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Sammanfattning 
Abstract 
 
Ofta rapporterar massmedia om brott som t.ex. mord, våldtäkt och misshandel. Den ena 
gärningen är brutalare än den andra. Denna uppsats behandlar ideellt skadestånd för sveda 
och värk som under vissa omständigheter kan tilldömas den som åsamkas psykiska besvär, till 
följd av underrättelsen om att en nära anhörig uppsåtligen har berövats livet. Effekterna av det 
psykiska lidande som närstående till ett brottsoffer tvingas utstå vid grova brott är ofta 
påtagliga för den som drabbas, varför skadestånd ev. kan bli aktuellt. En välkänd princip inom 
skadeståndsrätten är att s.k. tredjemansskador inte ersätts. Principen är normalt sett ett hinder 
för att tillerkännas ersättning i ett sådant fall. Sambandet mellan tredjemansskadan och 
gärningsmannens handling kan anses vara otillräckligt för att grunda ersättning. Principen har 
emellertid sitt väsentliga tillämpningsområde i situationer då tredje man drabbas av allmän 
förmögenhetsskada till följd av att någon annan har lidit en fysisk skada. Numera har det skett 
en utveckling på området genom att principen, i vissa fall, inte utesluter att ersättning för 
psykiska besvär kan utgå till den som har fått en underrättelse om att en nära anhörig bragts 
om livet. 
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Författaren presenterar här den rättsliga utvecklingen gällande sveda- och värkersättningen 
vars beloppsnivåer tenderar att höjas, och tar därefter ställning till bl.a. frågorna om var 
gränsen bör dras för skadeståndsansvar de lege ferenda samt vem som bör vara 
ersättningsberättigad. 
 
 
Frequently media report on crimes such as murder, rape and maltreatment. This thesis deals 
with non-pecuniary damages for pain and suffering that can be granted to a person who con-
tracts behavioural dysfunction, as a consequence of the information on the fact that a close 
relative has been intentionally killed. A well-known principle in the field is that damages which 
affect a third party are not being compensated. The principle is normally an obstacle to be 
granted damages in such cases. Nowadays progress has been made in the field, since the prin-
ciple does not exclude that compensation for behavioural dysfunction can be paid to those 
that have been informed of a relative´s death. 
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                                                    ”…åtskilligt flyter inom skadeståndsrättens   

                                                                     område.” 

                                                                     Första lagutskottet 1946:33 s. 9.   

 

 

1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 
”Tolvåring hittad död med sax i huvudet”.1 Ofta rapporterar massmedia om brott som t.ex. 

mord, våldtäkt och misshandel. Som synes tycks fantasin vara gränslös med tanke på det sätt 

handlingarna kan utföras; den ena gärningen är brutalare än den andra. Av naturliga skäl intar 

offret och gärningsmannen scenen, medan närstående till offret skymtar bakom kulisserna. 

Vi glömmer ofta att skänka en tanke åt de närstående till offret. Det psykiska lidande som 

närstående till en skadelidande tvingas utstå vid våldsbrott, kan medföra långtgående 

konsekvenser för den som drabbas. Exempel på negativa effekter är sociala problem, som 

besvär i arbetslivet, men även självmordstankar kan bli en oönskad konsekvens av brottet. 

   

År 1993 var ett betydelsefullt år ur en skadeståndsrättslig synvinkel; HD framkom med två 

prejudikat som alltjämt är omdiskuterade i doktrinen.2 Rättsfallen visar att ideellt skadestånd, 

dvs. icke ekonomisk skada, för sveda och värk kan utgå till den som åsamkats psykiska 

besvär vid underrättelsen om att en nära anhörig avlidit genom uppsåtligt dödande. En 

välkänd princip inom skadeståndsrätten är att s.k. tredjemansskador inte ersätts, vilket 

normalt sett är ett hinder för att tillerkännas ersättning i dylikt mål. Sambandet mellan 

tredjemansskada och gärningsmannens handling kan anses vara otillräckligt för att grunda 

ersättning. Principen har emellertid sitt väsentliga tillämpningsområde i sådana fall då tredje 

man drabbas av allmän förmögenhetsskada3 till följd av att någon annan lidit en fysisk skada.4 

Numera har det således skett en utveckling på området genom att principen inte utesluter att 

ersättning för psykiska besvär kan utgå till den som fått underrättelse om att en nära anhörig 

avlidit under speciella omständigheter.  

   

                                                           
1 Östgöta Correspondenten den 31 maj 2001 s A4. 
2 Rättsfallen beskrivs närmare under 6.3. 
3 Allmän förmögenhetsskada är en skada på en persons förmögenhetsställning eller förvärvsverksamhet i 
allmänhet. 
4 HD:s domskäl: NJA 1993 s 41 I. 



 

 

 

9

Skadestånd till en skadelidande på grund av personskada kan i skadeståndslagen utgå på olika 

grunder. För det första genom den s.k. kränkningsersättningen i 1 kap. 3 §, dvs. kränkningar 

genom brott mot den personliga integriteten. För det andra genom 5 kap. 1 § p.1-3, som 

behandlar ekonomiskt skadestånd för sjukvårdskostnad och andra utgifter samt inkomstförlust 

och ideellt skadestånd för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter 

i övrigt till följd av skadan.   

 

Inom uppsatsens ram finns flera frågeställningar som är av intresse att studera. Bland annat 

behandlas frågan hur vidsträckt det s.k. närståendebegreppet bör vara, men även vilken typ 

av skadehandling som orsakar dödsfallet. Det vill säga, bör skadestånd till närstående dömas 

ut inte bara vid uppsåt, utan även vid vårdslöshet eller strikt ansvar5? Slutligen diskuteras 

frågan om närstående bör tillerkännas skadestånd då en nära anhörig har tillfo gats en 

personskada som inte har medfört dödsfall.   

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Den som åsamkas psykiska besvär till följd av underrättelsen om att en nära anhörig 

uppsåtligen har bragts om livet kan tillerkännas ideellt skadestånd. Var bör gränsen dras för 

skadeståndsansvar de lege ferenda? Bör ersättning utgå till närstående inte endast vid uppsåt 

utan även vid vårdslöshet eller strikt ansvar? Bör närstående tilldömas ersättning då 

handlingen inte medför dödsfall?     

 

 

1.3 Syfte 

 

Ambitionen i uppsatsen är att diskutera ideellt skadestånd till närstående vid förekomst av 

psykiska besvär. Den legala grunden är SkL 5 kap. 1 § p 3, dvs. ”sveda och värk” samt ”lyte 

eller annat stadigvarande men”. I huvudsak har ersättningarna i rättspraxis avsett sveda och 

värk i form av psykiska besvär, men enligt förarbetena kan det inte uteslutas att även lyte eller 

annat stadigvarande men kan bli aktuellt, varför jag har valt att även redogöra för den 

                                                           
5 Ansvar som inträder utan att vårdslöshet behöver föreligga, oberoende av vem som har orsakat skadan. 
Denna typ av ansvar förekommer inom särskilt farliga verksamheter som järnvägstrafik, luftfart och 
biltrafik, men hit hör även djurägares ansvar. Agell & Malmström, Civilrätt s 290 ff.  
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premissen. Inom ramen för arbetet inryms även beskrivningen av det s.k. 

närståendebegreppet, dvs. vilken personkategori som är berättigad skadestånd. Den 

huvudsakliga målsättningen är dock att söka skadeståndsansvarets gräns, om det nu finns 

någon sådan begränsning. Det vill säga om skadestånd bör utgå inte endast vid uppsåt, utan 

även vid vårdslöshet eller strikt ansvar. Slutligen är syftet att behandla frågan om ersättning 

bör tillerkännas närstående då handlingen inte medför dödsfall. I första hand antas den 

tilltänkta läsekretsen vara juridikstuderande och praktiskt verksamma jurister. Icke desto 

mindre vänder jag mig även till andra personer som har grundläggande kunskaper i 

skadeståndsrätt och straffrätt.   

 

  

1.4 Metod 

 
En utgångspunkt är att juridiken är en normativ vetenskap som inte är fri från moraliska eller 

etiska normer. Enligt min uppfattning finns det sällan endast en lösning till ett och samma 

problem. Beroende på varje individs utgångspunkter och värderingar, kan omständigheterna i 

ett juridiskt problem tolkas på olika sätt. I konsekvens härmed är det möjligt att komma till 

andra slutsatser än de som framställs i detta arbete.   

 
Enligt traditionell juridisk metod använder jag mig av olika rättskällor i arbetet. Det innebär 

användande av lagtext, rättsvetenskaplig litteratur och förarbeten, såsom Statens offentliga 

utredningar och propositioner. Utöver detta nyttjas juridiska tidskrifter där författare inom 

skadeståndsrätten har uttalat sig i olika frågor. I arbetet att studera en potentiell gräns för 

skadeståndsansvar, är en utgångspunkt de båda metoderna adekvansläran och 

skyddsändamålsläran. Jag tar hjälp av dessa metoder för att försöka klargöra hur 

rättstillämpningen har argumenterat i de rättsfall som beskrivs i uppsatsen. Enligt min 

mening kan metoderna bidra med att synliggöra värderingarna i domskälen. Av 

dispositionsmässiga skäl väljer jag att föra en diskussion efter de rättsfall som jag anser vara 

principiellt viktiga. Analyser företas av domskälen från HovR och HD. Anledningen till att 

TR:s domskäl utelämnas är att motiveringarna är något kortfattade för att underbygga en 

analys av dem. Trots det sagda, kommer TR:s domskäl i undantagsfall att ingå i 

analysavsnitten, då jag funnit skäl därtill. Mot bakgrund av nämnda analyser kommer jag 

slutligen att försöka finna en lämplig avgränsning av skadeståndsansvaret.  
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1.5    Avgränsning 

  

I domen som avkunnades år 1993 framkom att närstående till en anhörig som berövats livet 

inte kan tilldömas skadestånd mot bakgrund av den s.k. kränkningsersättningen i SkL 1 kap. 

3 §, varför jag har avgränsat mig från den typen av ersättning. Därefter har jag valt att inte 

behandla det ideella skadestånd som finns att tillgå i speciallagstiftning. Inte heller studeras 

premissen ”olägenheter i övrigt” som ingår i SkL 5 kap. 1 § p 3. Skälet härtill är att den typ av 

ersättning som hittills har utgått i rättspraxis avser i huvudsak sveda och värk. Dessutom 

avgränsar jag mig från det ekonomiska skadeståndet i SkL 5 kap. 1 § p 1-2, dvs. 

”sjukvårdskostnad och andra utgifter” samt ”inkomstförlust”. Den sistnämnda kommer 

endast att beröras i undantagsfall. Avslutningsvis fördjupar jag mig inte i det 

försäkringsrättsliga området, utan nämner det endast i mindre omfattning där det har 

relevans. 

 

 

1.6    Disposition 
 
 
I kapitel 2 ger jag en historisk tillbakablick och allmänna utgångspunkter för ideellt 

skadestånd. Därefter övergår jag till kapitel 3 där jag definierar ”personskada” och beskriver 

sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. I kapitel 4 återger jag definitionen av 

”närståendebegreppet” och därtill hörande rättspraxis. Kapitel 5 behandlar 

begränsningslärorna adekvansläran och skyddsändamålsläran, med dess funktioner och 

tillämpningsområden. Därefter tar kapitel 6 vid med en framställning av ”skadestånd vid 

uppsåt”. Här sker en allmän beskrivning med tillhörande rättspraxis och analys. 

Fortsättningvis följer kapitel 7 med en motsvarande genomgång av ”skadestånd vid 

vårdslöshet”. I kapitel 8 avser jag att diskutera ”skadestånd vid icke dödlig utgång” mot 

bakgrund av rättspraxis och analys. I det näst sista kapitlet 9 framställs en ”avslutning” 

genom en sammanfattande diskussion. Slutligen framgår av kapitel 10 en käll- och 

litteraturförteckning.      
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2.  Allmänt om ideellt skadestånd 

 

Inledningsvis kommer jag att beskriva utvecklingen vad gäller det ideella skadeståndet genom 

en historisk tillbakablick fram till nu gällande rätt. Därefter skall jag beskriva några allmänna 

utgångspunkter som kan vara av värde för den fortsatta framställningen.  

 

På medeltiden utdömdes böter vid personskador enligt landskapslagarna. Bötesbeloppen 

varierade beroende på vilken typ av skada som hade inträffat. Exempel på skador var 

”kindpust” och ”hårdrag”. I litteraturen anges att det troligen utgick böter för skadorna på 

grund av den förnärmelse och fridsstörning som ansågs vara resultatet av skadehandlingen. 

Vid sidan av böter kunde skadestånd utgå, och det uttalades att den ersättningsskyldige 

gentemot den skadelidande skulle ”…efter omständigheterne och Rättens/Domarens 

ompröfwande honom för sweda och värck förnöja”.6 Allt eftersom har det ideella 

skadeståndet utvecklats och gestaltats till nu gällande rätt genom p. 3, i SkL 5 kap. 1 § p. 1-3:  

 

”Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 

 

1.   sjukvårdskostnad och andra utgifter, 

2.   inkomstförlust, 

3.  sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.” 

 

Inom skadeståndsrätten är det brukligt att skilja mellan ekonomisk och ideell skada. Var 

gränsen går mellan dessa skadetyper är omtvistat, trots detta råder det inget tvivel om att den 

ekonomiska skadetypen syftar på ekonomiska förluster såsom kostnad, inkomstförlust eller 

intrång i näringsverksamhet. Utmärkande för den ideella skadan är att det handlar om 

skadeföljder av annan än ekonomisk art, dvs. skada som inte direkt kan mätas i pengar. En 

huvudregel inom skadeståndsrätten är att ersättning lämnas endast för ekonomisk skada och 

för att kompensation skall utgå för en ideell skada krävs i princip stöd i lag.7  

 

Utvecklingen på senare tid inom socialförsäkringsområdet med minskade förmåner, har 

medfört att skadestånd som företeelse har ökat i betydelse även i form av ersättning för 

                                                           
6 Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada s 25 f. 
7 Prop. 2000/01:68 s 17. 



 

 

 

13

ekonomiska skadeföljder p.g.a. personskada.8 Dessutom är tendensen i svensk 

skadeståndsrätt att ersättningarna för ideella skador höjs.9 En bidragande orsak till det är att 

skadeståndsnivåerna i Sverige bör sträva efter att uppnå motsvarande nivåer som vissa andra 

europeiska länder.10  De flesta personskadorna ersätts av socialförsäkringen, men även av den 

skadelidandes privata försäkringar. Enligt skadeståndsrättsliga normer ersätts normalt inte 

ideell skada av försäkringar, varför skadeståndsrättens viktigaste uppgift beträffande 

personskador är att ge ersättning för ideell skada.11 En viktig princip inom svensk 

skadeståndsrätt är att full ersättning skall utgå för den skada som uppstått. Det vill säga, 

skadeståndets syfte kan vara att ersätta skadan, eller med ett annat ord, att reparera 

densamma.12 Det går dock inte att på objektiva grunder mäta förlusten av den ideella skadan 

varför ersättningen bestäms schablonmässigt.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 SOU 1995:33 s 15. 
9 Prop. 2000/01:68 s 45. 
10 A prop s 46. 
11 A prop s 17. 
12 Skadeståndets funktion är intensivt debatterad; vissa författare anser att dess syfte är att ersätta, medan 
andra framhåller en preventiv funktion, dvs. att hindra olämpliga handlingar. Hellner, Skadeståndsrätt  5:e 
uppl., s 37 ff. 
13 SOU 1995:33 s 54. 
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3. Sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men 

 

3.1  Definition av begreppet personskada 

 

En viktig förutsättning för att en person skall kunna hållas ansvarig enligt skadeståndslagen 

för en personskada, är att denne har vållat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet.14 Det är 

följaktligen väsentligt att definiera begreppet personskada för att kunna ta ställning om ideellt 

skadestånd skall kunna utgå. I SkL 5 kap. 1 § förklaras aldrig vad som menas med 

personskada, utan regeln beskriver bara vad ersättning för sådan skada omfattar och på vilket 

sätt ersättningen skall fastställas.  

 

Till personskada hör såväl fysiska som psykiska defekter, oberoende av om dessa har 

framkallats med fysisk påverkan eller på något annat sätt. Det kan här röra sig om en skada 

på kroppen som uppstått genom mekanisk påverkan, t.ex. inre blödningar och köttsår. Det 

kan även vara en skada som framkallats genom strålning eller förgiftning, som exempelvis 

inre sjukdomstillstånd eller förstörda vävnader. Även fysisk smärta anses vara personskada.15 

Som personskada räknas också psykiska skador som t.ex. chock, depression och 

posttraumatisk neuros16. I begreppet inryms även fall där den skadelidande avlider på grund 

av skadan. I dessa situationer är det de närstående till den avlidne som är 

ersättningsberättigade för ekonomisk skada till följd av dödsfallet.17  

 

Vad krävs då för att de psykiska besvären skall betraktas som personskada? För det första 

krävs att symptomen är medicinskt påvisbara effekter.18 En sådan effekt kan yttra sig på så sätt att 

den skadelidande tvingas sjukskriva sig för kortare eller längre tid p.g.a. psykiska besvär som 

uppstått till följd av skadan. Det är dock inte något krav, utan det går även att styrka de 

medicinska besvären på annat sätt.19 Exempelvis brukar våldtäktsoffer oftast vara sjukskrivna 

en kortare tid eller inte alls, och barn som har fallit offer för incest kommer sällan under 

läkarvård, eftersom övergreppen oftast upptäcks efter lång tid. I flertalet fall står det klart att 

den skadelidande måste uppvisa medicinska besvär som t.ex. depression, oro, ångest, 

                                                           
14 SkL 2 kap. 1 §. 
15 SOU 1995:33 s 61. 
16 Mental sjukdom av lindrigare grad än psykosen, med sjukdomsinsikt och bibehållen verklighetskontakt. 
Dahlgren & Wrete, Kortfattad medicinsk ordbok s 174. 
17 SOU 1995:33 s 61. 
18 A st; NJA 1993 s 41 I och II under 6.3. 
19 SOU 1992:84 s 217 f. 
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sömnbesvär, sexuella störningar eller liknande för att det skall anses vara en personskada.20 

För att de psykiska besvären skall definieras som personskada är det inte tillräckligt med 

allmänna känsloyttringar som får anses vara normalt vid inträffade skador som vrede, rädsla 

eller allmän sorg och saknad.21 Enligt ett lagförslag skall det i framtiden inte behövas något 

läkarintyg för att styrka de psykiska besvären, i fall där det ersättningsbara endast är sveda och 

värk alternativt mindre belopp som avser kostnader eller inkomstförlust.22 Kraven på att skadan skall 

vara medicinskt påvisbar kan ifrågasättas. Enligt mitt förmenande, är beviskraven angående 

detta en okodifierad regel med möjlighet till undantag; jag menar att det kan finnas en risk för 

missbruk.23   

 

 

3.2     Sveda och värk 

 

3.2.1    Vad ersätts? 

 

Ersättningsposten sveda och värk tar sikte på det fysiska och psykiska lidandet under den akuta 

sjukdomstiden efter skadan, till skillnad från kompensationen för lyte och men, vilken avser 

bestående besvär som ersätts för den tid som motsvarar invaliditet.24 Ersättning för sveda 

och värk är inte någon renodlad ideell kompensation, eftersom en viss andel i vissa fall kan 

avse utlägg för att underlätta den skadelidandes tillvaro under den tid skadan varar.25 Hellner 

har kommit att kalla ersättningsposten för ett slags ”plåster på såret”. Oro och ängslan inför 

framtiden ersätts, däremot utgår ingen kompensation för sorg och besvikelser.26 I vissa andra 

länder utgår ersättning för sorg och saknad, i Frankrike t.ex. ersätts förlust av en kär sak, 

exempelvis en häst.27 Vissa uttalanden i doktrinen har fört tanken att meningen med 

ersättningen för sveda och värk är att angenäma känslor skall skapas hos den skadelidande, 

genom att ersätta utgifter för nyttigheter eller glädjeämnen under sjukhusvistelsen som 

böcker, blommor, frukt, prenumeration på någon tidning etc.28 Vad gäller det fysiska lidandet 

ersätts smärta och liknande fysiska obehag. Det psykiska lidandet avser reaktioner som kan 

                                                           
20 A a s 218. 
21 Prop. 2000/01:68 s 17 f. 
22 A prop s 71: lagen föreslås träda ikraft den 1 jan 2002. 
23 Se resonemanget under 6.4.1 (Klippanmålet). 
24 Se nedan under 3.3.1. 
25 Prop. 2000/01:68 s 24. 
26 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt 6:e uppl., s 395. 
27 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga III, not 44 s 1662. 
28 Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada s 104. 
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uppträda under den akuta sjukperioden. Exempel på det är ångest, sömn- och 

koncentrationssvårigheter, depression och sexuella störningar.29  

 

3.2.2  Hur beräknas ersättningen? 

 

Ersättningen beräknas först efter att den akuta sjuktiden har löpt ut, eftersom det då är 

lättare att få en helhetssyn över de skador som har uppstått. Vid längre akuttider kan dock 

ersättningen beräknas tidigare, varför ersättningen har standardiserats.30 Försäkringsbolagens 

skadeprövningsnämnder har utarbetat tabeller för de vanligaste skadorna. Tabellerna 

fastställs och justeras regelbundet, bl.a. vid penningvärdets förändringar, av 

Trafikskadenämnden31. Domstolarna använder sedan tabellerna som underlag vid 

fastställande av ersättningen.32 Faktorer som ligger till grund för beloppen i schablonerna är 

tiden för sjukhusvistelse, eller i förekommande fall tiden för sjukskrivning, vårdtyp och 

skadetyp. Omständigheter som inte tillmäts betydelse enligt tabellerna är skadelidandes ålder, 

yrke, kön eller grad av känslighet.33 Domstolarna är dock inte bundna av tabellerna, utan kan 

avvika från dem även om de oftast är vägledande som bedömningsunderlag.  

 

 

3.2.3  Hur sveda och värk förhåller sig till andra ersättningsposter 

 

Tanken med ersättningen för sveda och värk är att den skadelidande skall ”sättas i tillfälle att 

under sjukdomstiden erhålla förströelse” t.ex. genom böcker, tidningar, TV-apparat på 

sjukrummet e.d.34 Det finns dock vissa gränsdragningsproblem gentemot andra poster då det 

ibland är svårt att skilja sveda och värk från det ekonomiska skadeståndet. Ett exempel är 

gränsen mot ”olägenheter i övrigt”, där det i förarbetena till 1975 års personskaderegler 

uttalades att anordningar som bidrar till den skadelidandes förströelse, t.ex. TV-apparat på 

sjukrummet, kan ersättas som olägenheter i övrigt.35  

                                                           
29 Prop. 2000/01:68 s 24. 
30 A prop s 24. 
31 Trafikskadenämndens uppgift är att lämna rådgivande yttranden till försäkringsbolagen om ersättning för 
personskada från trafikförsäkringen. Nämnden är sammansatt av ledamöter och en ordförande som i 
ordning är utsedda av Finansinspektionen respektive Regeringen.  
32 SOU 1995:33 s 83: HD har fastställt att ersättning för sveda och värk skall beräknas mot bakgrund av 
Trafikskadenämndens hjälptabeller, se t.ex. NJA 1979 s 129. 
33 A st. 
34 A a s 85. 
35 Prop. 1975:12 s 149. 



 

 

 

17

Gränsen mellan sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men dras i regel vid den 

tid då bestående invaliditetstillstånd har inträtt. Det vill säga, då det medicinska tillståndet 

anses statiskt och behandlingen i regel har upphört. Sveda och värk som därefter består, 

ersätts som lyte eller annat stadigvarande men.36 Slutligen kan det vara svårt att dra gränsen 

mellan det psykiska lidande som är medicinskt påvisbart, och således omfattas av ersättning 

för sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men, och de psykiska besvär som följer 

av en ”kränkning” enligt 1 kap. 3 §.37  

 

 

3.3 Lyte eller annat stadigvarande men 

 

3.3.1 Vad ersätts? 

 

Skadeståndsposten lyte eller annat stadigvarande men tar sikte på skadeföljder som består, dvs. 

sådana som bibehålls efter den tid då den skadelidandes tillstånd har blivit varaktigt. 

Gemensamt för dessa skadeföljder är att de kan antas påverka den skadelidandes liv för all 

framtid.38 Som tidigare angivits har det i praxis endast utgått skadestånd för sveda och värk. I 

avsnitt 6.1 beskriver jag ett lagförslag som lagts fram med anledning av ideellt skadestånd. I 

förarbetena till detta förslag uttalas att om en närstående drabbas av psykiska besvär till följd 

av en nära anhörigs död, så skall i förekommande fall även skadestånd utgå för bestående 

men.39 I medicinskt avseende står det även klart att en psykisk chock kan bli bestående livet 

ut.40 Detta är anledningen till att jag har valt att även beskriva rubricerad skadeståndspost. 

Personligen anser jag att möjligheten till skadestånd vid bestående men är fullt motiverat, 

eftersom det är möjligt att tilldömas ersättning vid sveda och värk. Följaktligen torde det vara 

skäligt att döma ut skadestånd när besvären dessutom har blivit bestående. 

 

Posten för lyte gäller den förödmjukelse som den skadelidande kan uppleva till följd av 

skadan som t.ex. vanställande kroppsfel, ärr, hälta eller förlust av någon kroppsdel.41 

Rekvisitet annat stadigvarande men behandlar andra framtida följder av skadan. Det gäller inte 

endast skadeföljder som framkallar direkt smärta eller obehag, utan även sådana som medför 

                                                           
36 SOU 1995:33 s 86. 
37 A st.  
38 A a s 87. 
39 A a s 442. 
40 A a s 531: PM angående psykiska skadeföljder av överläkare Tom Lundin, Karolinska sjukhuset, 
Stockholm. 
41 A a s 87. 
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att den skadade får problem med att klara ett normalt liv. Som exempel anges lidande som är 

relaterat till rörelseinskränkning, förlorad eller nedsatt syn, dövhet, talfel, förlust av 

möjligheten att skaffa barn. I denna post ingår även oro för framtida men, dvs. oro för att i 

framtiden drabbas av sviter av skadan. Till denna kategori hör även omgivningens reaktion, 

dvs. medvetandet eller blotta misstanken om att av omgivningen uppfattas som vanställd.42 

Avslutningsvis hör till ersättningsposten förlust av möjligheten att ägna sig åt olika 

fritidssysselsättningar som friluftsliv, joggning eller bio- och teaterbesök.43  

 

 

3.3.2  Hur beräknas ersättningen? 

 

Liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger i praktiken ofta ersättning för lyte och men. Vid 

bestämmande av skadestånd för lyte och men tas dock inte hänsyn till detta, utan 

skadeståndet beräknas för sig.44 Skadestånd för lyte och men fastställs i form av ett 

engångsbelopp.45 I de fall då offret är varaktigt medvetslös och dennes återstående livstid är 

osäker utges dock ersättningen som en periodisk ersättning.46 Skadestånd för lyte och men 

beskattas inte.47 Som all annan ideell skada så beskrivs inte i lagen hur ersättningen skall 

bestämmas. I praktiken används liknande tabeller som vid sveda och värk för att fastställa 

ersättningen. Beloppen är anpassade efter den skadelidandes ålder, skadans art och 

invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden i sin tur bestäms mot bakgrund av speciella medicinska 

invaliditetstabeller.48 HD har godtagit tabellerna som utgångspunkt för uppskattningen av 

ideella skadeföljder.49 Som tidigare har framhållits utgör endast tabellerna en riktpunkt för 

bedömningen, vilket innebär att domstolen kan göra avvikelser från dem. 

 

 

3.3.3     Hur lyte och men förhåller sig till andra ersättningsposter  

 

Före 1975 års ändringar i SkL:s personskaderegler kunde skadestånd avseende lyte och men 

avse även skadeföljder av ekonomisk natur. Det innebar att kostnader av mindre omfattning 

                                                           
42 A st.  
43 Pettersson, Olägenheter i övrigt s 89. 
44 SOU 1995:33 s 87. 
45 Prop. 1975:12 s 115. 
46 Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada s 261. 
47 SOU 1995:33 s 87. 
48 A a s 88. 
49 Se bl.a. NJA 1979 s 129 och NJA 1992 s 642. 
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som skadelidande åsamkats kunde ersättas under denna post. Numera ersätts sådana 

kostnader under ”olägenheter i övrigt”. Detsamma gäller kostnadsslaget ”risk för förlust av 

extrainkomster” som tidigare kunder höja ersättningen för lyte och men. Även denna post 

går under ”olägenheter i övrigt”. Konsekvensen blir att ersättningsposten för lyte och men 

har renodlats till att avse skadeföljder av ideell natur.50 Det finns trots detta problem med att 

särskilja posten från andra poster i 5 kap. 1 §. Det kan uppstå svårigheter med att dra en 

gräns mellan å ena sidan lyte och men, och å andra sidan kostnader för att neutralisera ideella 

skador, genom minskade förutsättningar att utöva fritidssysselsättning. Några direkta 

problem med att dra en gräns i förhållande till ”inkomstförlust” torde inte vara för handen. 

Inte heller gränsen gentemot ”sveda och värk” borde vålla några problem. Vid de svåraste 

skadefallen kan ett maximalbelopp utgå gemensamt för sveda och värk samt lyte och men. 

Däremot kan svårigheter uppstå vad gäller gränsdragningen till ”olägenheter i övrigt”, det 

gäller t.ex. ”förlust av fritid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 SOU 1995:33 s 100. 
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4.     Närståendebegreppet 
 

4.1 Inledning 

 

Rätten till ideellt skadestånd vid psykiska besvär på grund av att en nära anhörig har avlidit 

tillkommer bara den som stod den avlidne särskilt nära. Begreppet är vagt och inte definierat i 

skadeståndslagen. Anledningen till att begreppet inte är bestämt i lagtexten kan vara ”…att 

en så stelbent reglering inte medger en nyanserad bedömning med hänsyn till de särskilda 

omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet”.51 I konsekvens härmed är det 

lämpligare om rättstillämpningen anger kretsen för vem som är ersättningsberättigad.52 Vem 

är då närstående egentligen? 

 

I slutbetänkandet av ”Kommittén om ideell skada” framkommer att det är primärt den 

avlidnes make, registrerade partner, sambo, barn och föräldrar som inryms under begreppet 

närstående.53 Även syskon som var sammanboende med den avlidne bör medräknas till de 

ersättningsberättigade om psykiska besvär har uppstått som en följd av dödsfallet.54 Det finns 

inget uttalat krav på biologiskt släktskap; såväl adoptivbarn, fosterbarn som s.k. särkullbarn, dvs. 

bröstarvinge på enbart den avlidnes makens sida, borde kunna bli ersättningsberättigade.55 I 

särskilda fall bör även den som inte har bott tillsammans med den avlidne få ersättning, om 

det funnits sådan samhörighet mellan dem som det normalt finns mellan sammanboende 

personer.56 Det har vidare uttalats att det under speciella omständigheter även kan bli aktuellt 

att ersätta en närstående som inte tillhör familjekretsen. Det kan gälla en person som innan 

skadan uppkom hade en god och nära relation med en skadelidande som inte hade nära 

släktingar.57 Avslutningsvis har det även ansetts att syskon som inte bodde tillsammans med den 

avlidne kan komma ifråga för ersättning.58   

 

 

 

 

                                                           
51 A a s 391. 
52 A a s 392. 
53 A a s 391. 
54 A st.  
55 A a s 391 f. 
56 A a s 392. 
57 Prop. 2000/01:68 s 69. 
58 NJA 1996 s 509, se under 6.4.1; NJA 2000 s 521. 
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4.2      Rättspraxis vid närståendebegreppet 

 

Av 1993 års rättsfall framgår det att föräldrar, liksom underåriga samboende syskon, hör till 

kategorin närstående, och vilka som i övrigt räknas dit är dock osäkert.59 Det finns ett antal 

mål som prövats efter 1993 års dom, i frågan om vilka som i egenskap av närstående kan 

anses vara ersättningsberättigade. Nedan har jag gjort ett urval av fem rättsfall som beskriver 

vilka personkategorier som har tilldömts ideellt skadestånd mellan åren 1993 och 1994. Jag 

för inga diskussioner efter de rättsfallen utan avser att göra det i anslutning till de mål som 

beskrivs senare i arbetet.  

    

Stockholms tingsrätt, dom den 25 maj 1993, DB 865. En man dömdes för mord på en 

annan man. Offrets sambo och hennes tioåriga son, samt den avlidnes syster och far, yrkade 

skadestånd för sveda och värk med 25 000 vardera. Tingsrätten förpliktade gärningsmannen 

att utge skadestånd med yrkat belopp och anförde: ”Såsom Högsta domstolen funnit i [1993 

års rättsfall] är psykiska besvär hos anhöriga till en person som dödats genom en uppsåtlig 

handling en typisk och närliggande skadeföljd. I detta mål har skadestånd yrkats av [den 

avlidnes] sambo, far och syster, men också för sambons nu tioåriga son, med vilken [den 

avlidne] sammanlevt under fem år och för vilken han varit en fadersgestalt. Tingsrätten anser 

att samtliga är berättigade till ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande med 

yrkande och vitsordade belopp.” 

 

Stockholms tingsrätt, dom den 20 december 1993, DB 2044. En man dömdes för mord 

på en kvinna. Vart och ett av den avlidnes barn, bl.a. en dotter och hennes tre barn, yrkade 

skadestånd för bl.a. sveda och värk med 40 000 kr. Tingsrätten förpliktade mannen, som var 

far till de tre barnen, att utge skadestånd för bl.a. sveda och värk till vart och ett av den 

avlidnes barn med 25 000 kr och barnbarn med 10 000 kr. Som skäl anförde tingsrätten: 

”…Av utredningen framgår att barnbarnen stått sin mormor mycket nära och att de tagit 

mycket illa vid sig av vad som hänt och drabbats av svåra krisreaktioner. I målet har sålunda 

klarlagts att de tre barnbarnen tillfogats medicinskt påvisbara psykiska besvär som är att 

hänföra till personskada. De bör enligt tingsrättens mening därför anses ingå i den krets av 

närstående som är berättigade till ersättning i anledning av brottet.” 

 

                                                           
59 SOU 1995:33 s 143; NJA 1993 s 41 I-II. 
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RFS B:7 1993:4. En man berövades livet i sin bostad. Mannens dotterdotter (S) hade haft en 

god och nära kontakt i förhållande till mannen. S betraktade sin morfar som sin far, då hon 

hade en dålig relation med sin biologiske far. S hade bott hemma hos sin morfar ända till 20-

årsåldern. Hon besökte honom i regel en gång i veckan och hade nästan daglig 

telefonkontakt. Hon åsamkades psykisk chock på grund av händelsen, medan psykiska besvär 

som hon tidigare hade haft återkom. Brottsskadenämnden ansåg att S drabbats av sådana 

påvisbara psykiska besvär att ersättning för sveda och värk kunde utgå med 25 000 kr. 

Däremot ansågs inte att S:s make och barn stod den avlidne så nära att det kunde medge 

ersättning. 

 

Brottsskadenämnden, beslut den 16 juni, BPA 2083-2085/1994. En man dömdes för 

mord på en annan man, M. Den avlidne hade två barn, en fästmö, och en bror som begärde 

brottsskadeersättning för sveda och värk med 25 000 kr vardera. Beträffande barnen ansågs 

det uppenbart att händelsen måste ha inneburit en chockartad och skräckfylld upplevelse för 

dem. Vad gäller fästmön konstaterades att hon drabbades av en chock till följd av mordet, 

varefter hon blev inlagd på sjukhus. Brottsskadenämnden fann, med hänsyn till att M och 

fästmön hade planerat att gifta sig samma år som han mördades, att det därigenom ansågs 

vara en så nära relation mellan dem att hon var ersättningsberättigad. Brodern var närvarande 

vid brottstillfället och utsattes för hot då ett skott avlossades mot honom utan att träffa. 

Efter händelsen fick han psykiatrisk hjälp. När broderns far avled sex månader senare 

hamnade han i en djup depression med självmordstankar. Enligt ett läkarintyg hade mordet 

på M stor betydelse för broderns sjukdomsbild. Brottsskadenämnden fann att ersättning 

skulle utgå för sveda och värk med 25 000 kr vardera. 

 

Brottsoffermyndigheten, beslut den 14 december 1994, BPA 3616/1994. En man blev 

kidnappad och berövad livet under en resa till Colombia. En bror till offret begärde 

brottsskadeersättning för psykiska besvär. Begäran lämnades utan bifall, med motiveringen 

att denne inte kunde anses ha stått den avlidne så nära att det kunde medges ersättning för 

psykiska besvär. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är de närmast anhöriga som kan tillerkännas 

ideellt skadestånd: makar, sambo, registrerad partner, föräldrar, barn, barnbarn, syskon, 

adoptivbarn, fosterbarn och särkullbarn. Som synes kan även personer som inte står i 

släktskap med den avlidne tilldömas skadestånd, givet att relationen är god och nära. Jag 
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understryker att ett genomgående krav är att den närstående skall vara nära anhörig. En 

konsekvens härav är att det inte räcker att konstatera att släktskap föreligger, utan kravet är 

att relationen mellan personerna är god och nära. Uttalandena i förarbetena och rättspraxis 

angående närståendebegreppet står helt i överensstämmelse med min personliga uppfattning. 

Det viktigaste torde vara relationens art, dvs. om förhållandet mellan den avlidne och den 

närstående har varit god och nära. Av den anledningen anser jag att det släktskapsmässiga 

sambandet i sammanhanget har en underordnad roll.        
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5.      Teorier om skadeståndsansvarets gräns  
 

5.1  Inledning 

 

En händelse kan föra med sig följder som i sin tur kan orsaka ytterligare verkningar, dvs. det 

skapas ett oändligt flöde av kausalitetskedjor. Om utgångspunkten är en skadebringande 

handling kan alltså en rad olika skadeföljder tänkas inträffa. Enligt de skadeståndsrättsliga 

reglerna kan skadevållaren ställas ansvarig för en handling och därför bli tvungen att ersätta 

skadan. Men om varje handling kan vara upphov till en i princip obegränsad utbredning av 

skadeföljder skulle ansvaret bli oändligt om ingen gräns sattes. Någonstans måste sättas en 

gräns för ansvaret. Jag skall nu beskriva två olika metoder som används vid 

gränsdragningsproblem, för att försöka finna skadeståndsansvarets gräns: adekvansläran 

respektive skyddsändamålsläran.  

 

 

5.2 Adekvansbedömningen 

 

5.2.1     Funktion och tillämpningsområde 

 

Adekvansläran emanerar från tysk rätt genom filosofen von Kries.60 Därefter har den intagit 

sin plats inom nordisk skadeståndsrätt genom den norska författaren Fredrik Stang på 1920-

talet. Visserligen har modifikationer och tyngdpunktsförskjutningar gjorts hos olika 

författare, men grundvalarna för problemet och dess typiska frågeställningar är dock 

tydliggjorda hos Stang. Vad gäller lärans grundfunktion och inplacering i ett större 

sammanhang råder det delade meningar om. Stang t.ex. får anses vara av uppfattningen att 

adekvansen är den yttersta grunden för skadeståndsrätten.61 Andra ger den en förhållandevis 

oansenlig uppgift för vissa gränsfall. Adekvansläran är tänkt att sätta den yttersta gränsen för 

ansvaret. Jag kommer nu kort att beröra tillämpningsområdet för adekvansläran. Vissa 

förespråkare har förordat en vidsträckt användning: såväl skadeståndsrättens culpaansvar och 

strikta ansvar, straffrätten, avtalsrätten, expropriationsrätten som försäkringsrätten har 

nämnts som tillämpningsområden.62  

                                                           
60 Agell, Adekvans eller skyddsändamål. Om rättsvetenskaplig metod och skadeståndsrättslig regelbildning, 
s 805. 
61 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 89. 
62 A a s 90. 
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Grunden för orsakssambandet är huvudsakligen att det inte är önskvärt att belasta ens den 

som handlat med uppsåt eller oaktsamthet, genom att ersätta slumpmässiga eller opåräkneliga 

följder. Inadekvata skadeföljder får den skadelidande bära ensam, som t.ex. rena casusfall.63 

Enligt en vanlig formulering skall en skada ligga ”i farans riktning” för att vara ersättningsgill. 

I ett fall bedöms först, med hänsyn till risken i allmänhet, ursäktande omständigheter osv., 

om uppsåt eller oaktsamhet föreligger. Om detta konstateras, prövas därefter vilka skador en 

fackman vid en efterhandsbedömning skulle anse vara påräkneliga. Om skadorna då är 

beräkneliga faller de inom adekvansgränsen.64 Sambandet mellan orsak och följd ska vara av 

viss beskaffenhet, och det vanliga är att undersökningen inriktas på en sannolikhetsprövning. 

I förarbetena till skadeståndslagen formuleras adekvansen som ett krav på att skadan, för en 

person med kännedom om alla föreliggande omständigheter, skall ha ”framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet”.65 Utifrån vems 

perspektiv skall bedömningen göras? En normalperson, en snarast allvetande person, den 

enskilde skadevållaren? Traditionellt har i norsk rätt utgångspunkten varit ”en normal och 

förståndig mans insikter”, kompletterat med vad skadevållaren kände till därutöver.66 Det 

traditionella synsättet i svensk och dansk rätt är att utgå från en särskilt insiktsfull person, eller 

till och med en person med bästa möjliga vetande.67 En annan fråga som diskuterats är vid 

vilken tidpunkt bedömningen ska göras. Vanligtvis är det handlingsögonblicket som är 

bedömningsgrunden.68  

 

 

5.2.2  Adekvanskritiken 

 

Kritiken mot adekvansläran har särskilt inriktats på att adekvanslärans kriterier är diffusa och 

att resultatet kan vara osäkert. Vagheten i ett så flexibelt begrepp som sannolikhet påpekas 

bl.a.. En ofta citerad ironisk kommentar, som tillskrivs Arnholm, går ut på att ”fördelen med 

adekvansläran är att begreppet adekvans inte har något innehåll”.69 Att uttryck som 

påräknelighet är innehållslöst, vagt och mångtydigt, anses som belägg för att läran kan motivera 

                                                           
63 Hellner, Skadeståndsrätt 6:e uppl s 203. 
64 A a s 205. 
65 Prop. 1972:5 s 21 f. 
66 Bonnevie, Adekvanslaeren og beslektede rettsfelter s 19 ff och 34; Stang, Erstatningsansvar s 79 ff; 
genom Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 101. 
67 Vinding Kruse, Adaekvansproblemet i erstatningsretten s 362 f; genom Andersson, Skyddsändamål och 
adekvans s 101. Se även prop. 1972:5 s 22, där det uttalas att det rör sig om ”en person med kännedom om 
alla föreliggande omständigheter”. 
68 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 102. 
69 A a s 107. 
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nästan vilken begränsning som helst. Därför skulle dess uttryck inte vara tjänliga som 

avgränsningsregler. Paradoxalt nog finns i lärans vaghet något försonande: eftersom läran 

inte ger någon vägledning har den inte heller lagt band på rättspraxis, som därför har kunnat 

utvecklats fritt.70 Personligen anser jag dock att det kan finnas fördelar med att rättspraxis har 

utvecklat skadeståndsrätten, i motsats till lagstiftningen. En fördel kan vara att 

rättstillämparen kan ta initiativ och bidra till utvecklingen på området, istället för att invänta 

lagstiftaren.71 

 

 

5.3 Skyddsändamålsläran 

 

5.3.1 Inledning 

 

Jag har nu beskrivit adekvansläran, som dock inte ensam på ett utslagsgivande sätt kan lösa 

gränsdragningsproblemet mellan ersättningsbara och icke ersättningsbara chockskador, 

eftersom det krävs andra värderingar för att finna en lösning.72 Den andra läran, 

Skyddsändamålsläran, har utvecklats mot bakgrund av tysk rätt. I allt väsentligt har den även 

gjort sig känd under benämningen normskyddsläran. Skyddsändamålsläran kan sägas vara en 

utveckling av normskyddsläran.73 I detta arbete har jag valt benämningen 

skyddsändamålsläran. Läran utgör ett komplement till adekvansbedömningen och söker 

liksom adekvansen sambandet mellan orsak och verkan. Läran medger undantag för skador 

som faller utanför skyddsändamålet (skyddsnormen) för ifrågavarande skadeståndsregel, 

genom att inte ersätta sådana skador.74 Metoden är tillämplig i såväl inomobligatoriska- som 

utomobligatoriska förhållanden.75 Det är också möjligt att begagna läran för att helt undvika 

bevistvister i svårbedömda sammanhang.76  

 

Normskyddsläran anses ha gjort sig gällande i svensk rättspraxis genom ett skiljaktigt yttrande 

av JustR Nordenson i NJA 1976 s 458. Rättsfallet gäller en nioårig pojke som hade en 

                                                           
70 A st.  
71 Kleineman, Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner – HD ändrar sin praxis s 826. 
72 SOU 1995:33 s 381 f. 
73 Agell, Adekvans eller skyddsändamål. Om rättsvetenskaplig metod och skadeståndsrättslig regelbildning, 
s 799 ff: Skyddsändamålsläran är vidare än normskyddsläran i den bemärkelsen att den söker 
skyddsändamålen både på skadevållarsidan som skadelidandesidan. Normskyddsläran ser till förhållandet 
mellan överträdelsen av en handlingsnorm på skadevållarsidan och skadan.  
74 Hellner, Skadeståndsrätt, 5:e uppl., s 212. 
75 A a s 211 f. 
76 A a s 212. 
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omgjord cykelpump i vars ände han hade placerat en kork istället för munstycket. Pumpen 

lånade han sedan ut till en sexårig pojke. När sexåringen lekte med pumpen fastnade korken 

varpå han bad en annan nioårig pojke om hjälp. Korken flög ut och träffade sexåringen i ögat 

som blev svårt skadat. Sexåringen yrkade på skadestånd av den nioåriga pojken som var ägare 

till pumpen samt av hans far. Samtliga domstolar lämnade yrkandet utan bifall. Majoriteten i 

HD var av den uppfattningen att varken pojkens eller faderns beteende kunde ses som 

vårdslöst varför talan ogillades. Nordensons skiljaktighet gällde motiveringen. Han 

konstaterade att genom att nioåringen hade överlämnat pumpen till sexåringen, så var 

handlandet förenat med hög risk och att det var att anse som oaktsamt, medan det inte hade 

varit oaktsamt att överlämna pumpen till en nioåring, eftersom denne normalt sett är 

förståndigare än en sexåring. Då skadan uppkom genom att en annan nioåring hanterade 

pumpen, hävdade Nordenson att det inte genom skadan förverkligades någon risk som var 

att hänföra till en sexårings handhavande av pumpen.  

 

För att återgå till skyddsändamålsläran kan termen ”skyddsändamål” sägas vara ett 

gemensamt uttryck för alla värderingar som påverkar skadeståndsansvarets gräns.77 

Utgångspunkten är att man söker ett normativt samband mellan orsak och verkan, dvs. en 

koppling till det rättsliga området med öppna rättsliga värderingar, till skillnad från 

adekvanslärans terminologi som bygger på logiskt orsaksanalyserande.78 Utöver den 

normativa sambandsprövningen som anknyter till riskmoment på skadevållarens sida, 

innehåller skyddsändamålsläran dessutom en prövning utifrån den skadelidandes perspektiv, 

där det undersöks om skadeföljden har samband med vissa riskmoment på dennes sida.79 

Båda perspektiven kompletterar varandra vilket innebär att det sällan går att använda endast 

ett perspektiv för att motivera en lösning. Andersson anser att skyddsändamålsläran påvisar 

klara fördelar i jämförelse med adekvansläran eftersom den förstnämnda även tar hänsyn till 

omständigheter som råder på den skadelidandes sida. Adekvansläran behandlar ju i huvudsak 

skadevållarperspektivet.80 Det bör dock tilläggas att inte heller skyddsändamålsläran i 

praktiken torde kunna lösa gränsdragningsproblemet mellan ersättningsbara och icke 

ersättningsbara fall, eftersom den inte förmår att ge så stor ledning.81 

 

 

                                                           
77 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 19. 
78 A a s 162 f. 
79 A a s 164. 
80 A a s 345, s 360. 
81 SOU 1995:33 s 384. 
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5.3.2     Skadevållar- och skadelidandeperspektivet 

 

Vid studium av skadevållarperspektivet blir frågan hur ett ”inre samband” ska kunna 

upprättas mellan de ansvarsgrundande faktorerna och den konkret inträffade skadeföljden. 

Med detta perspektiv betonas sambandet mellan de fakta som grundar ansvaret och 

omfattningen av det konstaterade ansvaret. Andersson har definierat 

skadevållarperspektivet på följande sätt: ”Grundtanken inom skadevållarperspektivet är 

att tillskrivandet av skadeföljder är avhängigt värderingen av faroläget som skapats 

genom den ansvarsgrundande handlingen”.82 Genom ansvarsgrundsambandet inriktas 

undersökningen på vilka verkningar som realiserats av den relevanta faran.83 Det är den 

enskilda situationen med alla dess olika komponenter som är intressanta att beakta. Det 

vill säga, för att kunna tala om ”faroläge” beaktas dels vållarens handling dels yttre 

omständigheter. Till exempel undersöks inte bara om ”jägaren har skjutit ett skott”, utan 

även om det var mörkt, nära en väg osv. Skadevållarperspektivet är den del av 

skyddsändamålsläran som mest liknar adekvansläran. Adekvansen innefattar ett 

skadevållarperspektiv just genom ”förutsebarhetsrekvisitet”. I ett konkret mål är det, enligt 

Andersson, möjligt att gå tillväga så att först prövas alla faktorer på skadevållarsidan. Om det 

inte går att finna någon lösning på problemet utifrån skadevållarsidan, skall därefter 

faktorerna på skadelidandesidan granskas. Efter denna genomgång är det möjligt att komma 

fram till att det är den skadelidande själv som bör bära risken och således får bära förlusten.  

 

Vid studium av skadelidandeperspektivet konstateras att alla omständigheter som råder på den 

sidan kan delas in i fyra olika grupper: Den första gruppen omfattar subjektiva omständigheter, 

som t.ex. att den skadelidande gjort medvetna val i samband med skadetillfället. Två 

undergrupper kan skönjas: dels att den skadelidande otillåtet uppehåller sig vid farokällan och 

dels att den skadelidande inte aktivt verkar för att minimera skadan. Den första gruppen kan 

liknas vid SkL:s ”medvållanderegler” i 6 kap. 1 §.84 Den andra gruppen består av mer objektiva 

omständigheter, som inte är knutna till själva skadeögonblicket. Det handlar inte om den 

skadelidandes egna valmöjligheter, utan snarare om faktorer som t.ex. att den skadelidande är 

mer känslig, avseende det ekonomiska, fysiska och psykiska planet. Andersson menar att det 

bör kunna krävas en viss miniminivå av motståndskraft hos den skadelidande. Det vill säga,  

att alltför lättretade anlag får bäras av den skadelidande själv. Detta gäller även vid psykiska 

                                                           
82 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 352. 
83 A a s 353. 
84 A a s 470. 
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skador, även om de är svåra att bevisa. Författaren menar att reaktioner som vrede, sorg och 

andra liknande reaktioner på brott bör falla inom var och ens egna riskområde.85 Den tredje 

gruppen gäller de fall då närstående lider indirekt skada till följd av den skadebringande 

handlingen. Det gäller skador hos någon annan än den som direkt skadas. Andersson 

konstaterar att det här oftast inte utgår skadestånd, men då relationen mellan den direkt 

skadelidande och den indirekt skadelidande är nära kan ersättning utgå. Det är just denna 

närhet som gör avgränsningen av skadeståndsansvaret möjlig.86 Den fjärde gruppen som är att 

hänföra till skadelidandesidan rör olika rättsliga regleringar, som t.ex. att den skadelidande har 

en försäkring som kan komma att påverka huruvida den skadelidande skall utdömas något 

skadestånd.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 A a s 490 ff. 
86 A a s 549 ff. 
87 A a s 573 ff. 
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6.     Skadestånd vid uppsåt 
 

6.1 Inledning 

 

Jag kommer nu i de tre följande kapitlen att övergå till att beskriva hur utvecklingen av ideellt 

skadestånd vid psykiska besvär har förändrats genom rättspraxis. Jag har valt att placera in 

rättsfallen på följande sätt: skadestånd vid uppsåt, skadestånd vid vårdslöshet och skadestånd vid icke 

dödlig utgång. I konsekvens härmed tvingas jag att använda korshänvisningar och skälet till det 

är att domstolarna i varje enskilt fall hänvisar till tidigare domar. Beträffande rättsfallen 

inleder jag med NJA 1979 s 620, för att därefter beskriva det principiellt viktiga målet NJA 

1993 s 41 I och II, och slutligen NJA 1996 s 509 (Klippanmålet). För att underlätta 

läsningen kan det vara en fördel att ha NJA 1971 s 78 i tankarna, som närmare beskrivs 

under 7.2.1, innan genomläsning sker av NJA 1979 s 620 osv..  

 

Emellertid kommer jag närmast att behandla det lagförslag som utarbetats av Kommittén om 

ideell skada. Efter att NJA 1993 s 41 I-II avkunnades har ett lagförslag lagts fram, med 

innehållet att närstående till den som har avlidit skall ha rätt till ideellt skadestånd, oberoende 

av om gärningsmannen har haft uppsåt eller om annan ansvarsgrund föreligger.88 

Förutsättningen är dock att de psykiska besvären klassificeras som personskada. Lagförslaget 

har följande utseende: 

 

5 kap. 2 § 

 

”Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 

 

1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet, 

2. förlust av underhåll, 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.” 

 

Som nyligen nämnts har det med anledning av punkten 3, som är av intresse i uppsatsen, 

uttalats att skadestånd skall utgå oberoende av om dödsfallet har vållats med uppsåt, vårdslöshet 

eller om ansvarsgrunden är strikt ansvar. Med uttrycket ”åsamkats” skall förstås att skadan har 

                                                           
88 SOU 1995:33 s 42, 377 ff och 441 ff; prop. 2000/01:68 s 9, regeln föreslås träda ikraft den 1 jan 2002; 
Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 251. 
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uppkommit mera indirekt än vad den har gjort då den har ”tillfogats” enligt 5 kap. 1 § 1 st.89 

Skadorna som avses i 5 kap. 2 § är psykisk chock eller andra psykiska besvär under 

förutsättning att de är medicinskt påvisbara. Det bör tilläggas att avsikten med regeln inte är 

att täcka ersättning för allmän sorg och saknad av den förolyckade.90 Bestämmelsen reglerar inte 

de fall då någon har åsamkats psykiska besvär p.g.a. att en anhörig har skadats allvarligt 

genom en skadeståndsgrundande handling. Regeln skall emellertid inte tolkas e contrario, 

dvs. att ersättningsrätten inte finns i andra situationer än då en nära anhörig har avlidit. I 

konsekvens härmed torde skadestånd även kunna utgå då någon har skadats allvarligt; 

framförallt då en närstående bevittnar att en anhörig drabbas av sådan skada.91 I förarbetena 

definieras inte vilka skadetyper som kan bli aktuella utan avgörandet lämnas till 

rättstillämpningen för vidare förtydligande. Enligt förslaget har det även uttalats att det inte 

bör krävas något läkarintyg vid ”…sveda och värk och smärre belopp avseende kostnader 

eller inkomstförlust…”.92  

 

Hellner har i artikeln Psykiska besvär än en gång uttalat, att konsekvensen av regeln skulle kunna 

bli att en bilförare som avlider då denne har varit ensamt vållande till en olycka, dvs. strikt 

ansvar, kan leda till att de närstående till föraren kan medges ersättning för psykiska besvär.93 

Jag kan emellertid inte skönja att artikelförfattaren lägger in någon värdering i om denna 

möjliga konsekvens är lämplig eller inte, utan artikelförfattaren gör bara ett konstaterande. I 

frågan huruvida en sådan verkan av nu beskrivet slag är önskvärd eller inte, ur 

ersättningssynpunkt, anser jag att det beror på utifrån vilket perspektiv frågan betraktas. Ur 

de närståendes synvinkel, å ena sidan, skulle det kunna vara så att deras psykiska besvär är 

konstanta, dvs. att de uppvisar psykiska besvär oberoende av om det är deras anhöriga som 

är ensamt vållande, eller om skadan uppstår p.g.a. någon annans vållande.94 Å andra sidan, är det 

möjligt att anse att det är mindre lyckat att medge ersättning i en sådan situation då det 

kanske inte bör utgå någon ersättning vid olyckor, utan att det istället bör krävas en ”grov 

gärning” för att döma ut ersättning.95 Svaret är inte givet utan torde bero på utifrån vilket 

perspektiv frågan studeras; den skadelidandes eller den skadevållandes synvinkel.         

 

 

                                                           
89 SOU 1995:33 s 442. 
90 Prop. 2000/01:68 s 37. 
91 Hellner, Psykiska besvär än en gång s 95; Prop. 2000/01:68 s 72, s 90.  
92 Prop. 2000/01:68 s 71; Se även NJA 2000 s 521. 
93 Hellner, Psykiska besvär än en gång s 94. 
94 Hellner, Vad är psykisk chock? Vänbok till Erland Strömbäck s 182. 
95 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga s 1682; Se även HovR:s argumentering i NJA 1993 s 41 I. 
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6.2 NJA 1979 s 620 

 

6.2.1     Beskrivning av NJA 1979 s 620 

 

Målet visar på den restriktiva inställning till skadestånd som rådde under dåvarande 

omständigheter. Fallet gäller mord på en kvinna utfört av hennes fästman. Kvinnans 20-åriga 

dotter, som vistades på annan ort, underrättades om mordet och drabbades då av psykiska 

besvär i form av reaktiv neuros och sjukskrevs därför. Dottern flyttade från modern tre år 

innan modern dödades. När hon sjukskrevs åsamkades hon av inkomstbortfall. Dottern 

hävdade att adekvat kausalitet mellan hennes inkomstbortfall och mordet var för handen. 

 

TR: Genom underrättelsen har dottern utan tvivel drabbats av en chock som medförde 

arbetsoförmåga. Chocken är att anse som en adekvat följd av brottet. Mot bakgrund av detta 

och att dottern har uppfostrats hos modern, hennes ålder och förhållandena i övrigt, måste 

dottern anses vara närstående som är ersättningsberättigad. Dottern tilldömdes skadestånd. 

 

HovR: Domstolen ändrade TR:s dom och lämnade dotterns skadeståndsyrkande utan bifall. 

Domstolarna har i tidigare mål endast dömt ut skadestånd då en skadebringande handling 

försätter en person i en skräckfylld situation som leder till chock för personen.96 

 

HD: I högsta instans hördes bl.a. svenska försäkringsbolags riksförbund: Med hänvisning till NJA 

1971 s 7897, där en förare av en bil tilldömdes ersättning då han bevittnade sina föräldrars 

bortgång i en trafikolycka. Föräldrarna var medpassagerare i förarens fordon. I det målet 

framkom att det fordrades ett direkt och nära samband mellan chock och skada, därför anser 

förbundet att käranden i förevarande mål inte har varit vare sig direkt inblandad och inte 

heller blivit utsatt för hot från gärningsmannens sida. Sveriges advokatsamfunds styrelse: 

Ersättning bör utgå om chocken är en adekvat följd av gärningen. De framhöll dock 

problemet med att bedöma huruvida orsakssamband föreligger mellan en persons död och 

de psykiska besvären. Därefter talade de om att sänka adekvanskravet med hänsyn till de 

närstående. Eftersom käranden har befunnit sig på annan ort och således inte direkt berörts av 

gärningsmannens handlingar, ansåg HD att adekvat kausalitet saknades mellan depressionen 

och mordet. Depressionen har uppstått först vid underrättelsen om moderns bortgång. Mot 

bakgrund av detta klargjordes att HovR:s domslut skulle fastställas. 

                                                           
96 Se NJA 1971 s 78 under 7.2.1. 
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 6.2.2       Analys av NJA 1979 s 620 
 

 

Analys av TR:s motivering: Jag inleder med att förtydliga att målet behandlar 

”inkomstbortfall” och inte ”sveda och värk”. Enligt mitt sätt att se, skönjer jag ett försök av 

TR att bryta den dåvarande uppfattningen som rådde genom NJA 1971 s 78, dvs. att det 

krävs ett direkt och nära samband mellan chock och skada. Eller snarare ett försök av TR att 

tolka in även denna situation inom adekvansen. Motiven till varför TR ville utvidga 

innebörden av ett ”direkt och nära samband” är dock ganska oklara och inte så omfattande. 

Den hänvisar till att dottern hade uppfostrats hos modern, hennes ålder och slutligen förhållandena i 

övrigt. Avseende det första motivet dvs. att dottern hade uppfostrats hos modern, synes TR 

vara av uppfattningen att då dottern hade sammanlevt med modern under lång tid, så var det 

att anse som ett direkt och nära samband. Det är dock svårt att avgöra om TR gör någon 

kvalitativ bedömning inom ramen för detta motiv. Det vill säga, är det tiden som är avgörande 

faktor eller är det kvalitén på relationen mellan mor och dotter? Var det en god och nära relation 

mellan mor och dotter som var utslagsgivande? Vad gäller den andra motiveringen, hennes 

ålder, skulle det kunna vara så att TR ansåg att ju yngre vederbörande är, desto större 

anledning till att döma ut ersättning. Det tredje motivet, förhållandena i övrigt, avslöjar 

ingenting väsentligt. Sammanfattningsvis anser jag att det inte kan uteslutas att TR faktiskt 

har använt sig av skyddsändamålsläran. Omständigheter som tyder på det är att TR hänvisar 

till faktorer som är att hänföra till skadelidandeperspektivet, dvs. vissa egenskaper hos 

dottern samt relationen mellan modern och dottern. Dessa omständigheter skulle därför 

kunna medge ersättning i målet. 

 

Analys av HovR:s motivering: HovR stödjer sig endast på tidigare praxis och resonerar 

utifrån  adekvansbegreppet. HovR tycks kräva att tredje man är på eller inom skadeplatsen för att 

kunna medges ersättning, i enlighet med NJA 1971 s 78. Den beaktar i huvudsak kopplingen 

mellan dotterns skada och den skadevållande handlingen. 

 

Analys av HD:s motivering: HD resonerar utifrån adekvansens skadevållarperspektiv och 

bortser från de omständigheter som råder på skadelidandesidan. Eftersom dottern har 

befunnit sig på annan ort så är det en inadekvat skada. HD verkar ha tagit i beaktande den 

tidpunkt då skadan inträffade, alltså vid underrättelsen. Om HD skulle ha resonerat utifrån 

skadevållarperspektivet, enligt Anderssons metod, skulle det vara möjligt att hävda att 
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dotterns skada inte föll inom det faroläge som gärningsmannen skapade genom sin handling. 

För att sammanfatta kärninnehållet i målet är en förutsättning för att ersättning skall kunna 

utgå att den närstående har ”direkt berörts av gärningsmannens handlingar”. Lokutionen kan 

tolkas på olika sätt, men uttrycket skall sannolikt förstås på så sätt att den närstående skall 

vara fysiskt delaktig i skademomentet eller bevittna skadan, för att skadestånd skall kunna dömas ut. 

Ett annat sätt att tolka uttrycket är bokstavligt och mynnar ut i frågan; vem kan hävda att den 

närstående inte direkt har berörts av händelsen i psykiskt avseende?  

   

 

6.3 NJA 1993 s 41 I och II 

 

6.3.1 Beskrivning av NJA 1993 s 41 I och II 

 

Jag skall nu beskriva två rättsfall, NJA 1993 s 41 I och II, som avgjordes av HD in pleno98, 

och som har haft stor betydelse för närståendes rätt till ideellt skadestånd vid en anhörigs 

bortgång. Av det skälet beskriver jag målen utförligt. Skadestånd har ansetts kunna utgå till 

den som tillfogats personskada i form av psykiska besvär vid underrättelsen om att en närstående blivit 

uppsåtligen bragt om livet. Jag har valt att göra en gemensam analys av båda rättsfallen, eftersom 

de behandlar samma principiella frågor. Utgångspunkten i analysen är dock 

sakomständigheterna från det första rättsfallet.  

 

Det första målet, NJA 1993 s 41 I, gäller grov våldtäkt och mord på en 17-årig flicka. Brottet 

bedömdes som grovt med hänsyn till de sadistiska inslagen och förnedrande handlingarna 

mot flickan i samband med övergreppet. Efter övergreppet bakband gärningsmannen flickan 

och tog i samband därmed strupgrepp på henne. Därefter blev hon illa tilltygad med en yxa i 

huvudet med omfattande krosskador som följd, vilket medförde att hon avled. Kroppen 

påträffades en vecka senare nedsänkt i en vik. Gärningsmannen var bekant med flickan och 

var hemma hos hennes familj en hel del. Familjen förstod att dottern tyckte mycket om 

honom. Tilläggas bör att relationen mellan flickan och de övriga familjemedlemmarna var 

mycket goda. De gjorde ofta saker tillsammans och har beskrivits som en ”kärnfamilj”.  

 

                                                           
98 Bernitz m.fl., Finna rätt s 115: När mål avgörs av HD i dess helhet, varom här är fråga, skall samtliga 
JustR delta i avgörandet såvida inte laga hinder föreligger. Företeelsen är mycket ovanlig och kan motiveras 
av att en tidigare rättsprincip bör ändras. Se även RB 3 kap. 5 § 4 st. 
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Tiden efter flickans försvinnande var psykiskt påfrestande för de anhöriga, de slets mellan 

hopp och förtvivlan. Familjen deltog i sökandet efter dottern inom brottsområdet, men var 

inte närvarande då kroppen påträffades. De blev underrättade per telefon av polisen. 

Familjen har inte kunnat ta farväl av flickan, eftersom de blev avrådda från att se henne på 

grund av det vanställda utseendet. Av den anledningen utfördes identifieringen av offret 

genom en god vän till familjen. På grund av flickans död mådde familjen mycket dåligt. 

Reaktionen kan beskrivas som en genomgripande ångest, på gränsen till outhärdligt lidande 

som eskalerade med tiden. Familjen uppvisade tecken på reaktiv depression med 

sömnbesvär, matproblem med avmagring som följd och mardrömmar med täta 

uppvaknanden. Emellanåt kunde någon i familjen vakna mitt i natten och springa in i flickans 

rum för att se om hon var där, saknaden blev enorm p.g.a. omständigheterna. Dessutom 

förelåg en uppenbar självmordsrisk hos mamman till flickan. Ingen av föräldrarna kunde 

arbeta, och båda fick sjukskriva sig medan en syster till den avlidne dagligen fick gå till 

skolpsykologen. Familjen fick psykoterapeutiskt stöd genom regelbunden samtalsterapi för 

att klara påfrestningarna. Skadestånd yrkades av mamman, pappan samt flickans syster för 

psykiskt lidande med 25 000 kr vardera. Gärningsmannen bestred skadeståndsskyldigheten 

gentemot de närstående. 

 

TR: Enligt svensk rättspraxis krävs i princip att den psykiska skadan står i direkt och nära 

samband med brottet för att skadestånd skall kunna utgå för psykiska besvär genom chock då 

en anhörig avlider. Ett sådant samband anses föreligga om den chockade befinner sig i fara 

att lida fysisk skada vid brottstillfället. Om den som inte har varit närvarande vid 

brottstillfället fått psykiska besvär vid underrättelsen om en anhörigs död, har sambandet inte 

ansetts vara för handen. I förevarande mål har närstående till flickan inte befunnit sig på 

brottsplatsen vid tiden för gärningen, men kom till området så fort sökandet påbörjades. 

Bevisningen i skadeståndsdelen skedde genom läkarintyg och muntliga förhör. Vad gäller den 

medicinska bevisningen ansågs den vara mycket omfattande och detaljerad. TR ansåg att det 

förelåg ett så direkt och nära samband mellan det psykiska lidande som de närstående utsatts för 

och mordet på flickan att ideellt skadestånd kunde utgå. 

 

HovR: I målet NJA 1979 s 62099 avslog HD skadeståndstalan av dottern till en kvinna som 

medelst dråp bragts om livet. Grunden för talan var att dottern fick psykiska besvär efter 

underrättelsen om moderns död. HD ansåg att eftersom dottern hade vistats på annan ort, så 
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saknades det därigenom samband mellan hennes psykiska besvär och gärningsmannens  

handling. HD:s tolkning av målet är att tredjeman måste vara närvarande vid händelsen som 

orsakar de psykiska besvären. 

 

Mot bakgrund av nyss nämnda rättsfall är det i aktuellt mål en alltför snäv avgränsning att kräva 

att den anhöriga måste vara närvarande vid brottsplatsen vid tiden för brottet. Vid grova 

sexualbrott torde det höra till ovanligheten att någon närstående befinner sig på brottsplatsen 

vid brottstillfället. Ur ett rättspolitiskt perspektiv verkar det otillfredsställande att ersättning 

lättare skall utgå vid t.ex. en trafikolycka, där det är möjligt att få ersättning försäkringsvägen, 

än vid grova våldsbrott, där försäkringslösningen ofta saknas och där de närstående blir extra 

hårt utsatta. 

 

Vilka krav bör då ställas för att ersättningsrätt skall föreligga vid psykiska besvär till följd av 

underrättelsen om att en anhörig drabbats av ett grovt våldsbrott? För det första bör det vara så 

att ju grövre och upprörande brottet är, desto större möjlighet att medge ersättning. För det 

andra bör det krävas ett nära tidssamband mellan brottet och den tidpunkt som tredjeman får 

kännedom om händelsen. Sambandet bör dock inte kräva att tredjeman är närvarande vid 

brottsplatsen då denne får underrättelsen. För det tredje bör det fordras en viss anknytning till 

brottsplatsen. Anknytningen borde inte innebära ett krav på att tredjeman sett den anhöriga i 

skadat tillstånd efter brottet, eftersom det kan finnas fall där offret förintas eller är omöjlig att 

identifiera. För det fjärde bör det tillmätas betydelse om gärningsmannen har haft särskild 

anknytning till den dödes närstående, t.ex. familje- eller vänskapsband. Denna genomgång 

visar att det är möjligt att utdöma ideellt skadestånd utan att komma i konflikt med 

grundläggande principer om adekvat kausalitet. HovR poängterade även att relationen mellan 

flickan och hennes familj var mycket god och att gärningsmannen kände till denna 

omständighet samt att han har haft en viss relation till flickans närstående. Mot bakgrund av 

det sagda måste de närståendes psykiska lidande ha varit en beräknelig följd av brotten för 

gärningsmannen och därför är skadeståndsskyldighet för handen. 

 

HD: Högsta domstolen beslöt att höra olika instanser för att få deras utlåtanden med 

anledning av målet. Brottsskadenämnden ansåg, i likhet med HovR, att det orsakssamband som 

förelåg mellan gärningarna mot flickan och de närståendes psykiska besvär, borde bedömas 

som adekvat. Vidare yttrade nämnden att det för ”det allmänna rättsmedvetandet” skulle te 

sig stötande om inte de närstående skulle medges ersättning. Möjligheten att kunna avgränsa 
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och förutse rätten till skadestånd var principer som nämnden framhöll. Bland annat ansågs i 

samband därmed, att förutsättningarna för att kunna tillämpa principerna uppfylldes väl 

genom de fyra kriterier som HovR hade uppställt. Dock anförde nämnden att någon 

”genomgripande ändring” av ersättningsrätten enligt vissa europeiska rättssystem inte var att 

förorda. Advokatsamfundet anförde att så länge de psykiska besvären inte är en oberäknelig 

följd av gärningen, så bör ersättning utgå till närstående som har förlorat en anhörig vid 

grova våldsbrott. Samfundet menade även att vissa omständigheter, såsom gärningsmannens 

eventuella bekantskap med de närstående och brottets svårighet, endast borde få betydelse 

med anledning av skadeståndets storlek. Avslutningsvis anfördes att som förutsättning för 

skadestånd inte borde uppställas krav på att de närstående har någon anknytning till 

brottsplatsen. Försäkringsförbundet var mer kritiskt inställd till att medge ersättning till de 

närstående. Förbundet menade att fallet inte skilde sig nämnvärt från situationen att någon 

som har varit försvunnen en tid avlider genom en olyckshändelse, och de närstående får en 

underrättelse därom vid en senare tidpunkt. Vidare hänvisades till NJA 1971 s 78100, där det 

uttalades att det krävs ett direkt och nära samband mellan de psykiska besvären och själva 

brottet. Slutligen ansåg förbundet att de närstående skall ha varit närvarande vid händelsen 

och att det måste föreligga en nära relation, genom släktskap eller liknande, mellan den 

skadade och den som kräver ersättning. Detta är krav som måste infrias för att ersättning 

skall dömas ut. 

 

HD konstaterade inledningsvis att käranden till stöd för sin talan åberopat 1 kap. 3 § SkL, 

som behandlar integritetskränkning av offret genom ett brott mot dennes personliga frihet, 

frid eller ära. Denna reglering medger dock inte ersättning gentemot tredje man. Icke desto 

mindre har käranden tillfogats medicinskt påvisbara psykiska besvär, varför talan ansågs 

innefatta även yrkande om ersättning enligt 5 kap. 1 § SkL. Därefter refererades till NJA 1971 

s 78, där bilföraren själv befann sig i uppenbar livsfara vid olyckan då hans föräldrar avled 

och att detta måste ha inneburit en chock för honom. De psykiska besvären han åsamkades 

stod i så direkt och nära samband med olyckan att den vållande inte kunde undgå skyldigheten att 

betala ersättning till bilföraren. HD övergick sedan till att beskriva innehållet i NJA 1979 s 

620, där en kvinna gjorde skadeståndsanspråk för inkomstförlust till följd av psykiska besvär 

när hon underrättades om att hennes mor hade bragts om livet. Omständigheterna att 

kvinnan inte direkt berördes av brottet, eftersom hon hade vistats på annan ort, och att de 

psykiska besvären uppstod först då hon fick underrättelsen, resulterade i uppfattningen att 
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det saknades samband mellan de psykiska besvären och brottet. Slutligen menade HD att 

1979 års rättsfall ger uttryck för att adekvanskravet inte är uppfyllt och att man möjligtvis kan 

komma till samma slutsats med hjälp av skyddsändamålsläran genom att hävda att den 

närståendes psykiska besvär ligger utanför regelns skyddsändamål dvs. det skyddsvärda 

intresset.    

 

HD gick vidare med att diskutera den vedertagna principen om att s.k. tredjemansskada inte 

ersätts. Som nämndes i problembakgrunden innebär principen att ersättning inte utgår till 

den som indirekt träffas av en skada. Följaktligen skulle denna princip kunna hindra en 

närstående från att vara ersättningsberättigad vid psykiska besvär, som uppstått då en anhörig 

har bragts om livet. Emellertid har principen sitt huvudsakliga tillämpningsområde i de fall 

tredje man drabbas av allmän förmögenhetsskada101, till följd av att någon annan lidit en fysisk 

skada.  

 

HD ansåg att det fanns skäl att frångå synsättet i 1979 års rättsfall. I fall då någon 

uppsåtligen har dödats är psykiska besvär hos närstående en typisk och närliggande 

skadeföljd. Dessutom talar starka billighetsskäl102 för rätt till ersättning vid sådana besvär. 

Inte heller gäller något krav på att den närstående skall bevittna händelsen, eller vistats på 

eller i närheten av brottsplatsen, även om det har förflutit en viss tid innan underrättelsen 

kommer de närstående tillhanda. Med hänsyn till det sagda uttalade HD att det finns skäl 

att i rättspraxis inta en ”mindre restriktiv hållning” än hittills vad gäller möjligheterna för 

närstående att tilldömas ideellt skadestånd. HD tog emellertid inte ställning till hur långt 

skadeståndsmöjligheterna bör vidgas, eftersom det antogs förutsätta ingående 

överväganden av både principiell och praktisk natur. HD menade att detta lämpligen 

borde ankomma på lagstiftaren. Frågor uppstod bl.a. om ersättning till närstående borde 

utgå vid andra fall än uppsåtligt dödande. Som exempel angavs dödsfall orsakat av 

vårdslöshet eller strikt ansvar och om ersättning borde utgå vid personskada som inte har 

lett till dödsfall. Avslutningsvis anförde HD, att trots avsaknad av ny lagstiftning så borde 

skadestånd kunna utgå i fall då en person åsamkas psykiska besvär med anledning av att 

en anhörig har dödats uppsåtligen. På grund av det anförda förpliktades gärningsmannen 

att till mamman, pappan och systern utge skadestånd med 25 000 kr vardera för sveda och 

värk på grund av de psykiska besvär de tillfogats då han berövat flickan livet. 
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Det andra målet, NJA 1993 s 41 II, behandlar motsvarande kärnfrågor som det första fallet 

men skiljer sig vad gäller sakomständigheter och domslut. Rättsfallet gäller mord medelst 

kvävning och/eller strypning på en elvaårig flicka. Sannolikt har flickan även utsatts för grovt 

sexuellt övergrepp. Flickan, vars föräldrar var skilda, var hos pappan när hon försvann. Då 

flickan inte kom hem framåt eftermiddagen blev pappan orolig och hörde då av sig till 

grannen för att kontrollera om hon var där, eftersom flickan ofta brukade umgås med dennes 

dotter. Emellertid var hon inte hos grannen, varför pappan ringde till polisen för att anmäla 

flickan som försvunnen. Mannen som utförde mordet på flickan var den nämnda grannen. 

Flickan hittades död på en parkeringsplats morgonen därpå, med omfattande skador i 

underlivet som troligtvis tillfogades efter döden. Dessutom upptäcktes spår av lugnande 

läkemedel i hennes blod. Efter att kroppen påträffades tillkallades pappan för att identifiera 

flickan. Mamman och pappan till flickan blev så chockade över händelsen att de tvingades att 

söka psykiatrisk hjälp. De yrkade på ideellt skadestånd med 50 000 kr vardera.  

 

TR: Vid denna tidpunkt hade det ovan redovisade mål nummer ett avgjorts i HR som 

föranledde domstolen att ansluta sig till de fyra punkter som HR stipulerade som 

förutsättningar för att skadestånd skall utgå, se målet ovan. TR konstaterade att de fyra 

kriterierna var uppfyllda. Domstolen tillade att en tillräcklig anknytning ansågs föreligga mellan 

gärningsmannen och flickans föräldrar eftersom pappan var granne med gärningsmannen 

och att deras barn hade lekt ihop. TR dömde ut skadestånd till båda föräldrarna med 50 000 

kr vardera.  

 

HovR: Domstolen fastställde TR:s domslut. 

 

HD: I målet yrkades på ersättning för psykiskt lidande enligt 1 kap 3 § SkL. Med samma 

motivering som i det första målet ändrade HD grunden för talan genom att åberopas enligt 5 

kap. 1 § SkL. HD konstaterade att de psykiska besvär som föräldrarna utsattes för var att 

klassificera som personskada. I övrigt hänvisar HD till resonemangen under det första fallet. 

Vid fastställandet av ersättningsbeloppen anförde HD att det inte fanns skäl att döma ut 

högre belopp för envar än man tidigare hade gjort mot bakgrund av ”allmänt tillämpade 

normer”. HD ändrade därför HovR:s dom och fastställde beloppen för sveda och värk till 

mamman och pappan med 25 000 kr vardera. JustR Bengtsson tillade att beloppen som kan 

                                                                                                                                                                              
102 Beslut som fattas efter domarens fria skön utan vidare hänsyn till den ”formella” rätten. Syftet är att 
uppnå en efter ”rättskänslan” rimlig lösning. 
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dömas ut är låga och att det ankommer lagstiftaren att förbättra närståendes möjligheter till 

skadestånd i denna typ av fall.  

 

 

6.3.2     Analys av NJA 1993 s 41 I och II 

 

Som inledningsvis nämndes i detta kapitel kommer analysen att grundas på de 

sakomständigheter som råder i det första målet. Jag väljer att diskutera HovR:s och HD:s 

ställningstaganden eftersom TR:s motiveringar är förhållandevis kortfattade. I första instans 

konstateras endast att de närstående kom snabbt till brottsplatsen efter händelsen, och att de 

bryter mot tidigare praxis genom att de psykiska besvären ansågs ha ett direkt och nära 

samband med mordet på flickan. Värt att notera är dock att TR ändrar den inställning till 

denna typ av skadestånd som var rådande efter 1979 års dom.    

 

HovR: Till att börja med konstateras att de närstående inte skall behöva befinna sig på 

brottsplatsen vid tiden för gärningen, eftersom det skulle utgöra en alltför snäv avgränsning. 

HovR ställer sig även frågan under vilka omständigheter denna typ av gärning normalt brukar 

förekomma. I denna frågeställning kan det inte uteslutas att domstolen har tagit hänsyn till 

Anderssons skadevållarperspektiv, genom att betrakta händelsens omgivning. Enligt mitt sätt 

att se kom den följdriktigt fram till slutsatsen att vid grova sexualbrott torde sällan de 

närstående till offret vara närvarande. HovR angav även rättspolitiska argument genom att 

uttala, att ju grövre brottet är desto större anledning att utdöma ersättning, eftersom det vid grova brott 

sällan finns någon försäkringsteknisk lösning. Med anledning av nämnda argument vill jag 

även tillägga, att den ”allmänna rättsuppfattningen” troligtvis ger uttryck för att ett grövre 

brott bedöms som mer ersättningsgillt än ett lindrigare sådant.103  

 

Vidare uttalades att det måste föreligga ett nära tidssamband mellan brottstillfället och 

underrättelsen till de närstående. Dock utan krav på att närstående skall behöva vara 

närvarande på brottsplatsen då de underrättas. Min uppfattning är, att det vore mindre lyckat 

om en ersättningsrätt nekades endast på den grunden att den närstående inte har varit 

tillgänglig för underrättelse inom en viss tidsrymd. Ett argument som talar emot det nyss 

anförda, är att tekniken inom media och kommunikation är väl utvecklad. Det vill säga, 

tekniken ger möjligheter att upprätta förbindelser mellan människor. HovR hävdade att den 

                                                           
103 Se även Brottsskadenämndens uttalande i samma mål. 



 

 

 

41

närstående måste ha någon anknytning till brottsplatsen, som inte skulle innebära ett krav på att 

denne skall behöva se den avlidne i skadat tillstånd efter brottet. Premissen är i ett avseende 

motsägelsefull, eftersom domstolen även uttalade att närstående inte behöver befinna sig på 

brottsplatsen, visserligen vid underrättelsen. Skall ett skadeståndsanspråk nekas endast på den 

grunden att den närstående av en tillfällighet har befunnit sig avståndsmässigt långt ifrån 

brottsplatsen och inte har möjlighet att ta sig dit? Personligen är jag tveksam till det.  

 

Avslutningsvis menade HovR att det borde ”tillmätas betydelse” om gärningsmannen har 

haft någon särskild anknytning till den dödes närstående. Frågan jag ställer mig är vilken 

betydelse den omständigheten skall ha? Oberoende av vilken relation gärningsmannen har 

haft med de närstående till den avlidne så består sannolikt de psykiska besvären som uppstått 

p.g.a. gärningen. Jag menar att de psykiska besvären troligtvis är lika påtagliga, oavsett vilken 

relation som gärningsmannen hade med de närstående till den avlidne. Kan det vara så att 

HovR menar att om gärningsmannen inte hade någon relation till den dödes närstående så är 

deras psykiska besvär mindre ersättningsgilla? Det kan noteras att HovR har tagit hänsyn till 

relationen mellan flickan och hennes närstående, vilket kan betraktas som en antydan till 

nyttjande av Anderssons skadelidandeperspektiv. Slutligen menade HovR att dennes 

resonemang var ett sätt att undvika en konflikt med adekvat kausalitet. Sammanfattningsvis 

kan sägas att HovR här i vart fall har försökt att skapa en slags allmän riktlinje på området.   

 

HD: Inleder med att klargöra att efterlevande inte medges ersättning för det lidande som 

åsyftas i SkL 1 kap. 3 §, dvs. ersättning för kränkning. Jag noterar i samband härmed att HD 

på sätt och vis ändrade kärandens grund för yrkandet genom att ”ändra” från 1 kap. 3 § till 5 

kap. 1 §, eftersom de psykiska besvären ansågs innefattas under 5 kap. 1 §. HD diskuterade 

även principen att skada som endast indirekt träffar en skadelidande, s.k. tredjemansskada, 

inte ersätts. Domstolen konstaterade att principen inte i sig är ett hinder för att döma ut 

skadestånd i detta mål, eftersom principen i huvudsak är tillämplig då tredje man drabbas av 

allmän förmögenhetsskada till följd av annans personskada. I det avseendet var detta 

uttalande att kringgå principen som i vart fall torde ha varit gällande efter NJA 1979 s 620, 

som behandlas under 6.2.1  

 

HD anförde att närståendes psykiska besvär vid en anhörigs bortgång är en typisk och 

närliggande skadeföljd, som uppstår p.g.a. skadehandlingen. Generellt sett resonerar jag på 

motsvarande sätt, men HD:s uttalande kan ifrågasättas. Det kan inte uteslutas att den 
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närståendes psykiska besvär beror på andra orsaker än just den skadebringande handlingen. 

Jag försöker här göra en återkoppling till Anderssons skadelidandeperspektiv. Jag menar att 

det skulle kunna vara så att den närståendes skador beror på att vederbörande sedan tidigare 

är psykiskt instabil. Problemet aktualiseras då den medicinska bedömningen skall göras. Hur 

skall orsaken fastställas? Enligt Conny Nordin104 är det inte möjligt att medicinskt ”fastslå” 

orsaken till de psykiska besvären. Däremot är det möjligt att ”…med en 

sannolikhetsbedömning anta att skadan orsakats av en anhörigs död, t.ex. om personen 

tidigare har varit kärnfrisk, och efter dödsfallet drabbas av psykiska besvär…”. Enligt mitt 

förmenande skulle det kunna förhålla sig så att dödsfallet endast är den utlösande faktorn, men 

inte den bakomliggande orsaken. Om mitt antagande stämmer torde det påvisa en brist i HD:s 

resonemang, eftersom domstolen inte har beaktat ifrågavarande möjlighet i sin bedömning. I 

detta avseende talar alltså mitt resonemang mot att döma ut skadestånd. 

 

HD anförde därefter att starka billighetsskäl talar för att skadestånd skall utgå. Billighetsskälen 

torde vara grundat i det ”allmänna rättsmedvetandet”, dvs. att det allmänt sett kan vara 

stötande att inte medge ersättning till närstående vid uppsåtliga brott.105 Ur 

rättssäkerhetssynpunkt kan dock billighetsskälen sättas i fråga, genom att denna typ av 

argument händelsevis kan försvåra möjligheten att förutse varje fall om allmänheten tvingas 

att förlita sig på domarens ”fria skön”. Det hindrar emellertid inte att domarens 

överväganden i ett komplicerat mål som detta är, kan resultera i en minst lika rimlig 

avgränsning av skadeståndsansvaret som hans jämlike inom lagstiftarmakten kan göra.106  

 

Till skillnad från HovR ansåg HD, att de närstående inte behöver ha vare sig någon 

anknytning till brottsplatsen, eller något visst tidssamband mellan skadetillfället och 

underrättelsen för att de psykiska besvären skall anses som ersättningsgilla. Om en 

utvidgning av ersättningskretsen skall ske, anser jag att HD har kommit fram till en klok 

slutsats vad gäller dessa omständigheter. Vidare menade HD att domstolarna borde ha en 

mindre ”restriktiv hållning” när det gäller att döma ut ideellt skadestånd. Emellertid tog den 

inte ställning till de principiella och praktiska frågor som en långtgående utvidgning av 

ersättningsrätten skulle medföra, dvs. om skadestånd skall dömas ut vid andra 

ansvarsgrunder än uppsåt och då skadan inte leder till döden. Då HD inte behandlade 

nämnda frågor, är det möjligt att komma till den slutsatsen, att HD i vart fall ansåg att 

                                                           
104 Conny Nordin är professor i Geropsykiatri, Universitetssjukhuset i Linköping. 
105 Se Brottsskadenämndens motivering i målet.  
106 Kleineman, Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner – HD ändrar sin praxis s 824 ff. 
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skadestånd skall dömas ut till närstående då en anhörig uppsåtligen har bragts om livet. 

Personligen anser jag att HD tog ett steg i rätt riktning, dvs. den gjorde i alla fall ett 

ställningstagande.  

 

Aktuell dom bröt mot det synsätt som var rådande i NJA 1979 s 620, och avkunnades 

dessutom i brist på ny lagstiftning på området. I saknad av lagstiftning tog inte HD ställning 

till en fullständig utvidgning i nämnda 1979 års dom, utan ansåg att det ankommer 

lagstiftaren. HD:s inställning att hänvisa till lagstiftaren har ifrågasatts. Jan Kleineman107 har i 

sin artikel Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner – HD ändrar sin praxis hävdat, att detta 

förhållningssätt är att reducera domaren till en ”tillämpare” av rätten. Artikelförfattaren 

menar att prejudikatinstansens primära uppgift är att ”skapa” rätt, vilket ger domaren 

möjlighet att ta initiativ istället för att invänta lagstiftaren. Kleineman avslutar med att 

konstatera att lagstiftaren kan korrigera prejudikatinstansens verksamhet, medan motsatsen 

inte är möjlig.108  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att målen visar att psykisk chock bör ses som en direkt 

personskada och inte som en tredjemansskada. 109 Konsekvensen härav är att principen om 

tredjemansskada inte utesluter att skadestånd för psykiska besvär även kan dömas ut till en 

närstående som fått underrättelse om en nära anhörigs bortgång; det innebär att skadestånd 

kan utgå dels när den närstående har bevittnat eller varit delaktig i skadeförloppet, dels när 

vederbörande har fått en underrättelse om ett dödsfall. Målen ger även vid handen att den 

närstående inte tilldöms skadestånd p.g.a. allmän sorg och saknad efter den förolyckade, utan för 

sina egna medicinskt påvisbara besvär. Avslutningsvis konstateras, som nämndes i 

inledningen, att den närstående inte tillerkänns skadestånd för det ”lidande” som avses i SkL 

1 kap. 3 §, dvs. kränkning.  

 

6.4  NJA 1996 s 509 (Klippanmålet) 

 

6.4.1      Beskrivning av NJA 1996 s 509 

 

Fallet gäller mord med rasistiska förtecken på en 22-årig man från Afrika, som berövades livet 

genom ett knivhugg i bröstet av en 16-årig pojke. Mannen hade fem närstående, däribland 

                                                           
107 Jan Kleineman är docent i civilrätt vid Stockholms universitet. 
108 Kleineman, Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner – HD ändrar sin praxis s 826. 
109 Hellner, Vad är psykisk chock? Vänbok till Erland Strömbäck s 181. 
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syskon, som var bosatta i Elfenbenskusten. Dessa underrättades efter händelsen. Som 

bevisning för de psykiska besvären angavs, vid sidan av de muntliga förhören, deras egna 

uppgifter om åsamkad ångest och förtvivlan som de upplevt efter underrättelsen om mordet 

samt några läkemedelsrecept som utfärdats i hemlandet. Målsägandena yrkade på ersättning 

för sveda och värk med 50 000 kr vardera. Svarande vitsordade att målsägandena hade 

drabbats av psykiska besvär vid underrättelsen om mannens död, men bestred beloppets 

storlek. Som skäligt belopp medgavs 2 000 kr med hänvisning till att skadeståndsbeloppet 

måste vara relaterat till kostnadsläget i Elfenbenskusten. 

 

TR: I ansvarsdelen fälldes gärningsmannen för mord, eftersom handlingen skett med uppsåt. 

Domstolen hänvisade till NJA 1993 s 41 avseende skadeståndsdelen, och förpliktade därför 

gärningsmannen att betala skadestånd till de närstående med det yrkade beloppet 50 000 kr.  

 

HovR: Domstolen ändrade TR:s domslut i ansvarsdelen till grov misshandel, vållande till annans 

död och grovt brott. I skadeståndsfrågan ändrades TR:s domslut genom att målsägandenas talan 

mot gärningsmannen lämnades utan bifall. Vad gäller skadeståndet konstaterade HovR att 

underdomstolarna i tidigare mål dömt ut skadestånd, visserligen inte mot bakgrund av en 

uppsåtlig handling, men som ansågs så grovt vårdslös att den var att likna vid uppsåt. HovR 

hänvisade vidare till ett uttalande av kommittén om ideell skada, med innebörden att det inte 

fanns några rättspolitiska motiv till att bara döma ut ersättning då handlingen har föregåtts av 

uppsåt.110 Trots detta var HovR av den uppfattningen, att den inte kunde tillerkänna de 

närstående skadestånd. Domstolen förpassade frågan vidare till HD eller lagstiftaren, och 

hävdade att så länge frågan inte är avgjord i någon av dessa instanser, så är andra fall än 

uppsåtligt brott inte ersättningsgillt. Skadeståndsyrkandena lämnades därför utan bifall.  

 

HD: I ansvarsfrågan konstaterade HD att det här var fråga om mord, dvs. ett uppsåtligt 

brott. Eftersom gärningsmannen vitsordade att de närstående till mannen drabbades av 

psykiska besvär vid underrättelsen om brottet, så skulle ersättning för sveda och värk utgå 

till de närstående. Vad gäller beloppets storlek konstaterade HD, att ersättningen skall 

beräknas med utgångspunkt i Trafikskadenämndens hjälptabell, som avser även psykisk 

skada. Skadeståndet bestämdes i detta fallet till 20 000 kr vardera. I samband härmed slog 

HD fast att ersättning för ideell skada skall utgå enligt svenska normer oavsett om de 

närstående har sin hemvist utomlands. 

                                                           
110 SOU 1995:33 s 79, s 386, s 389. 
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6.4.2      Analys av NJA 1996 s 509 
 

 

Inledningsvis konstaterar jag att HD ändrade HovR:s inställning i ansvarsfrågan, dvs. att det 

handlade om mord och inte vållande till annans död. I skadeståndsdelen tycks HovR ha 

kommit fram till domslutet att yrkandena lämnades utan bifall. HovR kom till sin slutsats 

trots tidigare domar, visserligen i underdomstolarna, och trots uttalandet av Kommittén om 

ideell skada. När målet kom under HD:s bedömning gjordes en motsatt värdering av fallet. 

Jag får uppfattningen att HD har direkt tillämpat principen från 1993 års dom, dvs. att 

skadestånd skall utgå då närstående underrättas om att en nära anhörig har avlidit. Grunden 

för denna uppfattning är att HD dels konstaterade att uppsåt förelåg, dels att det i tidigare 

dom uttalades att de närstående inte behöver ha någon anknytning till brottsplatsen. I 

förevarande mål befann sig de anhöriga i Elfenbenskusten. Värt att notera är att svaranden 

vitsordade att de närstående åsamkats psykiska besvär. Sammanfattningsvis torde dessa 

förutsättningar utgöra tungt vägande skäl för att döma ut skadestånd.  

 

Vad gäller skadeståndsbeloppets storlek sänktes detta i jämförelse med yrkandet. HD 

motiverar aldrig varför de sänkte beloppet, utan kom endast till slutsatsen att skadeståndet 

skall beräknas mot bakgrund av Trafikskadenämndens hjälptabell. Personligen har jag en 

föraning om varför beloppet sänktes. Bevisningen vad gäller de närståendes psykiska besvär 

var bristfällig. Av den anledningen kan det vara förståeligt att HD sänkte beloppet. I ett 

annat avseende är jag kritiskt inställd till hur HD förvaltade kravet på bevisning. Eftersom de 

närstående endast behövde visa upp några läkemedelsrecept och deras egna utsagor om 

psykiska besvär som bevisning, ställer jag mig frågan hur seriöst kravet skall ses på 

uppvisande av ett läkarintyg vid psykiska besvär? Kanske var det så att HD kunde godta 

avsaknaden av ett läkarintyg, mot bakgrund av att gärningsmannen hade vitsordat att de 

närståendes psykiska besvär var för handen? Vad gäller läkarintyg, är min uppfattning att 

beviskraven borde vara lika högt ställda, som det är på kravet att det förutsätts minst culpöst 

handlande för att skadestånd skall kunna utgå enligt SkL 2 kap. 1 §. Skälet till att det nästan 

uteslutande bör ställas ett krav på läkarintyg, är att om domstolen i vissa fall inte kräver ett 

sådant, så undermineras rättssäkerheten. Jag tänker närmast på förutsebarhetsprincipen, dvs. 

att förfarandet ökar risken för godtycke i domstolen. På sätt och vis kan förutsebarheten inte 

sägas bli mindre bara för att domstolen inte kräver ett intyg. Men eftersom det har fastställts 

att det skall krävas ett läkarintyg, så blir därför förutsebarheten mindre.111 Det som talar emot 

                                                           
111 A a s 61. 
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det anförda kravet på intyg, kan just vara den omständigheten att motparten vitsordar att 

psykiska besvär är för handen. Varför skulle domstolen i ett sådant fall ändå avkräva 

käranden på ett läkarintyg? I ett annat avseende kan jag finna något försonande i domstolens 

agerande in casu; HD visade prov på en säregen flexibilitet, genom att se situationen i sin 

kontext. Avslutningsvis bör i fallet även uppmärksammas att skadestånd utgick till syskon som 

inte bor tillsammans, jämför beskrivningen under 4.1.  
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7.      Skadestånd vid vårdslöshet 
 

7.1 Inledning 

 

Som angivits ovan tog inte HD i 1993 års dom ställning till om skadestånd även skulle dömas 

ut vid andra ansvarsgrunder än uppsåt, eftersom den ansåg att det ”förutsätter ingående 

överväganden av både principiell och praktisk natur” och att övervägandena bör göras av 

lagstiftaren. Icke desto mindre ansåg HD att underdomstolarna borde ha en mindre restriktiv 

inställning till att döma ut ideellt skadestånd. I det följande behandlas skadestånd till 

närstående vid vårdslöshet, med återgivande av tre rättsfall som är en del av utvecklingen 

som skett på det skadeståndsrättsliga området. I det första målet, NJA 1971 s 78, utgick 

ideellt skadestånd för sveda och värk. Det andra fallet, NJA 1996 s 377, gäller grov 

vårdslöshet och även här dömdes skadestånd ut. Slutligen behandlas NJA 1999 s 632 

avseende vårdslöshet som inte är grov. I det målet utgick inte någon ersättning för psykiska 

besvär.   

 

 

 

7.2 NJA 1971 s 78  

 

7.2.1    Beskrivning av NJA 1971 s 78 

 

Detta mål gäller en kollision mellan två bilar. I det ena fordonet färdades en man, tillika 

käranden, och hans föräldrar som avled i sammanstötningen. Föraren till det andra fordonet 

var vållande till kollisionen. Mannen kastades ur sitt fordon och blev liggandes på marken, 

varifrån han bevittnade sina föräldrars död. I samband med händelsen fick mannen lättare 

fysiska skador och psykogen depression112 med symptom som ängslan, sömnsvårigheter och 

deprimerat stämningsläge. Han behandlades med psykofarmaka och blev oförmögen att 

arbeta redan från olycksdagen, varför han yrkade på skadestånd för bl.a. sveda och värk. 

  

HR: Förpliktade svaranden att till den kärande betala 500 kr för sveda och värk.  

 

                                                           
112 En psykogen depression är betingad av psykiska orsaker, och kan uppstå i samband med yttre 
omständigheter. Dahlgren & Wrete, Kortfattad medicinsk ordbok s 207. 
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HovR: Domstolen konstaterade att då mannen själv var part i olyckan, så befann han sig i 

uppenbar livsfara. Depressionen som uppstod i situationen ansågs därför ha sådant samband 

med olyckan, att den var ersättningsgill såsom för sveda och värk. HovR påpekade även att 

sambandet kunde konstateras oberoende av om depressionen huvudsakligen berott på 

föräldrarnas död. HovR fastställde HR:s domslut.  

 

HD: Inledningsvis konstaterade den högsta instansen att det måste ha varit en chockartad 

och skräckfylld upplevelse för honom, dels att vara med om olyckan dels att bevittna när hans 

föräldrar avlider. Bevittnandet av föräldrarnas död förstärkte intensiteten i upplevelsen. 

Depressionen som uppstod får anses utgöra ett direkt och nära samband med olyckan, 

oberoende av om föräldrarnas död har medverkat till den. Ersättningsbeloppet fastställdes till 

500 kr. 

 

 

7.2.2     Analys av NJA 1971 s 78 
 
 

Till att börja med konstateras att domstolarna talar om adekvans, eftersom de gör en 

värdering av sambandet mellan depressionen och olyckan. HovR menade att sambandet 

fanns där oberoende av om depressionen berodde på föräldrarnas död eller inte. En 

anledning till detta uttalande kan vara att mannen själv befann sig i uppenbar livsfara. Ett sätt 

att tolka detta fall skulle kunna vara att anse förarens psykiska besvär som ersättningsgilla, 

oberoende av om olyckan orsakats genom uppsåt eller annan ansvarsgrund, eftersom den 

närstående själv var utsatt för motsvarande fara som föräldrarna. Det bör poängteras att detta 

mål skiljer sig från de övriga rättsfallen som behandlas i arbetet, genom att den närstående i 

aktuellt mål var delaktig i olyckan.      

 

 

 

7.3  NJA 1996 s 377 (grov vårdslöshet) 

 

7.3.1    Beskrivning av NJA 1996 s 377 

 

I det här målet är det fråga om en elvaårig pojke, som blev påkörd bakifrån strax utanför 

hemmet av en personbil när han stod på trottoaren. Kvinnan som körde bilen var 
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alkoholpåverkad och avvek från olycksplatsen efter påkörningen. Skadorna som pojken 

ådrog sig medförde att han 30 timmar senare avled på sjukhuset. Kvinnan dömdes för grovt 

vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt obehörigt avvikande från 

olycksplats, till fängelse i ett år. Pojkens lillasyster befann sig endast fem meter från honom när 

olyckan skedde, alltmedan mamman befann sig inomhus. Pojkens pappa var vid tiden för 

olyckan ute på en promenad och kom hem då ambulansen skulle hämta pojken. Mamman, 

pappan och systern utvecklade grava psykiska besvär i form av psykisk chock till följd av 

olyckan. Händelsen medförde långa sjukskrivningstider och samtliga familjemedlemmar fick 

psykiatrisk hjälp. Familjen yrkade på ersättning för sveda och värk med 100 000 kr vardera.  

 

TR: Domstolen fastslog att det var ostridigt att kärandena har drabbats av psykiska besvär 

till följd av olyckan och att dessa var adekvata i förhållande till brotten. Vidare menade TR att 

det inte var möjligt att döma ut ersättning i detta fall, eftersom det här inte gällde uppsåtligt 

brott till skillnad från 1993 års dom. Hänvisning gjordes till nyss nämnda dom där det 

framgick att en utvidgning av skadeståndsmöjligheterna förutsätter så ingående överväganden 

av principiell och praktisk natur att det lämpligast löses av lagstiftaren. Kommittén om ideell 

skada kom med sitt slutbetänkande efter TR:s dom. Käromålet lämnades utan bifall.  

 

HovR: Vid denna tidpunkt hade slutbetänkandet utkommit av Kommittén om ideell skada, 

varför HovR hänvisade till den i betänkandet föreslagna regeln i SkL 5 kap. 2 §, med lydelsen 

att skadestånd skall utgå även vid andra ansvarsgrunder än uppsåt. Detta skulle således 

innefatta detta fall. Emellertid ansåg HovR att det av allmänna principer torde följa att nya 

skadeståndsregler tillämpas bara på fall som inträffar efter ikraftträdandet. Icke desto mindre 

anförde HovR att innebörden av gällande rätt får anses vara, att det vid oaktsamhetsbrott 

krävs att ett starkt försvårande moment präglar den skadevållande handlingen, för att 

ersättningsrätt skall föreligga. Kvinnans handlingar har ur straffrättsligt perspektiv visserligen 

inte varit uppsåtliga, utan innefattat vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Dessa brott 

har emellertid ansetts som grova. Brotten måste ses mot bakgrund av att kvinnan samtidigt 

har utfört andra uppsåtliga brott; nämligen grovt rattfylleri och grovt obehörigt avvikande från 

olycksplats genom att inte vidta de åtgärder som bort förväntas av henne, utan lämnat 

skadeplatsen direkt efter påkörningen. Enligt HovR:s bedömning var brotten därför att anse 

som så svåra och av sådan beskaffenhet att skadestånd tilldömdes de närstående för bl.a. 

sveda och värk med 30 000 kr vardera. 
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HD: Domstolen kom till slutsatsen att familjen har befunnit sig i anslutning till brottsplatsen, 

och därigenom påverkats av olyckan med psykiska besvär som en naturlig följd därav. Det 

konstaterades vidare att det inte fanns skäl att med stöd av tidigare praxis döma ut 

skadestånd eftersom familjen inte själv har skadats vid olyckan. HD fortsatte att återge de 

uppfattningar som uttrycktes i 1993 års rättsfall, med innebörden att det i rättspraxis fanns 

skäl att inta en mindre restriktiv hållning än tidigare vad gäller närståendes ersättningsrätt. 

Dock ansågs att rätten till skadestånd inte skulle utvidgas i allt för stor omfattning, eftersom det 

skulle kräva så ingående överväganden som borde ankomma lagstiftaren. I det vidare 

anförandet hänvisades till Kommittén om ideell skada, vari uttalades att skadestånd skall utgå 

till närstående då dennes anhöriga har dödats inte bara uppsåtligt, utan även vid vårdslöshet 

eller strikt ansvar. Eftersom frågan om lagstiftning p.g.a. betänkandet från nämnda kommitté 

inte var slutligt avgjord, ansåg HD att det alltjämt fanns skäl till att vara restriktiv med en 

utvidgning genom rättspraxis. Trots denna uppfattning ansåg HD att det fanns skäl att 

tillerkänna närstående till brottsoffer ersättningsrätt då brottets karaktär var grovt och ansågs 

ligga mycket nära uppsåtligt brott. HD fastställde HovR:s domslut.  

 

Två JustR var skiljaktiga vad gällde motiveringen. De ansåg att gränsen för 

skadeståndsansvaret skulle utvidgas ytterligare än vad HD:s dom gav uttryck för. De uttalade 

även att grov oaktsamhet var att likna vid uppsåt, varför en sådan utvidgning borde kunna 

ske redan genom detta rättsfall. JustR:n hänvisade vidare till 1993 års dom och menade att 

närstående inte skulle behöva bevittna dödsfallet. Inte heller borde något krav ställas på 

vederbörande att dessa skall vistas på eller i närheten av brottsplatsen. De ansåg dessutom att 

det inte borde tillmätas någon betydelse om det förflyter en viss tid mellan skadetillfället och 

underrättelsen till de närstående. De kom till slutsatsen att det även vore rimligt att döma ut 

skadestånd vid oaktsamhet, eftersom det skulle ses som ”…oskäligt om en skadeståndstalan 

[skulle] stupa på att oaktsamheten inte nått den nivå där den blir grov.” Som skäl angavs 

dessutom att en utvidgning av skadeståndsansvaret till oaktsamhet inte torde medföra några 

samhällsekonomiska konsekvenser av större mått. Avslutningsvis gjorde JustR:n gällande att 

situationerna då någon har dödats genom en handling som inte är vårdslös samt det fall då 

den skadelidande inte avlider, borde avgöras av lagstiftaren.  
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7.3.2      Analys av NJA 1996 s 377 
 

 

TR: Vid studium av TR:s motiveringar kan konstateras att det fanns ett orsakssamband 

mellan familjens psykiska besvär och den skadebringande handlingen. Jag kan skönja en viss 

försiktighet från TR:s sida. Trots att HD i 1993 års dom påpekade att en mindre restriktiv 

hållning borde antas i rättstillämpningen, dvs. att domstolarna även borde döma ut 

skadestånd vid andra ansvarsgrunder än uppsåt, så tog inte TR det steget. Den hänvisade 

istället till nyss nämnda dom, där det även uttalades att en utvidgning förutsätter principiella 

överväganden som bäst löses av lagstiftaren. En hypotes är att TR inte vågade ta det 

principiellt viktiga steget, eftersom HD i tidigare domar inte tog ställning till hur vidsträckt 

skadeståndsansvaret skulle vara.  

 

HovR: Av HovR:s motiveringar får jag känslan av att den ansåg att tiden var mogen för att 

utvidga rätten till ersättning. Trots att HovR anförde att en utvidgning inte borde ske i 

rättspraxis innan den nya lagstiftningen har trätt ikraft, så menade HovR att brottens karaktär 

var grova, och att dessa skulle ses mot bakgrund av att kvinnan inte hade vidtagit åtgärder för 

att minimera skadan. Därför skulle skadestånd utgå till de närstående. 

 

HD: Det är inte utan anledning som jag får intrycket av att det agerande som 

rättstillämpningen respektive lagstiftaren ger uttryck för, skulle kunna liknas vid ett slags 

”moment 22”. Det vill säga, att lagstiftaren överlämnar uppgiften att utvidga ersättningsrätten 

åt rättstillämparen och vice versa. Min uppfattning är vidare att HD utvecklar HovR:s 

argumentering, genom att klargöra att beteendet var så grovt att det ligger nära uppsåt. De 

båda JustR:n ansåg att det vore oskäligt att neka ett skadeståndsyrkande, endast på den 

grunden att oaktsamheten inte har uppnått nivån för att anses som grov, vilket skulle kunna 

vara en rimlig slutsats. En förutsättning är då naturligtvis att den närstående kan styrka de 

psykiska besvären.    
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7.4  NJA 1999 s 632 (vårdslöshet)  

 

7.4.1    Beskrivning av NJA 1999 s 632 

 

Detta mål gäller vållande till annans död på en sjuårig pojke som befann sig stående på en grind 

(2 x 2 m och 175 kg) i anslutning till en uppställningsplats för containers. Grinden var 

undermåligt fastsvetsad i gångjärnsplattorna och det saknades stoppanordning för grinden i 

stängt läge. På grund av den bristfälliga monteringen av grinden lossnade en gångjärnsplatta 

varpå pojken ramlade ner och fick grinden över sig. Till följd av skadorna avled han. 

Mamman och pappan kom strax efter händelseförloppet och fick se den blödande sonen 

ligga på marken. Pojken hade två systrar som kom till skadeplatsen efter att ambulansen hade 

fört honom till sjukhuset. Upplevelsen gjorde så starkt intryck på mamman att hon 

chockades svårt och svimmade. Familjen fick därefter gå i terapi för sina psykiska besvär. 

Familjen yrkade ansvar å svetsaren som utförde arbetet på grinden och hans arbetsledare. 

Skadeståndsanspråk framställdes avseende psykiska besvär med 50 000 kr jämte ränta för var 

och en av familjemedlemmarna. 

 

TR: I ansvarsfrågan konstaterade domstolen att svetsningen av gångjärnsplattorna inte var 

fackmannamässigt utförd och att den var så undermålig att den var att anse som vårdslös. 

Svetsaren bort även ha förutsett att barn skulle kunna komma att leka i anslutning till 

grinden. Arbetsledaren dömdes inte till ansvar, medan svetsaren dömdes för vållande till 

annans död. I skadeståndsdelen kom TR fram till att ingen av familjemedlemmarna hade varit 

direkt inblandad i olyckan, även om föräldrarna strax efter händelsen kom till skadeplatsen. 

Det ansågs ostridigt att familjen uppvisade psykiska besvär, vilket även framgick av 

läkarintygen. Trots detta ansåg TR att svensk lag och rättspraxis inte medgav ersättning då 

det saknades tillräckligt nära samband mellan olyckan och skadan, med hänvisning till NJA 

1971 s 78 och NJA 1993 s 41. Skadeståndsyrkandena lämnades utan bifall. 

 

HovR: Domstolen fastställde TR:s domslut vad gäller skadeståndsyrkandena för de 

närståendes psykiska besvär.  

 

HD: Inledningsvis refererades till NJA 1996 s 377, där HD ansåg att ersättning borde dömas 

ut vid grov vårdslöshet som ligger mycket nära uppsåt. Eftersom det här inte handlade om vare 
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sig uppsåt eller grov vårdslöshet, så saknades därmed förutsättningar för att medge 

skadestånd. HD fastställde HovR:s domslut. 

 

I målet var två JustR skiljaktiga: De gjorde här en deskriptiv framställning av tidigare 

rättspraxis113, och påtalade likheter och skillnader i förhållande till nu aktuellt mål. Avvikelser 

som poängterades var bl.a. att det här inte rörde sig om någon påtaglig våldsamhet jämfört 

med tidigare avgöranden. Inte heller hade skadevållaren i detta fall varit fysiskt involverad i 

olyckshändelsen, samt att ansvarsgrunden var oaktsamhet. En bland flera likheter som 

behandlades var att det även i detta mål handlade om ett dödsfall. JustR:n hänvisade även till 

Kommittén om ideell skada, som uttalade att den föreslagna regeln i 5 kap 2 § skall innebära 

att ersättning skall utgå för psykiska besvär till den som stod den avlidne särskilt nära. Vidare 

konstaterades att Kommittén inte föreslog någon begränsning vad gäller ansvarsgrunden, 

varför JustR:n menade att konsekvensen av regeln borde bli att ersättning skall medges vid 

alla typer av uppsåt och vårdslöshet, men även vid strikt ansvar. JustR:n ansåg att de närstående 

borde medges ersättning. 

 

 7.4.2      Analys av NJA 1999 s 632 
 
 

Målet gäller vårdslöshet som inte är grov, dvs. det som i traditionell mening avses med 

”vanlig” vårdslöshet. I likhet med JustR kan konstateras att vissa omständigheter skiljer detta 

fall från de som tidigare har beskrivits i arbetet. En skillnad som uppmärksammas är den att 

skadevållaren inte är den utlösande faktorn i skadeögonblicket. Den som i själva verket 

utlöser skadan är den skadelidande själv. Vid betraktande av Anderssons 

skadelidandeperspektiv, skulle det vara möjligt att anse att subjektiva omständigheter har 

förelegat enligt den första gruppen, dvs. att barnet har gjort ett medvetet val genom att 

självmant uppehålla sig vid farokällan. Om det kan anses att barnet gjorde ett medvetet val 

genom att ställa sig på grinden, torde den omständigheten kunna tala emot att skadestånd 

skall utgå. Emellertid anser jag att resonemanget brister, eftersom barnet troligtvis inte är 

medveten om faran p.g.a. sin ringa ålder. Tilläggas bör att TR i detta fall nekade de 

närstående skadestånd mot bakgrund av att det saknades orsakssamband mellan olyckan och 

skadan, med hänvisning till NJA 1971 s 78 och NJA 1993 s 41. Detta trots att psykiska 

besvär kunde anses vara för handen. Vad gäller orsakssambandet ställer jag mig frågan vad 

som skiljer mellan detta mål och de rättsfall som TR hänvisade till?     

                                                           
113 Se NJA 1993 s 41 I och II samt NJA 1996 s 377. 
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8.     Skadestånd vid icke dödlig utgång 
 

8.1     Inledning 

 

Som tidigare har omtalats har ett förslag lagts fram med innehållet att det bör även vara 

möjligt att döma ut ideellt skadestånd vid andra ansvarsgrunder än uppsåt. Utöver detta har 

det uttalats i förarbetena, att det även bör dömas ut skadestånd vid fall då den skadelidande 

inte avlider.114 Jag betonar att denna möjlighet i huvudsak gäller då den närstående bevittnar 

själva skadehändelsen, jfr NJA 1971 s 78. Enligt uttalanden i förarbetena anges uppfattningen 

att en lagreglerad ersättningsrätt bör begränsas till fall där den anhörige har dödats.115 Trots 

denna inställning utesluts alltså inte möjligheten att det även kan utgå skadestånd vid 

händelser som inte leder till döden. Den rådande uppfattningen är dock att denna typ av 

skada troligtvis inte är lika förutsebar och typisk som vid fall med dödlig utgång.116 Exempel på 

det är när en person har skadats lindrigt. Emellertid bör poängteras att det finns risker med 

att utvidga ersättningsrätten. Ett i litteraturen angivet skäl är det s.k. ”the floodgate 

argument”117, som innebär en risk att samhället drabbas av en ”flodvåg” av skadeståndskrav. 

Emellertid avkunnade HD en dom i NJA 1995 s 269, som kan betraktas som en utvidgning 

av närståendes rätt till skadestånd vid psykiska besvär.   

 

 

 

8.2      NJA 1995 s 269 

 

8.2.1    Beskrivning av NJA 1995 s 269 

 

Målet gäller en man som dömdes för misshandel, egenmäktighet med barn och viss annan brottslighet. 

Mannen, och tillika pappan, hade misshandlat sin f.d. sambo och obehörigen skilt det 

gemensamma ettåriga barnet från mamman och lämnat barnet i pappans hemland Tunisien. 

Mamman var vid brottstillfället vårdnadshavare om barnet. Till följd av omständigheterna 

drabbades mamman av sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, mardrömmar och 

huvudvärk. Hon visste inte var barnet befann sig och oroades ständigt. Med anledning av 

                                                           
114 Se under 6.1. 
115 Prop. 2000/01:68 s 33. 
116 SOU 1995:33 s 388. 
117 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 38. 
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detta tvingades hon att uppsöka kurator för att få hjälp. Mamman yrkade skadestånd för 

psykiska besvär med 50 000 kr. 

 

TR: Mot bakgrund av den utredning som företogs, ansåg TR det styrkt att pappan skulle 

ställas till svars för egenmäktighet med barn genom att han har obehörigen skilt barnet från 

mamman. I skadeståndsfrågan anfördes att innebörden av regeln om egenmäktighet med 

barn är att barnet ges ett straffrättsligt sanktionerat skydd mot att bli separerad från sin 

vårdnadshavare. Det är således barnet som har det primära skyddsintresset och som kan 

tillerkännas skadestånd. Dock ansåg TR att eftersom även mamman var skyddsvärd, så 

kunde hon medges ersättning för sina psykiska besvär. Skadestånd utdömdes med 25 000 kr. 

 

HovR: I ansvarsfrågan var HovR:n av motsvarande uppfattning som TR. I skadeståndsdelen 

ansåg HovR:n att brottet i detta fall var riktat mot mamman, varför skadestånd kunde utgå. Här 

gjorde HovR:n även en iakttagelse; eftersom mamman underrättades i efterhand om att 

barnet hade förts till Tunisien, så talade den omständigheten emot att hon skulle utdömas 

ersättning. Grunden för skadeståndsanspråket var istället det faktum att barnet hade 

kvarhållits i Tunisien utan att hon kunde få kontakt med barnet. Dessutom hade pappan 

underlåtit att återlämna barnet till henne. Det ansågs även kunna presumeras ”utifrån allmän 

erfarenhet”, att det innebär ett mycket starkt psykiskt lidande för en mor att bli berövad sitt 

barn och lämnas i ovisshet om när hon får träffa barnet. HovR:n fastställde TR:s domslut. 

 

HD: I högsta instans anfördes att även om brottet inte var begånget mot mamman, så var det 

att anse som riktat mot henne. Vidare konstaterades att de psykiska besvär som hon drabbades 

av var en påräknelig och närliggande följd av gärningen. HD fastställde HovR:s domslut. 

 

Emellertid var ett JustR skiljaktigt: Av det som framkommit i ärendet kan inte mannens 

handlingar sägas vara så direkt riktat mot mamman, att hon på den grunden kan medges 

ersättning. Hon kan inte heller på annan grund tilldömas ersättning. 
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8.2.2     Analys av NJA 1995 s 269 

 

I jämförelse med tidigare mål anser jag att det aktuella rättsfallet står i avsaknad av 

vägledande principiella resonemang från domstolarna, varför omfånget till analysen är 

förhållandevis kort. Jag sluter mig till att det här rör sig om psykiska besvär som möjligtvis 

har sin grund i hotet om skada, om än indirekt. I målet fanns ju inte något direkt hot om 

skada gentemot mamman. Skadan uppkom istället i anslutning till att barnet kvarhölls i 

Tunisien, och att mamman därvidlag inte visste om och i så fall när hon skulle få träffa sitt 

barn igen. Således var brottet inte begånget mot mamman, utan snarare riktat mot henne. 

Avslutningsvis anser jag att det finns omständigheter i målet som antyder likheter med 

Anderssons skadelidandeperspektiv; HovR tycks ha beaktat den nära relationen mellan 

mamman och barnet.        
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9.   Avslutning  

 

Jag har i detta arbete behandlat ideellt skadestånd till närstående vid psykiska besvär. I det 

följande kommer jag att återknyta till texten genom att diskutera vissa frågor som jag anser 

vara viktiga. Jag inleder med att återuppta diskussionen om ”närståendebegreppet” från 

kapitel 4.  

 

Av förarbetena och rättspraxis framgår att det huvudsakligen är de personer som står i 

släktskap med den avlidne som är skadeståndsberättigade. Emellertid kan det inte uteslutas 

att även personer som inte är släkt med den förolyckade har möjlighet att tilldömas ersättning. 

Avgörande är om den som yrkar på skadestånd hade en god och nära relation med den 

anhörige. En konsekvens av en skadeståndsrättslig bedömning kan bli att även om den som 

yrkar på skadestånd är nära anhörig med den avlidne, så kan vederbörande bli nekad 

skadestånd på den grunden att det inte förelåg en god och nära relation mellan dem. Min 

uppfattning är att kravet på en ”god och nära” relation är ändamålsenligt. Om inte något krav 

ställs på relationens kvalité, skulle en oönskad situation kunna infinna sig. Jag menar att en 

anhörig som sällan eller aldrig hade kontakt med den avlidne, kan se ekonomiska incitament 

till att yrka på skadestånd. Detta beteende är inte önskvärt, eftersom det kan finnas en risk 

för att antalet skadeståndsfall ökar dramatiskt, och därmed kan hela skadeståndssystemet bli 

svårt att överblicka. Problemet för domstolen kan vara, att få klarhet i om en god och nära 

relation har förelegat mellan parterna. Problemet är komplext, men möjligtvis kan relationen 

förtydligas genom användande av Anderssons skadelidandeperspektiv, som i ett avseende tar 

hänsyn till omständigheter som råder mellan den skadelidande och den närstående. 

Emellertid är jag tveksam till att skyddsändamålsläran ensam kan lösa en juridisk prövning av 

dylikt slag, eftersom domstolen är beroende av de utsagor som den närstående framställer 

inför rätten. Följaktligen är det problematiskt för domstolen att verifiera sanningshalten i de 

närståendes beskrivningar av relationen mellan berörda parter.  

 

Jag kommer nu att övergå till att kort sammanfatta närståendes rätt till skadestånd vid 

psykiska besvär, som den har utvecklats i rättspraxis fram till nu gällande rätt. Tiden före år 

1993 gav uttryck för den rådande uppfattningen att den närstående skulle bevittna eller vara 

delaktig i skadeförloppet, för att kunna medges ersättning. Den gällande uppfattningen efter 

domen från år 1993, är att även psykiska besvär till följd av en underrättelse om ett uppsåtligt 

brott är att anse som en närliggande följd av den skadebringande handlingen. I konsekvens 
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härmed kan närstående även i dessa fall tilldömas ersättning. Efter 1993 års dom har 

skadestånd utgått vid dels grov vårdslöshet, dels i ett mål som inte medförde dödsfall. 

Ifrågavarande mål är således antydningar om att en ytterligare utvidgning har skett, bl.a. 

eftersom det i NJA 1996 s 377 inte gällde en uppsåtlig handling, utan en grovt vårdslös sådan 

som medförde dödsfall. Mot bakgrund av den rättspraxis som har beskrivits i arbetet, sluter 

jag mig trots allt till att det i praktiken endast i undantagsfall kan medges skadestånd till 

närstående vid psykiska besvär vid annan ansvarsgrund än uppsåt. Exempelvis är det mindre 

lyckat att automatiskt räkna med att skadestånd kommer att tilldömas en närstående då 

dennes anhöriga inte har avlidit, bara för att utgången blev så i NJA 1995 s 269. Anledningen 

till denna ”försiktiga” inställning är att det fortfarande inte är möjligt att åberopa någon 

lagstiftning. Visserligen har det uttalats i både förarbeten och rättspraxis att en mindre 

restriktiv inställning till denna typ av skadestånd borde intas i väntan på lagstiftning, men 

utan lagstiftning är rättsläget oklart.    

 

Det har nu genom SkL 5 kap. 2 § lagts fram ett lagförslag som föreslås träda ikraft den 1 

januari 2002. Enligt förslaget bör skadestånd dömas ut inte bara vid uppsåt, utan även vid 

vårdslöshet eller strikt ansvar. Inte heller kan det uteslutas att skadestånd kan komma att utgå 

även vid fall som inte leder till dödsfall. Det har även uttalats att det vid sveda och värk och 

vid mindre belopp, inte kommer att krävas något läkarintyg vid bevisföringen av de psykiska 

besvären. 

 

I det följande avser jag att tala om kravet på läkarintyg vid psykiska besvär. Som tidigare har 

diskuterats i uppsatsen, kan frågan om intygets existens sättas i fråga. Möjligtvis är det så att 

det finns ekonomiska skäl till att inte kräva sådan bevisföring. Exempelvis kan jag tänka mig att 

olika kostnadsbesparingar kan göras i en sådan situation, t.ex. vad gäller löne- och 

administrationskostnader. Jag utesluter inte heller att handläggningstiden för den juridiska 

processen kan komma att påskyndas vid ett borttagande av kravet på intyg. Detta är troligtvis 

processekonomiskt fördelaktigt. Det kan även finnas fall där det inte vore praktiskt att kräva 

ett läkarintyg. Jag avser de situationer där skadevållaren vitsordar att de psykiska besvären är 

för handen. I sådana fall fyller inte intyget någon nämnvärd funktion. Icke desto mindre, 

anser jag att det finns övervägande skäl till att i flertalet fall kräva ett sådant bevis. En 

anledning är att det annars finns en risk för ett oöverskådligt scenario med ett stort antal 

skadeståndsyrkanden. Ett annat motiv, är att det i ett avseende är möjligt att se den 

medicinska bedömningen som en slags ”kontrollfunktion” över det ideella skadeståndet. Jag 
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menar att läkarvetenskapen kan bidra med att minimera risken för att ”icke godkända 

psykiska skador” skall ersättas. Med andra ord fördelas ansvaret för prövningen av dessa 

personskador mellan rättstillämparen och den medicinska bedömaren. Visserligen är det 

komplicerat att fastställa orsaken till psykiska skador, men rimligtvis är den medicinska 

bedömaren i vart fall bättre skaffad att diagnostisera skadorna än rättstillämparen.118    

 

Jag kommer nu att övergå till att diskutera problemet med att fastställa de psykiska besvären. 

Av förekommen anledning vill jag uppmärksamma läsaren på att jag även kommer att 

tangera diskussionen om läkarintyg som nyligen har förts. Under den tid jag har ägnat mig åt 

att studera ideellt skadestånd, skönjer jag en tendens att den juridiska bedömningen i 

huvudsak består i att granska de omständigheter som råder mellan skadevållaren och den 

skadelidande. Men faktorer som även kan komma att beaktas är de omständigheter som 

råder på den närståendes sida. Jag gör nu en reflektion, som kanske inte har någon praktisk 

betydelse, men som är värd att begrunda enligt mitt synsätt. Som angivits ovan, är en 

förutsättning för att skadestånd skall kunna utgå till en närstående, att de psykiska besvären 

går att styrka genom ett läkarintyg. Den juridiska prövningen är följaktligen avhängig den 

medicinska bedömningen. Min uppfattning är att det även borde vara intressant att fästa 

avseende vid relationen mellan den som utför läkarintyget och den som är föremålet för 

bedömningen, dvs. den närstående. Problemet som jag vill uppmärksamma är den 

komplexitet som ligger i att bedöma de psykiska besvären. Psykiatern/läkaren är helt 

beroende av patientens utsaga.119  

 

 

I Trepartsrelationer i skadeståndsrätten av Håkan Andersson omtalas problemet med att fastställa 

psykiska skador. Författaren menar att det har framhållits att risken för simulation från den 

skadelidande är större vid psykiska skador än vid fysiska sådana.120 Omvänt kan det, enligt 

min uppfattning, även finnas omständigheter på läkarens sida som kan spela roll i 

bedömningen. Normalt sett torde det vara så, att en erfaren läkare kan utföra en mera precis 

värdering av skadorna, än en läkare med mindre erfarenhet kan göra. Det vill säga, med 

erfarenheten följer en säkerhet i att fastställa medicinska skador. I konsekvens härmed kan 

det inte uteslutas att en närstående som normalt sett inte skulle få sina utsagor bedömda som 

psykiska besvär, i vissa fall kan få det. Det skulle alltså til syvende og sidst kunna uppstå en 

                                                           
118 Jfr uttalandet av C. Nordin ovan, not 104 med vidare hänvisning till texten. 
119 Se även resonemanget i analysen av HD:s domskäl under 6.3.2. 
120 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 258; Jfr Hellner, Ersättning för psykiska besvär s 453 
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situation där en närstående orättmätigt tilldöms skadestånd. Självfallet kan konsekvensen 

även bli den motsatta. Av naturliga skäl kan inte domstolen synliggöra de omständigheter 

som råder mellan den närstående och dennes läkare, vilket inte heller låter sig göras i 

praktiken. Trots att jag anser att psykiska besvär i allmänhet torde betraktas som en 

närliggande och typisk följd av skadan, så är jag av den uppfattningen att det även i framtiden 

borde krävas ett läkarintyg.  

 

Var bör då gränsen dras för skadeståndsansvaret? Frågan går inte att besvara på ett enkelt 

sätt. Jag tar för troligt att adekvansläran och skyddsändamålsläran, i kombination med 

varandra, i viss utsträckning kan bidra med att förtydliga de motiveringar som ligger till grund 

för den juridiska bedömningen. Beträffande skyddsändamålsläran, anser jag att den utgör ett 

nyttigt verktyg i den juridiska teorin, men metoden kan säkert förfinas för att bättre anpassas 

till praktiken, vilket även har påtalats i förarbetena.121 Det jag kan konstatera är det som 

tidigare har framhållits, att skyddsändamålsläran har fördelen av att den även tar hänsyn till 

förhållandena på den skadelidandes sida, till skillnad från adekvansläran. Enligt min 

bedömning är fastställandet av skadeståndsansvarets gräns, i praktiken, snarare resultatet av 

uttalanden från rättstillämparen eller lagstiftaren än resultatet av en direkt tillämpning av 

adekvansläran eller skyddsändamålsläran. I de uttalanden som lagstiftaren och 

rättstillämparen har gjort ingår olika intressen som reglerna är till för att skydda. Ett sådant 

intresse kan vara att anse den närstående som skyddsvärd, genom att skadeståndet skall ersätta 

eller reparera förlusten. Ett annat intresse kan vara att förhindra handlingar som kan leda till 

ersättningsanspråk, dvs. ett preventivt intresse. En möjlig tanke med det preventiva intresset 

skulle kunna vara att den som en gång har betalat ut skadestånd i fortsättningen blir 

försiktigare i sitt handlande. Emellertid går det inte att värdera en ideell skada, varför det 

snarare blir fråga om ”lindring” av skadan, dvs. en form av reparation.   

 

Bör en närstående ersättas för de psykiska besvär som denne åsamkats då den anhöriga 

avlider? Svaret är på intet sätt givet. Å ena sidan, kan frågan betraktas utifrån den 

skadelidandes perspektiv, å andra sidan, kan den ses utifrån skadevållarens synvinkel. Om 

utgångspunkten är den skadelidandes sida, kan jag anse att skadan skall ersättas vid uppsåt 

och vårdslöshet, eftersom de psykiska besvären sannolikt är befintliga oberoende av om 

skadan uppkommit genom den ena eller andra ansvarsgrunden. Inte heller kan den 

närstående råda över de psykiska besvären, varför lidandet även av det skälet skulle kunna 

                                                           
121 SOU 1995:33 s 384.  
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anses som ersättningsgillt. Om jag istället studerar frågan ur skadevållarens synvinkel, är det 

möjligt att anse att ju ”grövre” handlingen är desto mer ersättningsgill är den. Hypotesen är 

att ju grövre handlingen är desto troligare att den ligger nära uppsåt. Visserligen kan 

handlingen vara ofattbart grym och avskyvärd men ändå inte föranleda dödsfall, vilket gör 

problemet än mer sofistikerat. Emellertid torde det vara så att ”grövre” gärningar lättare leder 

till svårare skador, än handlingar gör av lindrigare art. Beträffande ersättning till närstående 

vid ansvarsgrunden strikt ansvar, är jag mera kritisk till än ersättning vid uppsåt och 

vårdslöshet. Anledningen är att det kan finnas situationer där den skadelidande och den 

skadevållande är en och samma person, t.ex. vid en singelolycka i trafiken. I det avseendet finner 

jag att det inte är helt självklart att den närstående skall kunna medges ersättning, trots att 

psykiska besvär kan styrkas. Skälet härför är just att den skadelidande och den skadevållande 

kan vara en och samma person.    

 

I situationen där den skadebringande handlingen inte leder till dödsfall kommer jag till 

slutsatsen, att en närstående som åsamkas psykiska besvär till följd av en uppsåtlig eller 

vårdslös gärning som leder till invaliditet för den anhörige, borde ersättas för sina psykiska 

besvär. Till skillnad från förarbetena ställer jag mig frågan om inte detta även borde gälla om 

den närstående inte har bevittnat skadan? En tänkbar fördel med mitt resonemang är att det 

kan sända en signal till skadevållaren om att denne riskerar att bli skadeståndsskyldig även om 

den skadelidande inte avlider. Följaktligen kan jag skönja något preventivt syfte i skadeståndet.   

 

Sammanfattningsvis har jag genom detta arbete kommit till insikten att det troligtvis inte 

finns någon metod som ensam löser alla problem av aktuellt slag inom skadeståndsrätten. Jag 

anser att rättsfallen som jag har beskrivit ger en antydan om det. De möjligheter som finns att 

forma skadeståndsrätten är genom rättstillämpningen eller lagstiftningsmakten. Frågan är 

vilken instans som är bäst lämpad för uppgiften? Personligen anser jag att det behövs en viss 

kodifiering genom lagstiftning vad gäller närståendes rätt till ideellt skadestånd. Trots detta 

menar jag att domstolarnas främsta uppgift är att skapa rätt, inte endast att tillämpa den. 

Härigenom ges en möjlighet att ta initiativ istället för att invänta lagstiftaren. Den senare kan 

ju alltid korrigera domstolens verksamhet medan motsatsen inte är möjlig. Då samhället är i 

ständig förändring, anser jag att det är mer fördelaktigt att inte fixera en fast gräns för 

skadeståndsansvaret. Skadeståndsrätten har trots allt utvecklats i allt väsentligt genom 

rättspraxis, varför så fortsättningsvis bör ske. För att avslutningsvis återknyta till inledningen 

av arbetet kan jag intyga att åtskilligt fortfarande flyter inom skadeståndsrättens område. 
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