänsyn till omständigheterna i målet.”.
Någon närmare förklaring av vad detta innebär framgår inte av domskälen men sannolikt
avsåg domstolen inte att ändra bevisprincipen98, utan endast tillföra en kvalificering av att den
skadelidandes förklaring inte bara ska vara mer sannolik än svarandens förklaring utan även
sannolik “i betraktande av samtliga i målet förekomna omständigheter”.99
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NJA 1982 s 421
Käranden i målet var ett flertal patienter, som samtliga hade genomgått en
röntgenundersökning av ryggmärgskanalen där ett visst kontrastmedel användes. Patienterna
drabbades efter undersökningen av svåra underlivsskador och yrkade skadestånd av
tillverkaren med grunden att skadorna i första hand hade orsakats av kontrastmedlet och i
andra hand kontrastmedlet i kombination med anestesimedel. Tillverkaren invände dock att
det inte var kontrastmedlet som hade orsakat skadorna, i vart fall hade kontrastmedlet använts
av läkare med expertkunskap och kännedom om skadliga biverkningar och hur eventuella
komplikationer skulle hanteras. Vidare kunde tillverkaren inte hållas ansvarig för läkarnas
undersökningsteknik, dessutom hade medlet använts i flera år utan klagomål.
Högsta domstolen menade att beviskravet inte fick ställas så högt att den skadelidandes
möjlighet till ersättning blir illusorisk och med hänvisning ovanstående rättsfall, att
beviskravet för den skadelidande endast ska sträcka sig till att kunna bevisa att det anförda
orsaksförloppet framstår som klart mer sannolikt än någon av motparten annan lämnad
förklaring till skadan, samt att orsaksförloppet även i sig är sannolikt.100 Talan ogillades
eftersom utredningen inte gav tillräcklig vägledning i bedömningen av olika tänkbara orsakers
inverkan på skadorna. Det kunde därför inte anses som klart mer sannolikt att det var
kontrastmedlet var skadeorsaken, jämfört med andra tänkbara förklaringar.
NJA 1993 s 764
I målet var frågan om en vattenskada i ett hus var orsakad av att vatten trängt in genom
källarens väggar eller genom avloppen i källargolvet.
Högsta domstolen formulerade bevisprincipen som följer: “I princip gäller i tvistemål att den
part som har bevisbördan för ett visst sakförhållande skall styrka att detta förhållande
föreligger. Högsta domstolen har i ett flertal avgöranden haft anledning att uttala sig om
vilken grad av bevisning som skall krävas till styrkande av att en uppkommen skada haft viss
angiven orsak. Ett något lägre beviskrav än eljest har därvid uppställts i fall då särskilda
svårigheter ansetts föreligga att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker
varit uteslutna. Kravet har härvid i vissa fall formulerats så att det i betraktande av samtliga
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omständigheter skall framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den
skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort
skadeorsaken”.101 Högsta domstolen tog fasta på att det medförde “betydande svårigheter” för
den skadelidande att bevisa skadeorsaken eftersom kunskap om vad som orsakat vattenskadan
var möjlig att få först efter avsevärd tid efter det att vattnet hade sjunkit undan Avgörande i
målet var att vattenskador endast uppkommit i den lägre delen av källaren där
avloppsbrunnarna var belägna.

3.6 Lagstadgad bevislättnad
I svensk rätt har införts specifik reglering av beviskravet för skador som anses särskilt
problematiska. Vissa av dessa regler rörande exempelvis miljöskador torde även ha relevans
för en skadesituation där multipel kausalitet föreligger.

3.6.1 Miljöskador
Regler om skadestånd vid miljöskador finns i 32 kapitlet miljöbalken (1998:808).
Ersättningsgilla miljöskador definieras genom följande tre kriterier:
1. Skadan ska ha sin grund i en verksamhet som bedrivs i anknytning till en fastighet.
2. Person-, sak- och ren förmögenhetsskada ersätts inom följande skadekategorier:
störningar (innefattar exempelvis föroreningar, buller och skakningar),
grävningsskador och sprängskador. Skadan ska vidare ha orsakats uppsåtligt eller
genom vårdslöshet, i annat fall ersätts bara skador som “inte skäligen bör tålas med
hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga
förhållanden” 32:1 MB.
3. Skadan ska ha drabbat omgivningen vilket medför att skador som uppstått i den
skadebringande verksamheten inte ersätts.
Ansvarsfördelningen vid skadestånd i samband med miljöskador framgår av 32:6-8 MB.
Ansvarig är den som äger fastigheten, är innehavare av tomträtt eller bedriver verksamhet i
hyrd fastighet. Även personer som utför arbete på fastigheten, utan att äga den, kan bli
ansvariga. Om flera personer vållat skada så utgår solidariskt ansvar.102
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Vid miljöskador är orsakssambandet i många fall både komplicerat och svårbevisat.
Det kan exempelvis bero på att det många gånger har förflutit lång tid från att den
skadegörande händelsen inträffade till dess att skadan framträder eller att orsaksflerhet
föreligger. På grund av de bevissvårigheter som uppkommer vid miljöskador infördes en
lagstadgad bevislättnad som numera återfinns i 32:3 3 st MB. Bevislättnaden sänker
beviskravet från “styrkt” till “övervägande sannolikhet”103, vilket endast avser
orsakssambandet.
32:3 3 st MB:
” En skada skall anses ha orsakats genom en störning som avses i första stycket, om det med
hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt
omständigheterna i övrigt föreligger övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband.”
Beträffande frågan om en störning förekommit eller om en ersättningsgill skada föreligger
gäller beviskravet “styrkt”104. Bevislättnaden är inte heller avsedd att påverka kravet på
adekvat kausalitet. Avseende typen av bevisning så ska bevismedlen utgöra “ett konkret stöd”
för orsakssambandet, hypotetiska resonemang godtas alltså inte105, av första stycket i samma
paragraf framgår även att bevislättnaden i huvudsak avser föroreningsskador.106 Om
svaranden invänder att andra skadegörare har inverkat på skadan gäller samma beviskrav om
sannolikhetsövervikt. Man skiljer på två typer av fall: om skadan går att dela upp och om
skadan är odelbar. Vid en uppdelbar skada kan skadegöraren exculpera sig för delskador. Om
skadan är ouppdelbar och svaranden gör det sannolikt att andra skadevållare också har orsakat
skadan utgår solidariskt ansvar i enlighet med 32:8 MB. Invänder svaranden istället att skadan
orsakats av ett casusförhållande så får man återigen skilja mellan en uppdelbar och en
ouppdelbar skada, för delskador orsakade genom casus gäller samma princip för exculpering
som vid vållade delskador. Vid en ouppdelbar skada måste skadegöraren visa att skadan inte
hade uppkommit om casusförhållandet inte hade förelegat för att exculpera sig, detta gäller
dock inte i fall när casusomständigheten är så vanligt förekommande att svaranden borde ha
räknat med den.107
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3.6.2 Oljeskador
Oljeutsläpp resulterar ofta i omfattande miljöskador med kostnader som kan uppgå till
miljardbelopp. Problematiken med oljeskador fick internationell uppmärksamhet när
fraktfartyget Torrey Canyon förliste år 1967 med omfattande miljöskador som följd. Detta
ledde till ett samarbete som resulterade i 1969 års internationella konvention om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom olja som senare implementerades i svensk rätt genom
lag (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss. Idag återfinns regleringen av
oljeskador i 10:3 Sjölagen (1994:1009).108
“3 § En oljeskada skall ersättas av fartygets ägare, även om varken ägaren eller någon som
han svarar för är vållande till skadan. Utgörs den olycka som orsakade skadan av en serie av
händelser, vilar ersättningsansvaret på den som var ägare av fartyget vid den första av dessa
händelser.
Ägaren är dock fri från ansvar om han visar att skadan
1. orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig
eller uppror eller av en naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte kunnat undvikas och
vars följder inte kunnat förhindras, eller
2. i sin helhet vållats av tredje man med avsikt att orsaka skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom fel eller försummelse av en svensk eller utländsk myndighet vid
fullgörandet av skyldighet att svara för underhåll av fyrar eller andra hjälpmedel för
navigering.”
Vid oljeskador föreligger alltså en omvänd bevisbörda för skadevållaren som får exculpera sig
för att undgå ansvar. I 10:4 sjölagen framgår att även andra än fartygets ägare kan hållas
ansvariga för uppsåtligt eller grovt oaktsamt vållande av oljeskador; exempelvis anställda på
fartyget och lotsar.

3.6.3 Patientskadeersättning
Begreppet patientskador omfattar alla typer av personskador som orsakats vid medicinsk
behandling, regleringen finns huvudsakligen i patientskadelagen (1996:799). Patientskador
hanteras genom att vårdgivare enligt 12 § PSL har en skyldighet att teckna patientförsäkring,
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av 18 § PSL framgår dock att en skadelidande istället kan välja att söka ersättning genom
skadeståndslagen. Patientskadeersättningen utgår för fysiska och psykiska personskador som
orsakats av sådan medicinsk behandling som uppräknas i 6 § PSL.109 Vad gäller bevisningen
för orsakssambandet vid patientskador ska det enligt samma paragraf föreligga en
övervägande sannolikhet att skadan har orsakats av medicinsk behandling.

3.6.4 Produktansvar
Produktansvar definieras som ansvar för skador som orsakats av en produkts skadebringande
egenskaper.110 Regleringen av området finns huvudsakligen i produktansvarslagen 1992:18
(PAL). Enligt 5 § PAL är lagen är tvingande och kan inte avtalas bort, produktansvaret
omfattar personskador och vissa typer sakskador som orsakats av produkter i form av lösa
saker, 1-2 §§ PAL, exempelvis läkemedelsskador. 111 Vidare ska skadan ha uppkommit av en
säkerhetsbrist som består i att produkten ”inte är så säker som skäligen kan förväntas”, 3 §
PAL. En term som förknippas med produktansvar är ”systemfel”, vilket betecknar
skadebringande eller farliga egenskaper i en produkt som är allmänt kända och därför
accepteras av rättsordningen. Exempel på skador som kan hänföras till kategorin systemfel är:
lungcancer som uppkommer av rökning, trombos orsakad av p-piller, vissa typer av
följdskador från vaccin samt miljögifter och andra miljöfarliga ämnen i fisk.112 Produktansvar
får i första hand krävas av tillverkaren, i varje fall om den skadebringande produkten är
tillverkad i Sverige. Även ”föregivna tillverkare”, alltså distributörer som inte har tillverkat
produkten men säljer under eget varumärke klassas som tillverkare. För importerade
produkter svarar importören som satt produkten i omlopp på den europeiska marknaden.
Även säljare kan enligt 7 § PAL bli sekundärt ansvarig om den skadegörande produktens
tillverkare inte är känd.113 Vad gäller bevisbördan vid produktansvar ska den skadelidande
inledningsvis bevisa att skadan uppkommit av skadebringande egenskaper hos en produkt,
eller denna produkt varit behäftad med en säkerhetsbrist vid försäljningen114. Om så sker
kastas bevisbördan om varpå den presumtive skadevållaren måste exculpera sig enligt något
av de fyra sätt som återfinns i 8 § PAL för att undgå ansvar.115
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8 § PAL:
”Skadeståndsskyldig enligt 6 eller 7 § är inte den som
1. visar att han inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,
2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte produkten i omlopp,
3. visar att säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande
föreskrifter som har meddelats av en myndighet, eller
4. visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då
han satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen”
I princip gäller också allmänna skadeståndsrättsliga principer vid sidan om PAL, således
krävs exempelvis adekvat kausalitet. Vad gäller beviskravet för orsakssambandet vid
produktskador menar Bengtsson och Ullman att domstolarna har ”rätt stor frihet att ställa
beviskravet så högt som det passar i det enskilda fallet”, och nämner läkemedelsskador och
skador genom gifter som exempel på fall då lindrad bevisbörda skulle bli kunna aktualiseras,
förmodligen genom den allmänna bevislättnadsregeln.116
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FJÄRDE KAPITLET
4 Alternativet till en traditionell kausalitetsbedömning
Hellner och Radetzki multipel kausalitet kan hanteras genom metoder som inte innefattar en
traditionell kausalitetsbedömning, som exempel ges market share liability.117 Market share
liability tillämpas endast under vissa förutsättningar och vid vissa särskilt komplicerade
kausalitetsproblem, vi anser därför att problematiken kring och själva teorin kan ge värdefull
insikt om kausalitetsproblematiken vid multipel kausalitet.

4.1 Market share liability
Market share liability innebär att varje potentiell skadevållare får bära kostnaderna för en
skada i relation till deras respektive marknadsandelar. Vi väljer ett hypotetiskt exempel med
en marknad som består av fem företag, med lika stora marknadsandelar, som tillverkar och
säljer p-piller. Om samtliga företag hålls ansvariga för personskador som anses ha uppkommit
genom en konsumtion av ovanstående företags p-piller kommer varje företag anses ha orsakat
en femtedel av skadorna och som följd bära en femtedel av skadeståndet för den totala
skadan.
Market share liability skapades ursprungligen av amerikanska domstolar för att möjliggöra
ersättning av skador orsakade av generiska, massproducerade läkemedelsprodukter. Med
generisk menas i det här fallet läkemedel med identiska beståndsdelar som säljs av olika
tillverkare.118 I praktiken innebär market share liability att ett undantag görs från kravet på
kausalitet vilket motiverades av (fritt översatt): ovanligt svåra bevisproblem till följd av
samtidens produkter och marknadsförningstekniker. Vidare, skadan påstås ha sin orsak i
generiska produkter (...) den skadelidande kan inte rimligen förväntas kunna bevisa vilken
skadevållare som orsakat skadan.119 Under förutsättning att käranden kan bevisa att en
generisk produkt har orsakat skadan tillåts käranden vid en tillämpning av market share
liability, att kräva skadestånd av en grupp av de tillverkare som producerat sådana generiska
produkter, med omvänd bevisbörda vilket medför att gruppen av svaranden måste exculpera
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sig för att undgå ansvar. Om svaranden inte förmår att exculpera sig fördelas
skadeståndsansvaret mellan svaranden i förhållande till deras respektive andel av marknaden
för den skadebringande produkten.120 Sammanfattningsvis finns det två karaktärsdrag som
kännetecknar market share liability: för det första så föreligger det i någon mån en omvänd
bevisbörda, vilket medför att svaranden måste exculpera sig för att undgå ansvar. För det
andra fördelas ansvaret för skadan utifrån svarandens andel av en relevant marknad. Olika
versioner av metoden skiljer sig ibland åt rörande bland annat definitionen av vad som utgör
en relevant marknad och vad som krävs för att en svarande ska kunna exculpera sig.121 Market
share liability tillämpas vanligtvis i fall som karaktäriseras av att produkter orsakat ett
skadeförlopp där kausalitetsproblemet är säreget och svårbevisat.122

4.2 Sindell v. Abbot laboratories
Market share liability tillämpades för första gången i målet Sindell v. Abbot laboratories.
Tvisten gällde skadliga verkningar av läkemedlet DES som användes av gravida kvinnor för
att minska risken för missfall. Ett starkt samband fanns dock mellan DES och bland annat
livmoderhalscancer hos barnen till de kvinnor som konsumerat läkemedlet.123

Kausalitetsproblemet i målet uppstod till följd av ett antal olika faktorer: det fanns en mängd
av läkemedelstillverkare, Fisher ger upp till 300 som ett möjligt närmevärde,124
uppskattningsvis använde upp till 3 miljoner kvinnor DES, ungefär en halv miljon fall av
följdskador konstaterades,125 som sålde generiska DES-produkter. Vidare uppkom
biverkningarna i form av bland annat livmoderhalscancer hos barnet ibland som tidigast efter
20 år efter moderns ursprungliga konsumtion av läkemedlet. Sammantaget medförde detta att
det i målet fanns en brist på tillgängliga uppgifter rörande vilken eller vilka av alla
tillgängliga DES-produkter som orsakat den specifika skadan.126 I målet yrkade den
skadelidande, Judith Sindell, skadestånd av tio läkemedelsproducenter, som grund anfördes
att tillverkarna känt till, eller borde ha känt till DES cancerogena egenskaper. Eftersom DES
var ett generiskt läkemedel kunde Sindell inte styrka vilken tillverkare som producerat det
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specifika läkemedlet hennes mor hade konsumerat. I normala fall skulle kravet på kausalitet
ha inneburit att inget av läkemedelsbolagen kunde hållas ansvarig för skadan, men domstolen
fann att det fanns synnerliga skäl att göra ett undantag till kärandens fördel. Domstolen tog
fasta på följande: lag bör anpassas till nya tider, bevisningens svårighet kunde inte läggas
Sindell till last utan ansågs vara en följd av ett samtida komplext industrialiserat samhälle där
generiska produkter potentiellt orsakar skada på konsumenter med följden att orsaken inte kan
härledas till någon specifik tillverkare. Vidare ansåg domstolen att mellan flera vårdslösa
producenter och en skötsam konsument bör tillverkarna av produkterna få bära kostnaderna
för eventuella skador.127 Producenterna ansågs vara mer kapabla att bära medföljande skador,
upptäcka felaktigheter i produkten samt varna konsumenterna för dessa. Genom att hålla alla
potentiella skadevållare ansvariga ville domstolen skapa incitament för producenter att
försöka uppnå maximal produktsäkerhet.128 Domstolen konstaterade även att det, med hänsyn
till det stora antalet tillverkare, fanns en påtaglig sannolikhet att ingen av svaranden hade
orsakat skadan. Med hänsyn till detta begränsade domstolen ansvaret till att utgå i förhållande
till svarandens respektive marknadsandelar, eftersom detta ansågs stå i proportion till den del
av den totala mängden skador som varje tillverkare kunde tänkas ha orsakat, vidare ansågs det
rimligt att kräva att svarandesidan skulle utgöra en betydande del av marknaden. Detta skulle
öka sannolikheten för att den skadegörande parten fanns bland svaranden.129
Sammanfattningsvis krävdes endast att käranden visade att hennes skador uppkommit av en
generisk DES-produkt, vilket omkastade bevisbördan så att svarandesidan istället fick
exculpera sig för att undgå ansvar.130

4.3 Bortom Sindell
Market share liability har huvudsakligen tillämpats i mål som varit relaterade till DESproblematiken, det finns dock domar som öppnar för möjliga tillämpningar i andra fall.
Fallet In re:Methyl Tertiary Butyl Ether Products Liability Litigation rör en tvist mellan
privata vattenförsäljare och statliga organisationer, där käranden yrkade skadestånd för
vattenföroreningar orsakade av MTBE, ett ämne som bland annat används för att öka
mängden oktan i bensin. I målet krävde användningen av MTBE offentligt tillstånd och
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således stämdes staten. Domstolen övervägde följande kriterier för tillämpningen av market
share liability:
1. Om den skadegörande produkten var generisk.
2. Skadeförloppets längd, ”skadans latenta karaktär”.
3. Svarandens möjligheter att bevisa kausaliteten (i bemärkelsen att peka ut en specifik
tillverkare som skadevållare).
4. Svarandens möjligheter att fastställa kausalitet mellan en generisk produkt och skadan
5. Avsaknad av andra möjliga faktorer i form av alternativa förklaringar till skadan.
6. Svaranden ska utgöra en tillräckligt stor del av den totala produktmarknaden.
Domstolen fann att åtminstone det första, tredje och fjärde kriteriet kunde anses vara
uppfyllda, följaktligen ansågs market share liability vara en tänkbar lösning.
Kausalitetsproblemet i målet bestod av att utsläpp i form av olika MTBE-produkter hade
sammanblandats i rörledningar vilket medförde att det var omöjligt att urskilja vilken
föroreningskälla som hade orsakat vilket utsläpp och vidare i vilken utsträckning dessa
utsläpp hade inverkat på den totala föroreningen. Utgången blev att domstolen utvecklade en
ny form av market share liability, the comingled product theory of market share liability.
Domstolen ansåg att om ett flertal tillverkare producerar produkter i gas- eller flytande
tillstånd som vid ett skadeförlopp har blandats och resulterat i en odelbar skada så ska varje
förekommande produkt anses ha orsakat skadan varpå market share liability kan tillämpas för
att fördela ansvaret mellan produkternas tillverkare.

4.4 Kritik mot market share liability
Fisher riktar kritik mot market share liability. Han anser att ett av kausalitetskravets
huvudsyften är att begränsa antalet tänkbara orsaker så att endast den eller de händelser som
orsakat skada blir ansvarsgrundande. Vidare menar han att skadestånd har en preventivt och
reparativ funktion men att dessa funktioner måste balanseras mot svarandens intressen
eftersom en alltför långtgående preventiv funktion, annars riskerar att träffa både önskvärda
och icke-önskvärda handlingar. Om svaranden får ansvara för händelser som denne endast
potentiellt har orsakat medför detta en betungande börda för exempelvis en skötsam
tillverkare av läkemedel. Således är en av kausalitetskravets funktioner att skydda svarandens
skötsamma beteenden. Fisher menar avslutningsvis också att kausalitetkrav också är ett sätt
38

att fördela det moraliska ansvaret för en skada; eftersom en talan om skadestånd handlar om
tvistlösning mellan två parter.131 Market share liability grundas i principen att en skadelidande
kan få ersättning av en potentiell skadevållare utan att något direkt samband kan fastställas,
men för varje potentiell skadevållare som förekommer minskar sannolikheten för att någon av
svaranden faktiskt har orsakat skadan. Om en skadesituation rent hypotetiskt består av hundra
potentiella skadevållare är sannolikheten för att en av dem ska ha orsakat skadan en procent.
Sannolikheten består oavsett hur svarandesidan ser ut.132 Sammanfattningsvis menar Fisher
att sannolikheten för att market share liability metoden förmår att sammanbinda en
skadevållare och skadelidande är liten, vidare är det också tveksamt att fördela det moraliska
ansvaret i förhållande till den betydande osäkerhet som finns rörande vem som är den faktiska
skadevållaren, det finns därtill en betydande risk för att ansvaret hindrar socialt nyttiga och
önskvärda beteenden, exempelvis kan utvecklingen av nya produkter hämmas.133
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FEMTE KAPITLET
5 Analys av multipel kausalitet
Vid multipel kausalitet föreligger svårutredd orsaksflerhet som leder till orimliga resultat i
ansvarsfrågan vid en traditionell kausalitetsbedömning, det vill säga, vid en bedömning som
tar sin utgångspunkt i betingelseläran.134 Med orimliga resultat åsyftar Hellner och Radetzki
att en traditionell kausalitetsbedömning antingen leder till solidariskt ansvar för samtliga
presumtiva ansvarssubjekt, vilket kan anses vara orimligt i förhållande till den del av en
ersättningsgill skada som varje skadevållare kan tänkas ha orsakat.135 Den andra möjliga
utgången är att ingen skadevållare hålls ansvarig eftersom det inte kan visas eller göras
sannolikt att ett specifikt ansvarssubjekt har orsakat skadan.
Vi kan inledningsvis alltså notera följande kriterier som ram för den fortsatta diskussionen:
-orsaksflerhet i kombination med bevissvårigheter som medför att,
-solidariskt ansvar framstår som orimligt med hänsyn till de potentiella skadeorsakernas
relation till skadan och,
-det kan inte visas eller göra sannolikt att en specifik skadevållare har orsakat skadan samt,
-en odelbar skada föreligger136

5.1 Orsaksflerhet och bevissvårigheter vid multipel
kausalitet
För att undersöka kriterierna i 5.1 börjar vi med att föreställa oss en hypotetisk situation
baserad på ett av de teoretiska exemplen från Hellner och Radetzki och rättsfallet Sindell v.
abbot laboratories:
134

Se ovan avsnitt 3.1.
Med Hellner och Radetzkis beskrivning rörande en traditionell kausalitetsbedömning av multipel kausalitet: “skulle man
kanske komma fram till att varje särskilt företag är ansvarigt för hela skadan (...) något som emellertid är absurt när det är
klart att varje särskilt företag endast orsakat en liten del av skadan”. Påståendet står i rak motsättning till beskrivningen av
samma situation som att det “är oklart vilken roll varje föroreningskälla har spelat”. Den enda rimliga tolkningen vi kan göra
är att vad som egentligen åsyftas är att det framstår som att varje särskilt företag endast orsakat en liten del av skadan. Se
Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 208.
136
En odelbar skada får anses föreligga alla Hellner och Radetzkis exempel av multipel kausalitet se “det är då inte möjligt
att fastställa i vilken mån cigaretter av olika märken bidragit till skadan”, “det är oklart vilken roll varje föroreningskälla har
spelat” Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 208.
135
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De generiska137 läkemedlen X, Y, Z och C tillverkas av olika läkemedelsbolag och säljs
framgångsrikt under en längre period. Efter ett par år framkommer det att flera konsumenter
av X, Y, Z och C har drabbats av samma typer av kroppsskador. Konsumtion av ovanstående
läkemedel är den presumerade skadeorsaken i samtliga skadesituationer.
Betraktaren presumerar förmodligen rent intuitivt att orsaksflerhet föreligger, med andra ord
ger skadesituationen intrycket av att ha flera bakomliggande orsaker eftersom läkemedlen X,
Y, Z och C framstår som tydliga orsakskandidater. Det verkar alltså klart att X, Y, Z och C är
åtminstone tillräckliga betingelser för skadan och kan vidare tänkas vara antingen alternativa,
konkurrerande eller samverkande skadeorsaker. Vi menar dock att en sådan klassificering av
skadeorsakerna är problematisk eftersom en klassificering av skadeorsakerna som alternativa,
konkurrerande eller samverkande får konsekvenser för ansvarsfördelningen, vid
konkurrerande och samverkande skadeorsaker utgår solidariskt ansvar, vid alternativa
skadeorsaker utgår skadeståndsansvar för den skadeorsak som framstår som den mest
sannolika förklaringen till skadan.138 Med hänsyn till ovanstående förutsättningar är omöjligt
att fastställa hur X, Y, Z och C förhåller sig till varandra och till en ersättningsgill skada.
Problematiken vid ansvarsfördelningen uppkommer som en konsekvens av att X, Y, Z och C
innefattar generiska faktorer139 som inte nödvändigtvis kulminerar i skada. För att illustrera
vad vi menar kan vi föreställa oss ännu en exempelsituation. Två cigarettmärken säljs av två
olika tillverkare, vi kallar dessa cigarettmärken för X och Y; vi kan anta att cigaretterna från
X och Y har lika beståndsdelar i form av exempelvis cancerogena ämnen och vidare att
rökning av cigaretterna medför en identisk skadeeffekt, exempelvis i form av lungcancer.140
Beståndsdelen cancerogena ämnen och effekten lungcancer utgör då generiska faktorer för ett
skadeförlopp där en konsuments rökning av cigarettertyperna X och Y efter flera år
137

Med generiska läkemedel menas läkemedel med identiska eller lika beståndsdelar som säljs av olika tillverkare, vilket vi
anser vara den problematik som Hellner och Radetzki åsyftar med p-piller exemplet, förekommer inte ens ett minimum av
generiska faktorer, i bemärkelsen identiska beståndsdelar av en produkt som orsakar liknande effekter, finns det ju knappast
någon anledning att anta att olika typer p-piller skulle kunna vara tänkbara orsaker till samma typ av skada. Jfr avsnitt 3.1,
4.1, kausalitetsproblemet i Sindell v. abbot uppstod b.la. till följd av förekomsten av generiska läkemedel.
138
Se ovan avsnitt 3.2.3 och 3.3.
139
Med detta menar vi alla olika typer av identiska faktorer som förekommer i ett skadeförlopp. Om exempelvis ett
hypotetiskt skadeförlopp innehåller generiska faktorer i form av identiska beståndsdelar i två olika produkter eller att olika
orsaker har identiska effekter utgör de identiska beståndsdelarna och de identiska effekterna två typer av generiska faktorer i
skadeförloppet. I skadeståndsrättsliga situationer avgränsar vi meningen av generiska faktorer till sådana faktorer som är
relevanta för skadeförloppet. Förekomsten av generiska produkter var ett av kriterierna som användes till att fastställa om
market share liability skulle anses vara tillämpligt i MTBE-fallet, se ovan avsnitt 4.3.
140
Följdskador av rökning är inte ersättningsgilla skador i svensk rätt; rökning är dock en lättförståelig och lättillgänglig
metafor för problematiken vid multipel kausalitet.
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kulminerar i lungcancer. Generiska faktorer är alltså sådana delar i ett skadeförlopp som inte
kan användas för att särskilja två skadeorsaker. Med andra ord, om vi endast betraktar
generiska faktorer kan vi aldrig skilja X från Y eftersom X och Y i förhållande till dessa
faktorer är identiska. Mot detta måste man invända att om effekten alltid är en generisk faktor
i skadeförloppet kommer X och Y alltid att vara faktiska skadeorsaker; och det skulle vara
sant, men det förutsätter givetvis en situation där det är möjligt att konstatera om förekomsten
av X eller Y alltid medför en identisk skadeeffekt. Detta är inte möjligt om exempelvis X och
Y är cigaretter141 , en rökt cigarett resulterar ju inte nödvändigtvis i lungcancer. I en sådan
situation utgör cigaretternas cancerogena egenskaper en generisk faktor men endast en
potentiell skadeorsak eftersom skadan inte nödvändigtvis inträffar när X och Y förekommer.
Detta medför att följande möjligheter föreligger:142

X och Y är potentiella
skadeorsker

X har orsakat skadan

Tillverkare Y är inte
vållande

Y har orsakat skadan

Tillverkare X är inte
vållande

X och Y har som
självständiga faktorer
orsakat sakdan

X och Y är vållande

X och Y har orsakat
skadan i samverkan

X och Y är vållande

Resultatet blir att en betraktare inte kan avgöra om skadeeffekten har orsakats av X eller Y,
både X och Y som självständigt verkande faktorer eller X i samverkan med Y. Det är alltså
endast möjligt att konstatera att det föreligger en risk att X respektive Y kulminerar i en skada
vilket först och främst är problematiskt i den mån man anser att skadestånd endast ska utgå
för faktiska och inte för potentiella skadeorsaker. Om solidariskt ansvar, rent hypotetiskt,
utgår i en liknande situation innebär detta att skadestånd åläggs för skaderisken, det är ju inte
konstaterat vilken av orsakerna som har kulminerat i skadan, endast att det finns en risk för att
141

Eller om X och Y är läkemedel. Jfr DES-problematiken i Sindell v. Abbot laboratories där endast vissa fall av DESkonsumtion resulterade i följdskador. Skadeeffekten skulle inte ens vara självklar om X eller Y vore sammanblandade
föroreningar, se NJA 1981 s. 622 där kommunens tidigare utsläpp av fenol i vattendraget inte orsakat skador på fiskodlingen
142
För att avgränsa problematiken till en hanterbar proportion väljer vi att inte diskutera möjligheterna att några andra
händelser, exempelvis casusorsaker, har inverkat på skadeförloppet. Detta är en naturlig avgränsning eftersom
skadeståndsprocessen endast omfattar vad parterna har åberopat. Okända eller annars tänkbara skadeorsaker är därför
irrelevanta, inte i förhållande till skadan, men i förhållande till skadeståndsprocessen. Se ovan avsnitt 3.5.2.
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exempelvis X eller Y orsakar lungcancer. Sammanfattningsvis medför skadesituationer där
multipel kausalitet föreligger att vi inte kan fastställa sambandet mellan en potentiell
skadeorsak och skadan, det går endast att konstatera att den potentiella skadeorsakens
förekomst har medfört en risk för skadans uppkomst.

5.1.1 Avgränsning mot andra typer av orsaksflerhet
E contrario innebär resonemanget i 5.1.1 att samtliga tänkbara orsaker i ett skadeförlopp
också är faktiska skadeorsaker under förutsättning att generiska orsaker som alltid ger upphov
till en skadeeffekt förekommer i skadeförloppet. Vi anser dock att en sådan skadesituation
inte kan klassas som ett fall av multipel kausalitet. Detta påstår vi med hänsyn till att Hellner
och Radetzki menar att solidariskt ansvar vid multipel kausalitet skulle medföra orimliga
proportioner mellan skadeståndsansvaret och skadevållarnas del i skadeförloppet. En orimlig
proportion mellan skadeståndsansvaret och skadevållarnas del i skadeförloppet kan inte
rimligtvis föreligga om man accepterar principen att konstaterade skadevållare ska svara
solidariskt för odelbara skador.143 Syftet bakom det solidariska ansvaret vid odelbara skador
är ju att säkra ersättning för den skadelidande parten i situationer där skadeorsakernas relation
till den totala skadan inte kan fastställas. Att en konstaterad skadevållare därmed potentiellt
får ansvara för en större del av skadan än denne faktiskt vållat har inte ansetts problematiskt i
tidigare rättspraxis.144 Vi menar därför att ett rimligt antagande är att det måste finnas
någonting unikt med problematiken i situationer där multipel kausalitet förekommer som gör
att åläggande av solidariskt ansvar framstår som ett orimligt alternativ. Följaktligen är den
enda rimliga tolkningen vi kan göra av problematiken med en orimlig proportion mellan
ansvar och vållande är att anta att det solidariska ansvaret är orimligt med hänsyn möjligheten
att en eller flera potentiella skadevållare endast orsakat en helt obetydlig del av skadan eller
inte orsakat skadan alls. Multipel kausalitet får alltså avgränsas mot fall av orsaksflerhet där
det kan fastställas att skadevållarens handlande till någon grad har orsakat skada. Problemet
med att utdöma solidariskt ansvar vid multipel kausalitet anser vi vara möjligheten att ett
presumtivt ansvarssubjekt inte har orsakat skadan alls.145
143

Inte heller finns det någon mening i att påstå att skadeståndets storlek är orimligt med hänsyn till skadevållarens del av
skadan; en sådan del är ju enligt Hellner och Radetzkis beskrivningar av multipel kausalitet omöjlig att fastställa. Påståendet
skulle för övrigt vara lika meningslöst om det vore möjligt att fastställa vilken del av en skada respektive skadevållare har
orsakat; då svarar ju varje skadevållare endast för sin del av skadan vilket knappast kan anses vara orimligt. Se ovan avsnitt
3.2.3.
144
Se exempelvis Högsta domstolens domskäl i NJA 1961 s. 425.
145
Här vill vi återigen vara tydliga med att vår slutsats är problematisk i förhållande till Hellner och Radetzkis beskrivning av
multipel kausalitet i .Jfr följande stycke ”skulle man tillämpa traditionella kausalitetsregler, tillsammans med för de
skadelidande fördelaktiga bevisregler, skulle man kanske komma fram till att varje särskilt företag är ansvarigt för hela
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Avslutningsvis vill vi beakta följande situation av alternativ kausalitet från Schultz: “A, B
och C är ute och jagar. De ser ett byte i ett buskage och alla tre avlossar sina gevär. K1 blir
träffad av en kula och avlider. De anhöriga (...) söker ersättning men det går inte att säga vem
som skjutit K1”.146 Passar inte vår analys lika bra in på den här typen av orsaksflerhet? Det
går inte att fastställa kausaliteten eftersom det är mycket svårt att avgöra om A, B eller C har
skjutit K1. En väsentlig skillnad mot Hellner och Radetzkis teoretiska exempel av multipel
kausalitet är dock att A, B och C:s skott är påtagligt alternativa skadeorsaker, det finns ingen
chans att A, B eller C i någon mån har samverkat till K1:s skador, skadesituationen består
alltså av A, B eller C som potentiella orsaker i kontrast mot skadesituationen i avsnitt 5.1.1
där det inte kan fastställas om skadeorsakerna är alternativa, konkurrerande eller
samverkande. Är detta en väsentlig skillnad som betingar en unik definition som multipel
kausalitet? Schultz skiljer mellan situationer av äkta och falsk alternativ kausalitet. Äkta
alternativ kausalitet beskrivs i ovan i avsnitt 3.3. Falsk alternativ kausalitet är en situation där
skadeorsakerna framstår som alternativa men vid bedömning framgår att skadeorsakerna i
själva verket är samverkande eller konkurrerande i någon form.147 Ur en begreppsmässig
synvinkel kan det därför vara intressant att fundera över om Schultz skulle göra samma
distinktion mellan alternativa skadeorsaker och multipel kausalitet som Hellner och Radetzki
gör eller om Schultz i själva verket skulle anse att multipel kausalitet i själva verket är en
form av alternativ kausalitet.

5.1.2 Multipel kausalitet utan generiska faktorer
En invändning mot ovanstående resonemang kan vara att exemplet med det förorenade
vattendraget inte förutsätter att varje företag har släppt ut samma typ av skadebringande
ämne. Det finns ingenting i Hellner och Radetzkis exempel som utesluter att varje
föroreningskälla är unik i bemärkelsen att olika skadliga ämnen har utgått från olika företag

skadan, något som emellertid kan vara absurt när det är klart att varje särskilt företag endast orsakat en liten del av skadan”.
Vi menar dock att det inte föreligger något problem om ”det är klart att varje särskilt företag endast orsakat en liten del av
skadan”, om varje företags del av skadan kan uppskattas skulle ju konsekvensen enligt gällande rätt bli att varje företag
endast svarar för sin del av skadan, se 3.2.3. Så hur ska vi förstå detta? Påståendet om att solidariskt ansvar skulle kunna utgå
står i rak motsats till påståendet om att det skulle kunna vara klart att varje företag endast orsakat en liten del av skadan, en
sådan del torde inte kunna fastställas med hänsyn till att författarna beskriver situationen som ”det kan inte fastställas vilken
roll varje särskild föroreningskälla har spelat”. En möjlig tolkning är, som sagt, att författarna menar att det framstår som att
respektive skadevållare endast orsakat en mindre del av skadan. Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. s 208.
146
Schultz, Mårten. Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation. s 321-322
147
Se Schultz, Mårten. Kausalitetspraktikan. SvJT 2011 s 465.
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och blandats i en större odelbar skada. Frågan är då om denna problematik fortfarande kan
klassas som ett fall av multipel kausalitet med hänsyn till våra tidigare slutsatser.

Problematiken får anses komma av att en sammanblandning av flera tänkbara skadeorsaker
medför att det blir omöjligt att fastställa vilken del av den totala skadan som varje tänkbar
skadeorsak har orsakat. Så långt finns det ingenting unikt i problematiken och om vi ska vara
konsekventa med våra tidigare slutsatser så föreligger inte någon grund för att kategorisera
situationen som ett fall av multipel kausalitet. Återigen krävs det att möjligheten att en viss
tänkbar skadeorsak inte gett upphov till skadan föreligger. För att illustrera situationen kan vi
tänka oss följande exempel:

Företagen A, B och C:s respektive verksamheter medför att olika skadebringande ämnen
släpps ut ett närliggande vattendrag. En tid senare upptäcks att en dagvattenbrunn belägen på
en nedströms liggande fastighet har förorenats varpå skadeståndsanspråk riktas mot företag A,
B och C. Verksamhet A, B och C är potentiella orsaker till föroreningen; under förutsättning
att förekomsten av A, B och C:s utsläpp av miljöfarliga ämnen har möjligheten att inte
kulminera i skadan148 föreligger följande möjligheter:

A, B och C är
potentiella
skadeorsaker

A, B eller C har orsakat skadan
och är således alternativa
skadeorsaker

A, B eller C är vållande

A, B eller C har orsakat skadan
som självstänigt verkande
faktorer och utgör således
konkurrerande skadeorsaker

A, B och C är vållande

A, B eller C har orsakat skadan
som samverkande
skadeorsaker

A, B och C är vållande

Någon kombination av A, B
och C har orsakat skadan

Två skadevållare är vållande

Eftersom respektive företags utsläpp har blandats i vattendraget och skadan är odelbar är det

148

Se NJA 1981 s 622 där tidigare utsläpp av fenol inte resulterat i fiskdöd.
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omöjligt att känna till mer än att det finns en risk att A, B och C enskilt eller i någon
konstellation kan orsaka skadan och följaktligen föreligger alltså multipel kausalitet.

5.1.3 Övriga faktorer
Andra faktorer som vi anser vara relaterade till multipel kausalitet är skadeförloppets tid och
antalet potentiella skadevållare. Fallet Sindell v. abbot innefattade ett skadeförlopp som
spände över tjugo år och två generationer, alltså skulle en DES-skada kunna klassas som
pågående under upp till tjugo år. Detta innebär att skadeförloppet kommer innefatta alla
potentiella orsaker som förekommer innan en slutgiltig skada inträder. Ett skadeförlopp som
sträcker sig över exempelvis tjugo år kan alltså tänkas medföra en mängd potentiella orsaker
utöver den inledande skadeorsaken.149

5.2 Multipel kausalitet vid en tillämpning av svensk rätt
Multipel kausalitet ger upphov till odelbara skador. Enligt svensk rätt hanteras
ansvarsfördelningen vid odelbara skador genom att solidariskt ansvar utgår, 150 således
kommer resultatet vid en tillämpning av svensk rätt på en skadesituation som innefattar
multipel kausalitet att resultera i solidariskt ansvar för samtliga skadevållare. Detta är givetvis
under förutsättning att kausalitet kan bevisas. Beviskravet för orsakssambandet vid multipel
kausalitet anser vi kommer sättas vid ”övervägande sannolikhet” eftersom skadesituationen
präglas av många svårbevisade orsakssamband.151 Den intressanta frågan för oss är om
solidariskt ansvar vid multipel kausalitet medför att skadeståndsansvaret träffar presumtiva
ansvarssubjekt som inte alls har inverkat på skadan.

5.2.1 Sannolikhet och solidariskt ansvar
Vi anser att den allmänna bevislättnadsregeln är tillämplig i skadesituationer som präglas av
multipel kausalitet. Detta innebär att det kausalförhållande som käranden åberopar ska anses
vara övervägande sannolikt i förhållande till svarandens förklaring av händelseförloppet och

149

Dessutom tillkommer bevisbristen, se exempelvis Sindell v. Abbot, där uppgifter om vilken tillverkares läkemedel hade
administreras inte fanns tillgängliga som en konsekvens av att så lång tid förflutit mellan tillfället för den medicinska
behandlingen och följdskadornas inträffande.
150
. Se ovan avsnitt 3.2.3 även 3.4 under NJA 1961 s 425.
151
Se ovan avsnitt 3.5.3, 3.6.1, 3.6.3 och 3.6.4
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till omständigheterna i övrigt. Alltså behöver de kausala relationerna i skadeförloppet inte
fastställas, endast göras sannolika för att grunda skadeståndsansvar.152
Vid multipel kausalitet som innehåller generiska faktorer menar vi att samtliga potentiella
skadeorsaker per definition är sannolika skadeorsaker153. Hänsyn får dock tas till
skaderisken.154 Vid någon tidpunkt kan risken för skada vara så hög att det blir rimligt att anta
att det finns en övervägande sannolikhet att samtliga tänkbara skadeorsaker också ska anses
vara faktiska skadeorsaker155 varpå solidariskt ansvar utgår. Vid lägre grader av sannolikhet
får man istället tillämpa regler om alternativa skadeorsaker eftersom det inte föreligger en
övervägande sannolikhet samtliga potentiella skadeorsaker har kulminerat i en skada.156 För
att kunna identifiera en faktisk skadeorsak torde man i ett sådant fall behöva identifiera en
faktisk skillnad i skadeförloppet.157
Exempel: Olika märken av ett generiskt läkemedel tillverkas av X och Y. Senare framkommer
att läkemedlet har skadebringande effekter. Vid en eventuell tvist där käranden har
konsumerat läkemedel från både X och Y bör sannolikheten för att X och/eller Y:s respektive
produkter har orsakat skadan vara följande: Inledningsvis kvalificerar läkemedlets generiska
karaktär både X och Y som potentiella orsaker för konsumentens skada. Sannolikheten ökar
eller minskar i relation till den generella risken för att det generiska läkemedlet kulminerar i
en skada. I den mån det föreligger en överhängande sannolikhet för att läkemedlet i sig
resulterar i en skada kan både X och Y kvalificeras som faktiska skadeorsaker. Eftersom
skadan är odelbar utgår solidariskt ansvar för tillverkare X och Y. Föreligger ingen sådan

152

Jfr avsnitt 3.5.3, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4. För att reducera problematiken till en rimlig proportion för uppsatsen behandlar vi inte
frågan om hur svarandens alternativa förklaringar skulle kunna se ut. De exempel vi har haft angående multipel kausalitet har
behandlat miljö- och läkemedelsskador vilket vi anser talar för bevislättnad. Vi vill dock poängtera att vi givetvis inte med
säkerhet säga hur en svensk domstol skulle hantera multipel kausalitet, bevisprövningen är ju fri, se 3.4.1, vad vi kan göra är
att ge några hypotetiska funderingar på relationen mellan skaderisk och sannolikhet vid multipel kausalitet.
153
En konsekvens av skadeorsakernas generiska beståndsdelar är att samtliga tänkbara skadeorsaker har potentialen att
orsaka samma typ av skada. En förutsättning för skadeståndsansvar är dock att skadeorsakerna kan kopplas till en
skadevållare, resonemanget håller alltså inte i en situation som liknar Sindell v. Abbot laboratories där DES kunde
identifieras som skadeorsak men det kunde inte visas vilken av alla potentiella DES-tillverkare som hade tillhandahållit det
skadebringande läkemedlet.
154
Om skadeförloppet innefattar skadeorsaker med generiska faktorer bör skaderisken densamma för samtliga tänkbara
skadeorsaker och identisk med risken för att en skadebringande generisk faktor ska kulminera i skada.
155
Detta innebär självklart inte att de tänkbara skadeorsakerna har orsakat skadan, men det innebär att risken för att inkludera
irrelevanta orsaker i skadeförloppet är lika med den risk som tolereras av rättsordningen med hänsyn till beviskravet; detta
kan inte anses vara en orimlig konsekvens till den grad man accepterar bevislättnadsprincipen.
156
Exempel: de generiska läkemedlen X och Y orsakar skada i ett av fem fall av konsumtion. Risken för att den generiska
faktorn kulminerar i skada är således 20 %. I avsaknad av andra tänkbara förklaringar till skadan kommer X eller Y troligen
anses vara sannolika skadeorsaker, men eftersom risken att drabbas av följdskador vid konsumtion endast är 20 % kan vi inte
anta att både X och Y har kulminerat i skadan, alltså är X och Y alternativa skadeorsaker. (under förutsättningar att X
respektive Y endast har konsumerats en gång, en större konsumtion medför givetvis att skaderisken ökar)
Utgången i ett sådant fall torde bli att inget skadestånd utgår, jfr NJA 1982 s 421.
157
Jfr 3.1.1 samt 1992 s 740 I och II.
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överhängande sannolikhet för att läkemedlet generellt kulminerar i en skada så kommer X och
Y utgöra alternativa skadeorsaker158 med samma sannolikhet att kulminera i en skada, således
kan varken X eller Y sägas vara en mer sannolik skadeorsak eftersom skaderisken är en
generisk faktor i skadeförloppet, utgången blir alltså att inget ansvar utgår.
När multipel kausalitet förekommer med sammanblandade skadeorsaker får en bedömning
göras av varje enskild skadeorsak. I den mån en åberopad skadeorsak är en tillräcklig
betingelse för den totala skadan kvalificeras skadeorsaken som potentiell.159 Varje potentiell
skadeorsaker är sedan sannolik i relation till risken för effektens inträdande.160

Exempel: företag A, B och C har verksamheter som resulterar i utsläpp i ett närliggande
vattendrag. Senare framkommer att vattnet i person D:s brunn har blivit förorenat.
Inledningsvis får det undersökas om A, B och C respektive åtminstone är tillräckliga orsaker
för skadan. Under förutsättning att så är fallet torde A, B och C respektive vara sannolika
orsaker i förhållande risken för att respektive orsakskandidat ska kulminera i en skadeeffekt.
Varje orsak som i förhållande till skadan anses vara överhängande sannolik blir betraktad som
en faktisk skadeorsak varpå solidariskt ansvar utgår.

5.3 Sannolikhet och market share liability
Vid market share liability ska kausalitet fastställas mellan en ersättningsgill skada och någon
typ av generisk produkt eller sammanblandning. Talan väcks sedan mot en grupp av
producenter som tillverkat sådana generiska produkter som förekommit i skadeförloppet. Den
stora fördelen med att tillämpa market share liability torde vara att metoden kan hantera
sådana extrema fall av orsaksflerhet som exempelvis förelåg i fallet Sindell v. Abbot
laboratories, där det långa skadeförloppet och den skadebringande produktens generiska natur
gjorde att det inte ens var möjligt att peka ut en potentiell skadevållare. Genom att tillämpa

158

Givetvis kan skadan också tänkas vara en så osannolik konsekvens av de potentiella skadeorsakerna att varken X eller Y
kan antas vara sannolika skadeorsaker. Frågan är då om X eller Y ändå ska anses vara sannolika skadeorsaker om X och/eller
Y anses vara en mer sannolika orsakskandidater än alla andra tänkbara förklaringar till skadan. Vi menar att X och Y i en
sådan situation inte kommer anses vara skadeorsaker eftersom rättspraxis tyder på att potentiella skadeorsaker inte enbart ska
vara sannolika i relation till andra tänkbara skadeorsaker utan även i relation till övriga omständigheter. Se 3.4.2.1.
159
Jfr 3.2.3. Problemet är att den potentiella skadeorsaken inte nödvändigtvis medför en skadeeffekt, se 5.1.3.
160
Varje tänkbar skadeorsak får anses vara en faktisk skadeorsak i relation till sannolikheten för att den potentiella
skadeorsakens förekomst medför en skadeeffekt, om det är övervägande sannolikt att en potentiell orsak medfört skadan
kvalificeras orsaken som faktisk. I den mån flera sammanblandade orsaker anses vara faktiska skadeorsaker inträder samma
typ av orsaksflerhet som i 3.2.3 ”om flera orsaker…”.
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market share liability kan ansvar åläggas för tillverkandet av en potentiellt skadebringande
produkt.
Om kausalitet föreligger mellan en skadebringande produkt eller sammanblandning och en
ersättningsgill skada inträder en omvänd bevisbörda för svaranden som får exculpera sig för
att undgå ansvar. Förmår inte svaranden exculpera sig så fördelas skadeståndsansvaret utifrån
svarandens marknadsandelar, med andra ord görs ett antagande om att det finns ett samband
mellan marknadsandelar och skaderisk. Om ett företag exempelvis utgör 15 % av marknaden
för det skadebringande läkemedlet X görs antagandet att företaget också har orsakat 15 % av
följdskadorna från X, följaktligen får företaget därför ansvara för 15 % av det totala
skadeståndet. Resonemanget baseras på att skadeorsaken är generisk, således medför varje
potentiell skadeorsak samma skaderisk. Sannolikheten att den skadebringande produkten har
orsakat skador får sedan antas öka i förhållande till mängden sålda produkter vilket föranleder
fördelningen av skadeståndsansvaret efter respektive ansvarssubjekts marknadsandel.
Vanligtvis uppställs också ett krav på att svarandesidan ska utgöra en väsentlig del av
marknaden för den skadebringande produkten; detta är för att öka sannolikheten för att den
faktiska skadevållaren ska åläggas skadestånd. Vi frågar oss dock om detta inte samtidigt ökar
sannolikheten för att ansvarssubjekt som inte är skadevållare också åläggs skadestånd?
Domstolen i Sindell v. Abbot laboratories skulle sannolikt invända att svaranden kan anses ha
förfarit vårdslöst genom att tillhandahålla potentiellt skadebringande produkter och således
bör skadestånd ändå utgå som ett incitament för att maximera framtida produktsäkerhet.161

5.4 Slutsatser
Med utgångspunkt i ovanstående analys skulle multipel kausalitet kunna definieras som ett
komplex av potentiella orsakssamband. Problematiken består med andra ord av att flera
potentiella orsakssamband föreligger vilket medför svårigheter att visa vilket eller vilka av
dessa samband som är för handen. Detta resulterar i att samtliga presumtiva ansvarssubjekts
inverkan på skadan förblir okänd, det finns alltså en påtaglig möjlighet att ett presumtivt
ansvarssubjekt inte alls är skadevållare. Således lyder vår definition av multipel kausalitet
som följer:

161

Jfr 4.1, 4.2.
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Multipel kausalitet är ett komplex av potentiella orsakssamband som medför att det är
omöjligt att fastställa dels vilken inverkan varje tänkbar skadeorsak har haft på den totala
skadan, dels hur dessa tänkbara skadeorsaker relaterar till varandra. Som en konsekvens kan
varje tänkbar skadeorsak endast kan utgöra en skaderisk, vilket medför möjligheten att en
eller flera presumtiva ansvarssubjekt inte alls är skadevållare.
Vi menar att ovanstående definition passar bra in på Hellner och Radetzkis beskrivning av
multipel kausalitet, den passar även rent semantiskt eftersom problematiken består av att
multipla former av orsakssamband föreligger. Rent begreppsmässigt menar vi dock att
multipel kausalitet lika gärna skulle kunna klassificeras som ett fall av alternativ kausalitet,
åtminstone enligt Schultz definition. I den mån solidariskt ansvar utgår föreligger ju falsk
alternativ kausalitet och annars föreligger ju äkta alternativ kausalitet.162 Anledningen till att
vi försöker hitta gemensamma nämnare mellan olika begrepp är att endast Hellner och
Radetzki använder termen multipel kausalitet, det verkar märkligt att ingen annan författare
använder begreppet, vi får därför anta att ”multipel kausalitet” är en term som Hellner och
Radetzki har uppfunnit och ur en begreppsmässig synvinkel är det därför intressant för oss att
försöka skapa klarhet i terminologin.
Vi vill poängtera att varken en traditionell kausalitetsbedömning eller market share liability
kan användas för att fastställa kausaliteten vid multipel kausalitet. Om en potentiell orsak vid
multipel kausalitet endast kan konstateras vara en skaderisk så medför både solidariskt ansvar
och market share liability ansvar att skadeståndet de facto utgår för sannolikheten att en
skaderisk ska realiseras. Metoderna innefattar dock en skillnad vad gäller
sannolikhetsbedömningen; en traditionell kausalitetsbedömning innebär att kausalitetskravet
är uppfyllt om en överhängande sannolikhet föreligger i förhållande till alternativa
förklaringar och omständigheterna i övrigt. Vid market share liability görs ett hypotetiskt
antagande om att det finns ett samband mellan ett företags marknadsandel och företagets
inverkan på den totala skadan.
Eftersom risken för att skadeståndet träffar oskyldiga inte kan elimineras via
kausalitetsbedömningen måste en avvägning göras mellan fördelarna och nackdelarna med att
ändå ålägga skadeståndsansvar. Vi börjar med att överväga vad som talar för att skadestånd
162

Se ovan avsnitt 5.1.1.
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ska utgå. Inledningsvis menar vi att rättsordningen, genom beviskravet övervägande
sannolikhet, tolererar en viss felmarginal för juridiska bedömningar. Det krävs inte att
sambandet mellan orsak och skada fastställas i full säkerhet, utan endast att en övervägande
sannolikhet ska föreligga.163 I rättspraxis framstår domstolen som benägen att ta hänsyn till
den skadelidandes behov av reparation164, även ett rent preventivt syfte kan bör tala för att
skadestånd åläggs.165 Mot att skadestånd utgår talar att skadeståndet endast bör åläggas en
faktiskt skadevållare166, vidare tolererar rättsordningen vissa typer av skaderisker, vid
produktskador tolereras systemfel, vidare tolereras fel som tillverkaren med hänsyn till den
vetenskapliga utvecklingen inte haft möjlighet att känna till. 167 Inte minst måste man fästa
vikt vid att ersättning kan erhållas genom exempelvis försäkringar som inte riskerar att träffa
fel på samma sätt som ett felaktigt utdömt skadestånd.168 Avslutningsvis menar vi att
ovanstående avvägning reflekterar skiljelinjen mellan den rättsekonomiska och
rättviseteoretiska synen på skadestånd169, vi kan inte säga vilka skäl som slutligen kan anses
väga tyngst; men vår förhoppning är att vi åtminstone har redogjort för några beaktansvärda
tankegångar och lyckats visa att avvägningen inte på något sätt är självklar.

163

Jfr 3.5.1-3.5.3. Diesen menar att beviskravet (i vårt fall i form av den allmänna bevislättnadsregeln) kan ses som den
felmarginal som godtas vid juridiska bedömningar. Så länge risken för att en oskyldig individ åläggs skadestånd faller inom
felmarginalen, eller med andra ord, så länge skadestånd endast utdöms i fall då beviskravet på övervägande sannolikhet är
uppfyllt torde risken för juridiska felbedömningar tolereras av rättsordningen.
164
Den allmänna bevislättnadsregeln infördes för att möjliggöra ersättning till en skadelidande i svårutredda skadeförlopp, se
Högsta domstolens domskäl i NJA 1977 s 176.
165
Skäl för som även kan vara relevanta för svensk rätts del finns i Sindell v. Abbot laboratories, se 4.1 om incitament för
produktsäkerhet, kostnadsfördelning m.m.
166
Se 2.3, 3.1. Problematiken är inte endast relaterad till rättviseteorin, rent ekonomiskt finns det ingen anledning att ålägga
önskvärda eller annars nyttiga beteenden med ett potentiellt betungande skadestånd. Jfr avsnitt 4.4, Fischers kritik.
167
Se 3.6.4.
168
Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 209.
169
Jfr 2.3.
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