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Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2002 har närstående till en person som dödats genom en 
skadeståndsgrundande handling en i lag (5 kap 2 § skadeståndslagen) reglerad rätt till skadestånd för 
personskada som har åsamkats dem till följd av dödsfallet. Lagstiftaren har lagt ett stort ansvar på 
rättstillämparen gällande inte minst då det gäller att avgränsa gruppen ersättningsberättigade. Här tvingas 
jurister göra svåra bedömningar som ej är att beteckna som strikt juridiska, till exempel att avgöra vem 
som ”stod den avlidne särskilt nära”.  
 
I uppsatsen presenteras en arbetsmodell som utgår från de fyra kriterierna blodsband, hushållsgemenskap, 
tidsaspekt och förhållandet personerna emellan i övrigt. I och med nyttjandet av arbetsmodellen 
möjliggörs den nyanserade bedömning som lagstiftaren efterfrågar. De fyra kriterierna skall vägas 
samman vid bedömningen och de olika kriteriernas tyngd vid denna sammanvägning kan variera. 
Metoden erbjuder en utgångspunkt för hur bedömningen på ett metodiskt sätt kan genomföras och den är 
dessutom tillämpbar på de flesta situationer. På så sätt kommer vi ifrån den begränsande metoden att 
strikt följa typfall. 
 
Uppsatsen innehåller även en sammanställning av relevant praxis på området och en katalog med 
personkategorier som kan komma ifråga för ersättning. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Från och med den 1 januari 2002 har närstående till en person som dödats genom en 

skadeståndsgrundande handling en i lag reglerad rätt till skadestånd för personskada 

som har åsamkats dem till följd av dödsfallet1.  

 

5 kap 2 § Skadeståndslagen 

Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 

(…) 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som 

stod den avlidne särskilt nära. 

 

Möjligheten till att få skadestånd av detta/liknande slag växte fram inom 

rättstillämpningen långt före ovan återgivna lagrum infördes. HD har i ett flertal fall 

sedan sjuttiotalets första hälft utdömt ersättning för liknande skador och utvidgningen 

av skadeståndsskyldigheten har skett successivt alltsedan dess. Med åren framfördes 

dock fler och fler önskemål i praxis att lagstiftaren skulle uttala sig i frågan. Detta då en 

fortsatt utvidgning ansågs förutsätta så ingående överväganden av både principiell och 

praktisk natur att de lämpligen borde ankomma på lagstiftaren att avgöra. Tyvärr drog 

lagstiftningsarbetet ut på tiden och i slutändan valde lagstiftaren att formulera 

paragrafen så allmänt att den bjuder på en mängd gränsdragningsproblem. Uttalanden i 

förarbetena innebär att svåra avgränsningar fortfarande är överlämnade till 

rättstillämparen. Frågan vem som är att se som närstående och beräkning av 

ersättningens storlek är bara två av de frågeställningar som ofta vållar stort huvudbry 

vid tillämpningen av paragrafen.   

 

1.2 Problemformulering 

Lagstiftaren har, angående ersättning till anhörig, lagt ett stort ansvar på rättstillämparen 

gällande inte minst då det gäller att avgränsa gruppen ersättningsberättigade. Här 

tvingas jurister göra svåra bedömningar som ej är att beteckna som strikt juridiska, som 
                                                 
1 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen 
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då det gäller att avgöra vem som egentligen är att se som ”närstående”? I dagsläget är 

tillämparen lämnad att försöka driva fram prövning av olika fall för att på så vis få fram 

typexempel på vilka relationer som kan respektive inte kan grunda ersättning. Ett 

olyckligt läge eftersom det innebär hårt tryck på nämnder och domstolar. Finns det 

istället en möjlighet att utforma principer för när ersättning skall utgå? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att presentera när möjlighet till ersättning uppstår för en person 

vars närstående har avlidit till följd av en skadeståndsgrundande handling. Fokus ligger 

på att utarbeta en arbetsmodell för hur man skall kunna bedöma om någon är att se som 

närstående eller ej. Målet är att modellen skall kunna erbjuda en utgångspunkt för 

rättstillämparens bedömning samt kunna motivera för skadelidande varför denne 

skadeståndsrättsligt sett inte är att se som närstående. Slutligen hoppas jag att min 

genomgång innebär att tillämpare av paragrafen får upp ögonen för dess svagheter samt 

vilka situationer som kan uppstå, vilket i sin tur leder till att de kan förbereda sig på hur 

de ska hantera eventuella ersättningsanspråk. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsen bygger på klassisk rättsdogmatisk metod. Förarbeten samt rättspraxis har 

studerats för att få en klar bild av rättsläget. Doktrin har undersökts vilket först och 

främst hjälpt mig att finna infallsvinklar för min analys. Då den praktiska regleringen 

till stor del styrs av trafikskadenämnden2 (TSN) och brottsoffermyndigheten3 (BrOM) 

har jag varit i kontakt med dessa och även deras praxis har studerats noggrant. För att få 

djupare förståelse för hur lagstiftningen fungerat i praktiken har intervjuer genomförts 

med personer från några av Sveriges ledande försäkringsbolag.4  

 

                                                 
2 Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig 
personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor ska alltid hänskjutas till nämnden 
för yttrande. För ytterligare information hänvisas till www.trafikskadenamnden.se. 
3 Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja 
brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. Myndigheten bildades den 1 juli 1994 genom att 
Brottsskadenämnden omorganiserades. Myndigheten och nämndens kärnverksamhet är att besluta i 
ärenden om brottsskadeersättning. Se även www.brottsoffermyndigheten.se. 
4 De försäkringsbolag jag varit i kontakt med är Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa. Jag 
valde dessa företag då de inom detta område är störst på marknaden. Intervjuerna företogs per telefon och 
formen var diskussion runt de allmänna frågeställningarna ”Vem, vad och hur mycket”.  
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Att i detalj studera HD:s domskäl har gett mig en uppfattning om på vilket sätt 

utvecklingen har skett och på vilka grunder. Genom att tala med folk som kommer i 

kontakt med lagstiftningen har dess svagheter kommit fram. Denna förståelse har sedan 

legat till grund för min analys, vilken inriktats på det som vid mina efterforskningar 

visat sig vara ett av de största problemen med paragrafen; att avgöra vem som är att se 

som närstående. 

 

Då huvuddelen av uppsatsen handlar om att försöka reda ut närståendebegreppet blir 

självklart analysen präglad av mina personliga värderingar. Jag har dock i största 

möjliga mån försökt inta en objektiv åskådares position. Här har intervjuerna med 

personer som nästintill dagligen kommer i kontakt med lagstiftningen spelat en stor roll. 

Samtalen gjorde mig uppmärksam på vilka situationer som kan uppstå samt gav mig en 

överblick över hur de olika personkategorierna behandlas idag. Genom grundlig 

genomarbetning av allt insamlat material och nyvunna insikter tack vare intervjuerna, 

har jag försökt utröna vilka kriterier som de olika tillämparna lägger vikt vid då de gör 

sin bedömning av vem som är att se som närstående. Dessa kriterier har sedan legat till 

grund för min bedömningsmall, vilken presenteras i kapitel 4.2.  

 

1.5 Avgränsning och disposition 

Uppsatsen riktar in sig på att analysera Skadeståndslagens 5 kap 2 § med huvudsaklig 

fokus på konsekvenserna av uttrycket någon som stod den avlidne särskilt nära. 

Framställningen kommer endast att behandla synen inom svensk rätt.  

 

Framställningen inleds med en översikt över hur möjlighet till ersättning av detta slag 

växt fram inom praxis. Jag har gett rättsfallen arbetsnamn för att underlätta 

hänvisningar. I och med denna genomgång upplyses läsaren även om de följdfrågor som 

aktualiseras. Under ”Svartsjukedramat” (2.2.10) belyses frågan om ersättningens storlek 

och såväl ”Tunisienfallet” (2.2.4) som ”Pedofilen” (2.2.9) behandlar frågan om bara 

dödsfall skall grunda ersättning.5 Paragrafen aktualiserar även många andra närliggande 

frågor vilka dock på grund av utrymmesskäl till största del måste lämnas därhän. För att 

                                                 
5 HD har 27/9-2004 lämnat prövningstillstånd i ett fall där knäckfrågan är om ersättning skall utgå då 
anhörig endast misshandlats svårt.  Något annat beslut är i dagsläget inte taget. Målet handläggs på rotel 
25, Rikard Backelin med målnummer T 3692-04 
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erbjuda en helhetsbild som gör uppsatsen mera komplett berörs dock vissa av dessa 

följdfrågor i korthet.  

Efter att läsaren fått förståelse för hur rättsutvecklingen fortskridit går jag över till 

huvudsyftet med uppsatsen: att ur ett skadeståndsrättligt perspektiv försöka definiera 

begreppet närstående. Uppsatsen avslutas med en allmän diskussion och slutsats. 
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2. Rättspraxis 

2.1 Disposition 

I detta kapitel presenteras de rättsfall som har varit betydande för rättsutvecklingen 

gällande ersättning för personskada vid närståendes dödsfall. Efter varje rättsfall följer en 

kort analys för att uppmärksamma läsaren på vad domarna har för prejudicerande värde. 

Att samla alla rättsfall i kronologisk ordning, istället för att dela upp dem strikt efter 

vilken fråga de i huvudsak behandlar, motiveras med att läsaren därmed kan tillgodogöra 

sig den röda tråd som löper genom rättsutvecklingen. Enligt min mening kan en 

förståelse för utvecklingen ligga till grund för att dra slutsatser om vart den röda tråden 

fortsatt ”kommer att ta vägen”. Inte minst med tanke på att de omständigheter, som 

framställts och tagits i beaktande, skulle kunna få tyngd i argumentationer angående 

följdfrågor6 till huvudfrågan7.  

 

Sammanfattningsvis ämnar denna sammanställning av rättsfall till att öka läsarens 

förståelse för ämnet som sådant. Då läsaren får exempel på rättsfall då ersättning utgått 

presenterat för sig kan denne förstå de bakomliggande skälen till varför möjlighet till 

ersättning över huvud taget växt fram och sedan se paragrafen i ljuset av denna insikt. 

 
2.2.1 Bilolyckan 

NJA 1971 s 78 Föräldrar dödade, den skadelidande med i bilen. 
En sammanstötning mellan två bilar inträffade, de respektive bilarnas förare 
var Kjell J och Tommy E varav sistnämnde var ensam vållande till olyckan. 
Vid sammanstötningen skadades Kjells medföljande föräldrar så svårt att de 
senare avled. Kjell yrkade ersättning för såväl fysiska som psykiska skador. 
De ideella skadorna bestod av att han i samband med olyckan utvecklat en 
depression och genomlidit stor smärta, något som i sin tur inneburit att han 
under drygt en månads tid var arbetsoförmögen, fått uppsöka läkare samt 
inköpa medicin. Tommy E hävdade å sin sida att skadorna var att härleda till 
förlusten av föräldrarna. De var därmed att beteckna såsom tredjemansskada 
och därmed icke ersättningsgilla.  
 
HD betonar att Kjell J varit närvarande vid olyckan och att han vid detta 
tillfälle kunnat se in i det som fanns kvar av bilen samt sina orörliga föräldrar 
vilka Kjell J fått uppfattningen om att de båda var döda. Kjell var dessutom i 
uppenbar livsfara själv och synen av föräldrarna förstärkte intensiteten i 

                                                 
6 Exempel på följdfrågor är om ersättning skall utgå då anhörig misshandlats, vem som är att se som 
närstående och ersättningens storlek. 
7 Huvudfrågan kan definieras som ”Skall ersättning utgå över huvud taget”. 
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upplevelsen. Depressionen ansågs därmed stå i så direkt och nära samband 
med olyckan att skadeståndskyldighet förelåg.    
 

Tolkningen av detta fall var omstridd inom doktrinen. Hellner menade att fallet gav 

stöd för att skadan skall vara ersättningsgill inte blott då den lidande själv hotats av 

yttre, fysisk skada utan även när chocken orsakats av åsynen eller av underrättelse om 

dödsfallet.8 Enligt Agell tycktes inte rättsfallet lämna besked i frågan, då HD bland 

annat hänvisar till resonemang om att den skadelidande själv varit i uppenbar fara.9 

Sammanfattningsvis är detta rättsfall det som, om inte annat, i alla fall öppnade dörren 

för att ersättning skulle kunna utgå då anhörig dödats. Att kriterierna närvarande och 

att den skadelidande varit i uppenbar fara själv var uppfyllda torde ha avgjort till den 

skadelidandes fördel. Det är osäkert om ersättning skulle ha utgått även om 

depressionen hade utlösts enbart av föräldrarnas död. Att gå så långt som att påstå att 

det i och med denna dom fastslogs någon fristående rätt för ersättning till anhörig är 

knappast möjligt. 

 
2.2.2 Mördade mamman 

NJA 1979 s 620 Underrättelse ej tillräckligt 

Då Christina A blev underrättad om att hennes moder Käte B bragts om livet 
av B (tillika moderns sambo) drabbades hon av psykiska besvär och neuros. 
Dessa ledde till att hon blev sjukskriven och därmed åsamkades 
inkomstbortfall. Fråga i målet var om sambandet mellan Christina A:s 
sjukdom och B:s handling var tillräckligt starkt för att utdöma 
skadeståndsansvar. 
Christina A hävdade att det skulle vara orimligt att som rekvisit för 
skadeståndskyldighet kräva att hon måste ha varit närvarande då modern 
berövades livet. A hävdade dock att hans gärning ej riktat sig mot Christina, 
dvs. en tredjemansskada låg för handen vilken enligt gällande huvudregel i 
svensk rätt inte grundar en självständig rätt till skadestånd. 

 
I HD poängterar att Christina vistats på annan ort då dråpet förövades. Då 
hon alltså ej kommit att direkt beröras av A:s handling kan denna ej anses 
haft sådant samband med Christinas psykiska besvär att 
skadeståndsskyldighet borde utdömas. HD avslog därmed yrkandet. 
 

Avgörande för att utgången blev en annan än i Bilolyckan torde ha varit att den 

skadelidande här inte varit närvarande. HD ansåg av allt att döma att medge ersättning i 

detta fall skulle utgöra en alltför stor utvidgning av skadeståndsansvaret. Begränsningen 

motiveras med hjälp av att kravet på adekvat kausalitet inte är uppfyllt. 

Skadeverkningarna måste i och för sig ha framstått som såväl förutsägbara som typiska 
                                                 
8 Hellner s. 48f samt s. 155 
9 Agell Anders, SvJT 1973 s. 804 
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vid handlingar av detta slag.10 Utgången motiveras istället med att skadan varit allt för 

avlägsen för att adekvanskravet skulle vara uppfyllt. Här kan man ställa sig frågan om 

HD syftade till att slå fast att skador av detta slag i princip inte skulle vara 

ersättningsgilla. En tänkbar tolkning är att kravet på adekvat kausalitet inte var uppfyllt 

i just detta specifika fall.11 Bedömningen av denna frågeställning belyses i 

nästkommande rättsfall där frågan om underrättelse skall vara tillräckligt ännu en gång 

prövades. Dessa två fall prövades samtidigt av HD i dess helhet. Här återges även 

hovrättens domskäl då dessa är intressanta för framställningen.  

 

2.2.3 Sabina och Bettina 
NJA 1993 s 41, I o II (plenum). Underrättelse tillräckligt 

(I) Sabina 
 
Tomas ådömdes ansvar för mord på Sabina (17 år), vilken han tillika utsatte 
för sadistiska övergrepp och våldtäkt. Sabinas mor Ann, far Leopold och 
lillasyster Johanna yrkade ersättning för psykiskt lidande med 25 000 kr 
vardera.   
  
Angående omständigheterna i fallet i övrigt kan tilläggas att Tomas var en 
före detta pojkvän till Sabina som spenderat en hel del tid hos familjen. 
Sabina var försvunnen under sex dygn innan kroppen påträffades: en 
tidsperiod då familjen slets mellan hopp och förtvivlan, deltog i letandet 
samt förde krissamtal med en psykiatriker. Då Sabinas kropp var mycket illa 
tilltygad avråddes familjen från att identifiera henne och de undantogs 
därmed möjligheten att ta farväl, något som i sin tur minskade möjligheten 
att bearbeta sorgen. Föräldrarna var båda sjukskrivna och systern besökte 
skolpsykolog under lång tid. Överläkare intygade att familjen drabbats av 
”genomgripande ångest på gränsen till outhärdligt lidande”.  

 
HovR börjar med att fastställa att det är ostridigt att Ann, Leopold och 
Johanna drabbats av psykiskt lidande till följd av brotten mot Sabina. De 
betecknar skadan såsom en tredjemansskada och att inställningen till denna 
typ av ersättning varit restriktiv samt att klarläggande praxis ännu inte 
utbildats. Det lilla som finns ger vid handen att den närstående måste ha varit 
närvarande vid den händelse som föranlett de psykiska besvären (”Mördade 
mamman”) samt att det skall ha inneburit en chockartat och skräckfylld 
upplevelse (”Bilolyckan”). Dock anser HovR att dessa fall ger en allt för 
snäv avgränsning som leder till att rena tillfälligheter avgör om de anhöriga 
kan kräva ersättning.  Närvaranderekvisitet blir än mer besynnerligt då det 
handlar om grova sexualbrott då det i dessa fall inte torde höra till 
vanligheten att någon närstående är på brottsplatsen i anslutning till brottet. 
Ur rättspolitisk synpunkt vore det fel att det skulle vara lättare för anhöriga 
att få ersättning vid t.ex. trafikolycka, då kompensation försäkringsvägen står 
öppen, än vid våldsbrott då denna möjlighet saknas medan de efterlevande 
drabbas särskilt hårt. Enligt HovR är det möjligt att urskilja fall då 

                                                 
10 Bengtsson Bertil, SvJT 1981 s. 533 
11 Hellner, SvJT 1993 s 451 
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tredjemansskada av detta slag bör ersättas, utan att för den del komma i 
konflikt med kravet på adekvat kausalitet, genom att använda sig av fyra 
kriterier:  
1. Brottets svårhet. Ju grövre och mer upprörande brottet ter sig, desto större 
plats för ersättning.  
2. Ett nära tidssamband mellan brottet och underrättelsen skall föreligga. 
Dock bör alltså ej närvaro krävas.  
3. Någon form av anknytning till brottsplatsen krävs. Poängteras än en gång 
att man ej behöver ha varit närvarande eller ens ha sett den skadade då ett 
sådant krav skulle innebära att de mest bestialiska brotten skulle uteslutas.   
4. Om gärningsmannen har haft någon slags anknytning till den avlidnes 
anhörig skall även detta tillmätas betydelse.  
Efter att ha konstaterat att kriterierna är uppfyllda i Sabina-fallet samt att de 
anhörigas lidande måste ha framstått som en beräknelig följd för Tomas 
utdöms skadeståndsansvar. Yrkat belopp betecknas helt kort såsom skäligt 
och HovR fastställde TR:s domslut.    
 
Målet avgjordes av HD i dess helhet.  
HD konstaterar att så kallad tredjemansskada inte ersätts enligt vedertagen 
princip inom svensk rätt. Principen måste dock anses ha sitt väsentliga 
tillämpningsområde i sådana fall då tredjeman drabbats av allmän 
förmögenhetsskada till följd av att någon annan lidit en fysisk skada. 
Därmed kan den inte i sig hindra att skadestånd utgår till den som drabbats 
av personskada. Att det är en tredjemansskada är alltså inget hinder  
 
Därefter går HD in på diskussionen kring kravet på adekvat kausalitet och än 
en gång klarläggs det bakomliggande syftet: att förhindra att alltför oväntade 
och avlägsna skadeverkningar ersätts. I ”Mördade mamman” ansågs just 
detta krav inte uppfyllt och talan ogillades. Det nämns även att röster inom 
praxis hävdar att ersättning av nämnt slag inte kan utgå då det ligger utanför 
skadeståndsregelns skyddsändamål. Enligt gällande praxis skulle alltså inte 
ersättning utgå generellt för skador av detta slag i och med ”Mördade 
Mamman”. HD ser dock ingen anledning att upprätthålla detta synsätt p.g.a. 
starka billighetsskäl. Därmed går man ifrån i och med ”Mördade mamman” 
fastslagen bedömning och uttalar att skadestånd till anhöriga borde kunna 
utgå trots att 
1. de ej bevittnat dödsfallet eller 
2. i övrigt vistats på eller i närheten av brottsplatsen 
3. och även om det förflutit viss tid innan de har fått underrättelse om det 
inträffade. 
 
Med motiveringen ”med hänsyn till det anförda”, vilket torde syfta på 
billighetsskäl i första hand, fastslås så att det finns anledning att inta en 
mindre restriktiv hållning. I och med detta skall anhörig kunna få ersättning 
för sveda och värk i förevarande fall enligt gjorda bedömning. Att fastslå att 
ersättning skall utgå inte bara vid uppsåtligt dödande samt i fall då skadorna 
inte lett till döden är dock att gå för långt. Dessa frågor förutsätter enligt HD 
så ingående överväganden av både principiell och praktisk natur att de 
lämpligen bör ankomma på lagstiftaren. 
Slutligen fastställs hovrättens domslut, dvs. Ann, Leopold och Johanna fick 
25000 kr var i skadestånd för ”sveda och värk med anledning av psykiska 
besvär”. Storleken på skadeståndet motiveras med ”utredningen kring dessa 
besvär – med utgångspunkt i allmänt tillämpade normer för ersättning av 
detta slag”. 
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II Bettina 
 
Hossein P ådömdes ansvar för mord på Bettina H (9år). Obduktionen visade 
att hon blivit drogad, utsatt för grovt sexuellt övergrepp och bragts om livet 
genom kvävning/strypning. Bettinas föräldrar Pia och Einar yrkade 
ersättning med 50 000kr var för psykiskt lidande. Hossein nekade till mord 
men bestred ej att föräldrarna drabbats av psykiskt lidande till följd av det 
inträffade. 
 
Övriga omständigheter i fallet: Bettinas föräldrar var skilda och Einar hade 
umgängesrätt med dottern vartannat veckoslut. Under dessa helger umgicks 
Bettina ofta med grannen Hosseins dotter Niaz och så var också fallet helgen 
då mordet inträffade. Bettina försvann under fredagen och återfanns först 
under söndagen då Einar fick identifiera Bettina. På grund av det inträffade 
vårdades han på psykiatrisk klinik under circa tre veckor efter mordet och 
fortsatte därefter med kuratorssamtal två gånger per vecka.  
 
 
HD i sin helhet avgjorde målet. Till styrkande av uppkomna skador 
åberopade Pia intyg av en sjukhuspräst och en socionom samt Einar intyg 
från en läkare och en psykolog. HD inleder med att diskutera på vilken grund 
ersättning skulle kunna utgå. Till att börja med utesluter de att 1 kap 3 § 
SKL, det vill säga ersättning för kränkning, skulle kunna bli tillämplig. 
Denna regel riktar in sig på integritetskränkning genom brott mot någons 
personliga frihet, frid eller ära. Den kan dock ej sägas omfatta tredjeman. 
Dock kan det bli tal om personskada enligt SKL 5 kap 1 § då föräldrarna 
tillfogats sådana medicinskt påvisbara psykiska besvär som är att hänföra till 
personskada. Efter detta klargörande för HD samma resonemang som ovan 
återgivits under Sabina. Avslutningsvis sänks skadeståndsbeloppet till 
25000kr per förälder då förebragd utredning samt ”allmänt tillämpade 
normer” inte ger stöd för att högre ersättning skall utgå. 
 
Kommentar av 3 JustR : I och med domen utesluts ersättning med stöd av 1 
kap 3 § SKL, istället får de ersättning för sveda o värk enligt allmänna regler 
för personskada. Ersättningsbeloppen blir därmed låga då de bestäms enligt 
normer som tar sikte på fysiska skador.  
 

Hovrätten (se under Sabina) synes ha gått på linjen att ”Mördade mamman” inte ställer 

upp en allmängiltig princip, utan presenterar en alternativ tolkning angående att kravet 

på adekvat kausalitet kan vara uppfyllt i andra fall. I och med detta möjliggörs att det 

nya avgörandet inte behöver stå i strid med den princip som tillämpats tidigare. Att 

hovrättens bedömning sedan blir en annan än i ursprungsfallet kan ej anses 

uppseendeväckande: adekvat kausalitet tillhör de notoriskt intrikata frågorna inom 

skadeståndsrätten och det fordras inte stor skillnad i de faktiska omständigheterna 

mellan två fall för att adekvansbedömningen skall utfalla olika.12  

 

                                                 
12 Hellner,  SvJT 1993 s. 450 
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Att HD hänskjuter fallet till plenum tyder på att de ej delade HovR:s synsätt utan ansåg 

att det fanns en skillnad mellan principen i 1979 års fall och den som HD nu ansåg 

borde tillämpas.13  HD har alltså utgångspunkten att ”Mördade mamman” ger uttryck 

för att  adekvanskravet ”i princip” inte är uppfyllt när någon drabbas av chock/psykiska 

besvär vid underrättelse om anhörigs död. En princip som HD nu ville ändra på med 

den ganska intetsägande men samtidigt i detta fall ganska lättförståliga motiveringen 

”av billighetsskäl”. Som medmänniska är detta inget som strider mot rättvisa och sunt 

förnuft, motiveringen känns ur det hänseendet godtagbar. Dock hade det varit önskvärt 

med en mer klarläggande motivering för bedömningen av framtida situationer och då 

framför allt när det gäller frågan om fall där den närstående ej har avlidit skall grunda 

ersättning. Att domarna är kortfattade, hänvisningar till tidigare praxis och litteratur är 

fåtaliga samt att det inte finns några jämförelser med främmande rätt gör det hela än 

mindre klargörande.14  

 

HD markerar även att faktumet att det är en ”tredje man” som lider skada inte utesluter 

att ersättning skall utgå. Något som kommer belysas ytterligare under 3.4 nedan. 

 

Vad det gäller ersättningen storlek är uttalandet om att utgångspunkten är tagen ur 

”allmänt tillämpade normer för ersättning av detta slag” tämligen intressant. Detta då 

det innan det här fallet avgjorts inte fanns någon direkt rätt till ersättning av just detta 

slag. Dock kan hänvisningen syfta till beslutet om att skadan skall ersättas inom ramen 

för sveda och värk och att det därmed är till detta område hänförliga beräkningssätt som 

åsyftas. För det är även det som HD slår fast i denna dom: En rätt till 

kränkningsersättning utesluts och skadan är strikt att beteckna som personskada. 

 

De omständigheter som drabbat de anhöriga i det här fallen är lyckligtvis tämligen 

speciella och av otrevligaste slag. Dock sägs inget i domen som skulle kunna tala emot 

att den uttalade principen om att ”underrättelse” skall vara nog för att grunda 

skadeståndansvar inte skulle gälla även andra fall då anhörig dödats. Den avgränsning 

som dock uttryckligen uppställs är att dödandet skall ha skett med uppsåt. Intressant är 

att se att HD markerar att ytterligare utvidgning av skadeståndsansvar i liknande fall 

bör ankomma på lagstiftaren, ett uttalande som ställs på sin spets i ”Rattfylleristen”, ett 

                                                 
13 a.a. s. 451  
14 Hellner,  SvJT 1993 s. 449 
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fall som snart kommer att behandlas under 2.2.5.. Först skall dock ett annat fall 

granskas i vilket HD:s ställningstagande i Bettina & Sabina kringgås på ett elegant sätt. 

Här anses anhörig ersättningsberättigad trots att inget dödsfall inträffat.  

 

2.2.4 Tunisien 
NJA 1995  s. 269 Händelsen riktad mot den anhörige 
 
Fadern, Abdelwaheb Ben J (Ben), till ett ännu ej ettårigt barn fälldes till ansvar 
för att obehörigen ha skilt barnet från vårdnadshavaren, modern Eva. Ben tog 
med sig sonen på en resa till Tunisien utan att informera Eva om detta, väl där 
bestämde sig Ben för att lämna kvar sonen då han själv återvände till Sverige. 
Barnet flyttades senare till Österrike där Bens syster tog hand om honom. Då 
fallet prövades hade barnet ännu inte återlämnats till modern. Eva hade även 
under ett flertal tillfällen blivit misshandlad av Ben. Eva yrkade skadestånd om 
50 000kr för psykiskt lidande. 
 
Föredraganden ville ogilla skadeståndstalan med motiveringen att HD i Sabina 
& Bettina uttalat att en ytterligare utvidgning av skadeståndsmöjligheterna bör 
ankomma på lagstiftaren.  
HD gjorde dock följande bedömning: När bortförandet av sonen skedde 
förelåg det sedan en tid svåra motsättningar mellan Eva och Ben. Även om 
brottet som sådant inte kan anses begånget mot Eva måste Bens handlande 
under nu angivna förhållanden i betydande grad anses ha varit riktat mot 
henne. De psykiska problemen får bedömas som en påräknelig och närliggande 
följd av Bens handlingssätt. Skadeståndets storlek sattes till 25 000kr utan 
närmare motivering.  
 

Ersättningen grundar sig på att personskadan här är det primära målet med den 

företagna handlingen. Bortrövandet av barnet är således bara ett medel för att uppnå 

syftet att skada mamman. Brottet företas mot en närstående och som visats i de tidigare 

fallen har då krävts att denne avlidit till följd av handlingen för att ersättning över huvud 

taget skall aktualiseras. Är dock handlingen primärt riktad mot annan blir bedömningen 

en annan och brottet behöver ej leda till döden. En ny sorts möjlighet till ersättning 

introducerades alltså här och så även i nästkommande fall. Hovrättens domskäl återges 

även här då de är intressanta för analysen kring vad det är som ersätts. 

 

2.2.5 Rattfylleristen 
NJA 1996 s. 377 Vårdslöshet att jämställa med uppsåt 
 
Britt-Marie H hade tidigare ådömts ansvar för grovt vållande till annans död, 
grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt obehörigt avvikande från 
olycksplats till ett års fängelse. Nu yrkade den omkomne Kristoffer H:s 
(11år) föräldrar Hans och Ann-Christine samt syster Emilie skadestånd med 
100 000kr var för sveda och värk i form av psykiskt lidande. Britt-Marie 
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vitsordade att kärandena till följd av olyckan drabbats av psykiska besvär 
men bestred skadeståndsansvar då hon ej gjort sig skyldig till uppsåtligt 
dödande.  
 
Övriga omständigheter i fallet: Olyckan inträffade endast några meter från 
familjens hem och Kristoffer blödde kraftigt till följd av skadorna. Systern 
Emelie var på plats då olyckan inträffade, Ann-Christine i sin tur såg 
olyckan genom fönstret. Hans kom till platsen inom några minuter och såg 
sin son ligga livlös. Båda föräldrarna blev sjukskrivna och var även i behov 
av att samtala med psykiatriker på regelbunden basis. 

 
Hovrätten tar utgångspunkt i frågan om bevittnande är nog för att 
skadestånd skall utgå. Röster inom doktrinen har i vissa fall tolkat 
”Bilolyckan” som stöd för ett liknande synsätt. I underdomstolarna och 
Brottskadenämndens praxis finns exempel på fall då psykiska besvär på 
grund av åsynen av en nära anhörig som dödats eller skadats allvarligt 
genom ett våldsbrott grundat ersättning. I fall då det istället varit fråga om 
underrättelse har ersättning utdöms då anhörig blivit uppsåtligen dödad 
(”Sabina och Bettina”). Underdomstolarna har även ansett handling, som 
varit så grovt vårdslös att denne varit att jämställa med uppsåt, 
skadeståndsgrundande. Enligt HovR räcker det inte med en skadegörande 
handling vid oaktsamhetsbrott, de ställer även krav på att ett starkt 
försvårande moment skall ha präglat skadevållarens handlande. I detta fall 
har i och för sig den skadegrundande handlingen inte varit uppsåtlig men 
brottet är att anse som grovt. Faktumet att Britt-Marie vid samma tillfälle 
även gjort sig skyldig till uppsåtliga brott gör därmed att den ”totala” (min 
anm.) brottsligheten därmed är så svår och av sådan beskaffenhet att 
skadestånd bör utgå för psykiska besvär som drabbat närstående. De tre 
anhöriga fick skadestånd om 30 000 kr var.  
 
HD tar fasta på att alla anhöriga har varit på olycksplatsen så snabbt efter att 
olyckan inträffat att de direkt berörts av olyckan och därigenom drabbats av 
psykiska besvär, adekvat kausalitet föreligger således. Till skillnad från 
tidigare avgjorda mål handlar det här om ett fall då de anhöriga ej själva 
skadats (”Bilolyckan”) samt att den skadeståndgrundande handlingen 
företagits av oaktsamhet. Praxis ger alltså inte svar, men säger ej heller enligt 
HD att ytterligare utvidgning inte kan ske utan lagstöd. Det konstateras att 
slutbetänkandet SOU 1995:33 innehåller förslag på att allt handlande som 
grundar skadeståndsskyldighet även skall innebära att närstående kan få 
ersättning. Lagstiftning på området var dock ej slutligen avgjord vid aktuell 
tidpunkt och man bör därmed vara restriktiv med att utvidga området till att 
omfatta vårdslöshet. Det dödsfall som det var fråga om har emellertid 
orsakats genom en grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt 
beteende. HD avslutar med att konstatera att ”trots vad som nyss sagts” bör 
de skador som drabbat de anhöriga anses såsom ersättningsgilla. De tre 
anhöriga fick 30 000 kr var för sitt lidande. 
 

Här släpps kravet på att den skadeståndsgrundande handlingen skall ha varit företagen 

med uppsåt. En utvidgning av skadeståndsansvaret med andra ord, något som kan 

tyckas gå emot uttalandena i ”Sabina och Bettina”. HD anför dock att praxis ej utesluter 

detta, något som kan te sig underligt. Dock rättfärdigas ställningstagandet genom att det 

här är fråga om så grov vårdslöshet att det är att jämställa med uppsåt; ett uttalande som 
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skulle kunna tolkas som att HD tänjer på uppsåtsbegreppet i den skadeståndsrättsliga 

bedömningen. Detta är knappast förvånande då det i ett antal andra fall inträffat att HD 

tänjer på gränser för att kunna ersätta vad som skulle kunna betecknas såsom 

”skyddsvärda intressen”. Se till exempel de otaliga fall då till synes ideella skador 

betecknats såsom ekonomiska för att kunna behandlas som ersättningsgilla.15 Att 

lagstiftningsarbetet på området hade inletts och förarbetenas slutsatser pekade i riktning 

mot att till exempel fall av detta slag skulle ersättas verkar ha påverkat utgången i detta 

fall (även om motiveringen blir en annan). Det finns dock andra rättsfall där de 

skadelidande skulle ha ersatts enligt den nya lagstiftningen vilka däremot ej fått samma 

välvilliga bedömning16. Sammanfattningsvis innebar avgörandet att de 

skadeståndsgrundande handlingar som kunde berättiga ersättning till anhöriga utökades 

till att omfatta vårdslöshet som är så grov att den är att jämställa med uppsåt.  

 

Nästa fall som HD prövade där ersättning av detta slag aktualiserades var då en 16-åring 

utfört ett mord med rasistiska förtecken. Fokus i fallet ligger i detta fall på ersättningens 

storlek och om denna har samband med vem det är som lider skadan och var. 

 

2.2.6 Klippanmordet 
NJA 1996 s 509 -Anhöriga bosatta utomlands ersättningsberättigade. 

Ett mord inträffade i Klippan kommun där Pierre (16år) och Kristian (18år) 
gav sig på Patric (22år) med dragna knivar. Mordet hade rasistiska förtecken: 
Patric var Afrikan och anledningen till att Pierre och Kristian gav sig på 
honom var för hans hudfärgs skull. Pierre utdelande det dödande sticket. 
Patrics anhöriga, fem stycken personer bosatta i Elfenbenskusten, yrkade 
ersättning för sveda och värk med  
50 000 kr var, solidariskt betalningsansvar för de båda gärningsmännen. 
Såväl Pierre som Kristian vitsordade målsägandenas släktskap med Patric. 
Pierre medgav skadeståndsskyldighet men vitsordade en ersättning om 
2000kr var för målsägandena. Detta då utgående skadeståndsbelopp enligt 
honom måste sättas i relation till levnadskostnadsnivån i Elfenbenkusten. 
Kristian bestred ersättningsansvar då han hävdade sig vara oskyldig till de 
skadeståndsgrundande handlingarna. 
 
Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd för det mot Pierre riktade 
skadeståndsanspråket, men fann ej skäl att pröva detsamma gällande 

                                                 
15 Karlsson och Kellkvist, Gränsen mellan ideell och ekonomisk skada vid sakskada 
16  Se bl.a. mål nr: T 8-329-98: Modern och brodern till en man som kördes i ihjäl i tunnelbanan fick 
ingen ersättning av SL eller Connex. Tingsrätten ansåg inte att bolagen eller deras personal varit 
tillräckligt vårdslösa för att skadestånd skulle kunna utgå.  
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Kristian. Pierre blev dömd för mord och påföljden blev fängelse i fyra år. 
Bedömningen i skadeståndfrågan inleddes med konstaterandet att Pierre 
vitsordat att de anhöriga drabbats av psykiska besvär, fråga om skada förelåg 
var alltså inte tvistig. Med stöd av ”Sabina och Bettina”-domen räcker att 
skadan uppstått genom underrättelse för att vara ersättningsgill, det som 
kvarstår är alltså att bestämma ersättningens storlek. Pierre hade endast 
medgivit ersättning till 2 000 kr med hänvisning till att kostnadsläget i 
Elfenbenskusten förhåller sig till Sverige såsom 1 till 25 (BNP per invånare). 
Ersättning för ideell skada skall dock enligt svenska normer utgå oaktat de 
skadelidande är bosatta utomlands och skadan (dvs. de närståendes 
personskada) inträffat där. Svenska normer i detta fall är 
Trafikskadenämndens hjälptabell för bestämmande av ersättning för sveda 
och värk, vilken bl.a. inkluderar psykisk skada. Med hjälp av denna 
fastställdes skadeståndet till 20 000 kr för envar av målsägandena, dvs. totalt 
100 000 kr. Värt att nämna är att Pierre i HD invänt att skadeståndet borde 
jämkas enligt 2 kap. 2 § SKL med hänsyn till hans ålder och utveckling samt 
hans ekonomiska förhållandena. Dock framställdes invändningen först i HD 
och det förelåg inte några speciella omständigheter som medförde att den 
likväl skulle prövas. 

 

Att den skadelidande är bosatt utomlands hade alltså ingen betydelse. Det torde vara 

föräldrar samt syskon som fått ersättning här. Intressant är att det här inte ställs något 

krav på hushållsgemenskap eller egentlig närhet i övrigt. Ersättningen får därmed ett än 

mer schablonmässigt utseende och intar mer en skepnad av att vara av en form av böter 

eller kränkningsersättning än direkt ersättning för psykisk chock. Skadan blir 

synnerligen väl ersatt om man ser till hur stor ersättningen ”i praktiken” blir för de 

drabbade. Den skadelidande skall få full ersättning och skadan mäts med svenska mått 

ur en schablonskala. Det som främst kan ifrågasättas här är kretsen av de 

ersättningsberättigade vilka dock vitsordats av målsäganden i detta fall. Ändock 

kvarstår faktum att trots att blodsband förelåg, de ej var sammanboende. Ett än längre 

steg ifrån kravet på bevittnade hade i och med detta slagits fast. Frågan är dock om de 

anhöriga i detta fall drabbades av svårare och mer förutsebara psykiska besvär än de 

som var inblandade i nästa fall. 

 

2.2.7 Grinden 
NJA 1999 s 632 – Vårdslöshet ej tillräckligt. 

Cazim, 8 år, avled av de skador han ådragit sig då en grind ramlat över 
honom. Grinden var bristfälligt uppsatt, något som ägde rum ca 6 månader 
innan olyckan inträffade. Göran (underentreprenör och svetsare) dömdes för 
vållande till annans död då hans arbete varit så undermåligt att det var att 
jämställa med oaktsamhet. Cazims mamma, pappa och två systrar yrkade 
skadestånd om 50 000 kr var för psykiskt lidande. Till stöd för sitt yrkande 
anförde de bl.a. att föräldrarna sett pojken på olycksplatsen samt att döttrarna 
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varit på plats kort efter och sett blodfläck på marken. Även läkarintyg för att 
styrka de psykiska besvären åberopades. 
 
HD börjar med att konstatera att ersättning enligt gällande rättspraxis endast 
omfattar fall då dödsfallet orsakats av en uppsåtlig handling eller av grov 
vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt beteende. Att utvidga 
skadeståndsmöjligheterna ytterligare är något man bör vara återhållsam med 
enligt HD, inte minst när det handlar om frågor av så principiell och praktisk 
natur som i detta fall. Det ankommer därmed på lagstiftaren att göra dessa 
överväganden. Skadeståndstalan ogillades därmed.  
 
JustR Nyström: Det som skiljer den förevarande situationen från dem som 
tidigare bedömts av HD är att den skadevållande handlingen skett endast av 
oaktsamhet. Frågan är då om en relativ ingripande rättsbildning bör ske 
genom rättspraxis på ett så känsligt område som skadeståndsrätten? Lidandet 
för den anhörige är detsamma oavsett ansvarsgrund och detsamma gäller 
orsakssambandets styrka. Anledning att göra någon skillnad mellan culpa 
och dolus finns alltså inte. Inte bara för den skadelidande utan även för den 
allmänna rättskänslan torde det framstå som naturligt att den som genom sitt 
handlande allvarligt skadar eller dödar någon bör bli ersättningsskyldig för 
personskada som drabbar offrets närmaste krets. En lösning av denna fråga 
är så pass angelägen att lagstiftarens åtgärder ej bör avvaktas. Tiden är 
mogen för en fortsatt rättsutveckling inom rättspraxis och därmed bör talan 
bifallas.  

  

Här visade sig HD mer restriktiv, dock kan poängteras att de var med minsta möjliga 

majoritet som domen föll. Lagstiftningsarbetet, vilket man bl.a. tagit hänsyn till i 

”Rattfylleristen”, blev inget argument för att ersättning skulle utgå, tvärt om. Här 

poängteras att det är viktigt att vänta på lagstiftarens slutgiltiga ställningstagande. 

Intressant att se är att det inte tas någon direkt hänsyn till att de närstående varit direkt 

berörda av olycksplatsen. Kravet på bevittnande som låg till grund för ersättning i de 

första rättsfallen har alltså inte bara övergetts som kriterium för ersättning, utan det 

tillmäts inte ens någon vikt vid denna bedömning. I och med denna dom kan sägas att 

rättsläget blev slutgiltigt klargjort vad det gällde kravet på ansvarsgrund; gränsen gick 

vid grovt vårdslöshet vilken låg mycket nära ett uppsåtligt beteende. Fokus gick då 

istället över på att bestämma vilka som skulle anses som ersättningsberättigade. Det 

rättsfall som brukar komma på tal i dessa fall är, förutom Klippanmordet, även det så 

kallade Bua-målet. 

 

2.2.8 Bua-fallet 
NJA 2000 s 521 Icke sammanboende syskon prövas samt bevislättnad 
införs. 
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Kjell S drev tillsammans med sina syskon Bua Taxi AB. Malin T var 
anställd som chaufför i rörelsen och sedan hösten 1997 var Kjell och Malin 
ett par. Malin T:s mamma; Christina, ogillade dotterns relation så starkt att 
hon gav Christer Å och Ronny J ett uppdrag innefattande brott riktat mot 
Kjell. Dessa båda tvingade Kjell att överlämna sin plånbok genom att hota 
honom med ett hagelgevär. Strax efter träffades Kjell av ett skott i ryggen 
och avled inom någon minut till följd av de skador han tillfogats. Christer Å 
höll i vapnet. Ett av Kjells syskon (Jeanette) samt Malin anträffade oförberett 
Kjells livlösa kropp på brottsplatsen och sistnämnde identifierade även 
honom på sjukhuset senare.   
 
Christer Å dömdes för mord till 10 års fängelse. Ronny J dömdes till 6 års 
fängelse för grovt rån och medhjälp till vållande till annans död.   
 
Kjells föräldrar (Allan och Elin) och fästmö (Malin) krävde vardera 75 000kr 
för sveda och värk. Kjells sex syskon yrkade ersättning med 50 000kr var på 
samma grunder. Alla syskonen var mellan 36 och 53 år gamla och hade egna 
familjer. 

 
HD börjar med att konstatera att de två knäckfrågorna här är 1) Om de 
psykiska besvären är sådana att de kan hänföras till personskada och 2) om 
syskonen stod Kjell så nära att skadestånd bör tillerkännas dem. 
 

1) I tidigare praxis har en förutsättning för att besvären skall anses vara 
personskada varit att de skall vara medicinskt påvisbara. Bevisning i fallet 
har varit t.ex. underlag för sjukskrivning eller annan medicinsk utredning. 
Här inför dock HD en presumtion angående närståendes besvär då de säger 
rätt ut att dessa utan närmare utredning (då det gäller sveda och värk och 
smärre belopp) skall kunna hänföras till personskada. Detta motiveras av att 
anhöriga drabbas på ett chockartat sätt då någon dödas genom uppsåtlig eller 
därmed jämförlig handling. Därtill kommer de särskilda påfrestningar som 
följer av att den avlidne mist livet genom brott. Det kan därmed sägas ligga i 
sakens natur att närstående drabbas av besvär utöver sådana känslor som 
saknad och sorg, med andra ord kan antagas att en personskada i 
skadeståndsrättlig mening i dessa fall ligger för handen.   

2) Nämnd bevislättnad skall dock endast gälla ”nära anhörig” som är drabbad. I 
första hand omfattas medlem i en etablerad hushållsgemenskap. Tidigare 
praxis har utdömt skadestånd till make, sambo, förälder, barn och 
sammanboende syskon. HD poängterar att förhållandena i detta fall är 
speciella. Här är det t.o.m. så att vissa av berörda syskon aldrig varit 
sammanboende med Kjell. Anledningen till detta är den stora 
åldersskillnaden, något som dock inneburit att t.ex. den äldsta systern känt 
sig som en extramamma åt honom. Syskonen har alltid bott på samma ort 
samt arbetat tillsammans vilket inneburit att de träffats dagligen, såväl på 
jobbet som på fritiden. Det som sålunda framkommit om syskonens relation 
till Kjell ger tillräckligt underlag för att presumera att alla syskonen drabbats 
av skadeståndgrundade psykiska besvär.  
 
Tyngdpunkten i målet var att avgöra om syskonen över huvud taget hade rätt 
till skadestånd. Storleken på skadeståndet diskuterades i korthet och sattes 
till 25 000kr per syskon med hänvisning till rådande praxis. Det fanns enligt 
HD ingen anledning till att göra skillnad mellan syskonen. Beloppen 
uppskattades efter skälighet och syskonen tillerkändes hälften av vad som 
yrkats, det vill säga  
25 000kr var. 
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Här gör HD till och börja med två intressanta ställningstaganden. De inför en 

bevislättnad vilken innebär att de närstående ej behöver styrka sina besvär med 

läkarintyg eller liknande. Det kan istället antagas att en personskada ligger för handen 

då det i dessa fall ”ligger i sakens natur” att sådan uppstår. HD fastställer även att 

ersättning kan utgå trots att inte hushållsgemenskap föreligger mellan syskonen. En 

utvidgning av kretsen ersättningsberättigade kan tyckas, rättsfallets genomslagskraft 

analyseras närmare under 4.3.9. Enligt mig är det även intressant att belysa att det inte 

görs någon som helst skillnad på syskonen: att systern Jeanette sett brodern på 

brottsplatsen är inget som till synes påverkar bedömningen. Frågan är om detta faktum 

inte skulle kunna tala för att hennes besvär blir svårare och sträcker sig över en längre 

period. En kort diskussion om bevittnande förs nedan under 4.5.3. 

 

Ett rättsfall, där frågan om endast fall då anhörig har avlidit skall grunda ersättning 

ställdes på sin spets, prövades efter att den nya lagstiftningen trätt ikraft.  

 
2.2.9 Pedofilen 

 NJA 2003 s 508 – Anhörig ej död utan endast kidnappad. 
 
BA bortförde 4årige B med avsikten att behålla honom till vuxen ålder. Knappt 
ett dygn efter att BA tagit hem B till sin lägenhet återlämnade han dock pojken 
i närheten av dennes hem. Under den tid som förflutit däremellan hade BA 
bl.a. sovit i samma säng som B. BA ådömdes ansvar för människorov samt 
sexuellt utnyttjande av minderårig och påföljden blev rättspsykiatrisk vård 
med särskild utskrivningsprövning. B fick 50 000kr för sveda o värk och 150 
000kr i kränkningsersättning. Fråga kvarstod om även B:s föräldrar skulle 
anses ersättningsberättigade för det psykiska lidande i form av att de svävat i 
ovisshet, sökt efter sonen utan framgång samt fått insikt om att det fanns en 
överhängande risk för att de inte skulle få återse sin son.  

 
Högsta domstolen anför att uttalanden i förarbeten ger vid handen att 
utvidgande av skadeståndsansvaret utöver då anhörig dödats i och för sig inte 
utesluts men att exemplen som ges inte är av det slag som det är fråga om i 
detta fall. Även HD:s uttalande i ”Sabina och Bettina”, om att utvidgande som 
förutsätter överväganden av principiell och praktisk natur bör ankomma på 
lagstiftaren, tas i beaktande. Så även om det här föreligger ett allvarligt brott, 
föräldrarnas skador anses typiska och som närliggande följd av BA:s 
handlande och trots att lagstiftaren ej uteslutit en ytterligare utvidgning, ogillar 
HD skadeståndstalan. Det åligger lagstiftaren att företa en sådan principiellt 
betydande utvidgning som föreligger här då en sådan skulle komma att 
innebära såväl ekonomiska som andra konsekvenser som är svåra att 
överblicka. 
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Vid en första anblick kan tyckas att det finns uppenbara paralleller mellan detta fall och 

Tunisien, då båda handlar om kidnappning. Den stora skillnaden är dock vem skadan 

primärt riktar sig mot, vilket här inte är de närstående utan barnet självt. HD visar sig i 

detta fall ovillig att utvidga skadeståndsmöjligheterna ytterligare. Bollandet mellan 

lagstiftaren och rättstillämpningen fortsätter således, något som belyses ytterligare i 

min avslutande diskussion. 

 

Det fall som ger oss vägledning vad det gäller ersättningens storlek är framför allt det 

här kallade ”Svartsjukedramat” som även det avgjordes efter att den nya lagstiftningen 

trätt i kraft. 

 

2.2.10 Svartsjukedramat 
NJA 2004 s 26 – Ersättningens storlek 
X och Y (bosatta på Åland) hade varit gifta under 39år då maken X blev 
mördad. Mördaren var Z vilken Y under ca ett halvårs tid haft daglig kontakt 
med via internet och per telefon. X och Y var tillsammans ute och handlade 
(under ett Sverigebesök) då Z konfronterade paret vilket ledde till att X 
uppträdde aggressivt verbalt under ca 20min. Då tog Z fram en pistol och 
avlossade två skott. X avled på plats. Händelsen inträffade den 28 juni 2002 
(jmf lagens ikraftträdande 1 jan 2002) 
 
X och Y:s fyra barn (vilka var 36, 35, 32 och 29 år gamla då fadern dödades) 
yrkade ersättning med 100 000 kr vardera för det psykiska lidande som 
drabbat dem då de fått besked om faderns död. Läkarintyg åberopades och 
de alla hade blivit sjukskrivna i samband med händelsen. 
 
Z dömdes till fängelse i 8år för dråp, det vill säga ett uppsåtlighetsbrott. Z 
medgav skadeståndsskyldighet om 25 000kr vardera till barnen.  
 
HD konstaterar att även om skadestånd av denna typ prövats i ett flertal fall 
så har inget av dessa behandlat storleken på ersättningen i någon större 
utsträckning. I ”Bettina och Sabina-fallet” hänvisas till allmänt tillämpade 
normer för ersättning av detta slag, vilket torde syfta på 
Trafikskadenämndens hjälptabeller17 (25 000 kr). I ”Rattfylleristen” (grov 
vårdslöshet, 30 000 kr) gjorde inte HD något speciellt uttalande om hur 
ersättningen skulle beräknas medan Hovrätten, vars domslut HD fastställde, 
hänvisade till ”allmänt tillämpade normer”. I ”Klippanfallet” hänvisar dock 
HD uttryckligen till Trafikskadenämnden. 
 
HD konstaterar vidare att ersättning skall bestämmas efter besvärens svårhet 
i det enskilda fallet, något som är brukligt och rimligt då det handlar om 
personskada. Dock sammankopplar propen bevislättnaden för närstående (se 
Bua-målet) med ett schablonbelopp. Detta tar alltså sikte på då ersättning 
yrkas under sådan tid eller av sådan omfattning som i övrigt normalt sett 
uppkommer i dessa fall. Frågan blir då att fastställa schablonbeloppets 

                                                 
17 För mer information om Trafikskadenämndens hjälptabeller, se t.ex. www.trafikskadenamnden.se. 
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storlek. Lagmotiven innehåller inte något uttalande om vad som skulle vara 
en rimlig ersättningsnivå. Det enda uttalande som görs i frågan är att 
hittillsvarande praxis utdömt ett schablonmässigt belopp som ”numera” kan 
framstå såsom lågt. 
 
Sedan början av 1990talet har rättspraxis blivit allt generösare vad gäller 
ersättningens storlek. När lagstiftaren dock valt att reglera skadestånd i detta 
fall såsom ersättning för sveda och värk innebär detta att de normer som 
allmänt tillämpas vid bestämmande av sådan ersättning även fortsättningsvis 
får tas till utgångspunkt. Detta förhållningssätt skall alltså upprätthållas även 
om beloppen därmed kan framstå som ganska låga ur allmänna synpunkter.  
 
Enligt Trafikskadenämndens tabeller för 2002 motsvarar just 25 000kr 
avrundat en akut sjuktid på ett år med annan vård än sjukhusvård. Det finns 
inte underlag för att anta att anhörigas psykiska besvär (utöver sorg och 
saknad som alltså inte skall ersättas) i dessa fall är av en sådan karaktär att 
de kan motivera en högre schablonmässig ersättning. Därmed kommer HD 
fram till att 25 000 kr är grundschablonen som kan sammankopplas med 
bevislättnaden. Sedan kan det dock finnas skäl att tillämpa olika schabloner 
beroende på omständigheterna i det särskilda fallet.  
 
Skall den skadeståndsgrundande handlingens beskaffenhet påverka 
bedömningen? Vid fysisk skada har det visserligen ansetts att den ej skall 
göra det ifråga om ersättningens storlek (NJA 1992 s 740 I). I fråga om 
psykiska besvär ligger det emellertid i sakens natur att gärningens 
beskaffenhet kan vara av betydelse för skadans intensitet. Därmed måtte det 
kunna antagas att de psykiska besvär som uppstår då nära anhörig dödats i 
allmänhet blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som orsakat skadan 
endast varit vårdslös eller svarar för skadan på annan grund. Det får därför 
vid uppsåtligt dödande anses rimligt att ett schablonbelopp läggs på en 
dubbelt sa hög nivå jämfört med grundschablonen, dvs. för närvarande till 50 
000kr.  

 
 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att schablonbeloppet uppgår till 50 000 kr om 

ansvarsgrunden är uppsåt och 25 000 kr i övriga fall. Utgångspunkten för beloppen är 

som synes trafikskadenämndens tabeller som reglerar just ersättning för sveda och 

värk.  
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3. Lagstiftarens roll 

3.1 Grunden för skadeståndsansvaret 

En sammanställning av de fall som gått hela vägen upp till HD har ovan presenterats; en 

genomgång som synliggör hur möjlighet att få ersättning på området har växt fram inom 

praxis. Dock är att märka att HD redan under nittiotalets början, i ”Sabina och Bettina”, 

flaggar för att det lämpligen bör ankomma på lagstiftaren att göra ett ställningstagande. 

Detta då frågor rörande ersättning av detta slag förutsätter så ingående överväganden av 

både principiell och praktisk natur. En SOU18 lades fram 1995 och under 2000 kom 

slutligen regeringens proposition19. En jämförelse mellan vad som redan slagits fast 

genom rättspraxis och vad som sägs i propen ger först och främst vid handen en 

utvidgning i form av att det införs en rätt till skadestånd oavsett grunden för 

skadeståndsansvaret, även t.ex. trafikskadeersättning omfattas därmed av reglerna.20 Det 

framhålls att denna utvidgning torde stå i samklang med det allmänna rättsmedvetandet 

och underlätta skaderegleringen. Bevisfrågor, som till exempel om vårdslösheten varit så 

svår att den är att jämställa med uppsåt, föll därmed bort: en förtjänst i och med propen. 

Att hitta fler sådana på området ”Ersättning till närstående” är dock svårare än vad 

tillämparen kunnat hoppas på eller för den delen förvänta sig.  

 

3.2 Ersättningens storlek 

Två stora frågor som kvarstod för lagstiftaren var vem och ersättningens storlek. 

Sistnämnda berörs i ”Svartsjukedramat” och som det konstateras innehåller inte propen 

något uttalande om vad som skulle vara en rimlig ersättningsnivå. Det enda som sägs är 

att hittillsvarande praxis utdömt ett schablonmässigt belopp som numera kan framstå 

såsom lågt. Även frågan om vem behandlas oerhört kortfattat i propositionen, vilket 

kommer att åskådliggöras i det följande. Då denna uppsats endast omfattar 10 poäng och 

utrymmet som står till förfogande är begränsat kommer fokus som tidigare nämnts att 

framför allt ligga på att analysera vem som kan ses som närstående.  

 

                                                 
18 SOU 1995:33 
19 Prop. 2000/01:68 
20 a prop s 34 



 26

3.3 Lagstiftningens svagheter 

Att uttalanden i förarbetet är så pass vaga och lämnar många dörrar på glänt gällande vad 

som kan komma att rymmas inom vissa definitioner, innebär att området fortfarande 

bjuder på en mängd uppskattnings- och gränsdragningsproblem. Många av de frågor och 

ställningstaganden som rättstillämparen uttryckligen sagt sig vilja ha hjälp med har 

lagstiftaren i det närmaste bollat tillbaka. Resultatet blir en svårbedömd paragraf som 

innebär att tillämparen, i form av domstolar, nämnder, myndigheter och inte minst 

försäkringsbolag, har många beslut att fatta på osäker grund. För skadevållaren innebär 

detta att förutsägbarheten för när ett skadeståndsansvar, och då inte minst i vilken 

omfattning, kan kunna komma att uppstå blir svag.  Omvänt hamnar den skadelidande i 

en situation då ersättning till stor del blir beroende av rättstillämparens subjektiva 

definition av ett så svårbedömt kriterium som vem som är att se som närstående till 

någon. Att inte hamna i situationer då till viss del godtycke ligger till grund för beslut är 

därmed i det närmaste omöjligt. Önskan finns att då så är möjligt kunna hänga upp 

bedömningen på objektiva principer. Även för de skadelidande torde en motivering som 

grundar sig på fastslagna principer vara lättare att ta till sig och acceptera. Se vidare 

nedan i kapitel 4. 

 

3.4 Hur skadan definieras 

Som genomgången av rättsfall ovan åskådliggör har domstolarna markerat att 

ersättning av detta slag utgår inom ramen för Sveda och värk. När lagstiftaren skulle ta 

ställning i frågan ansåg denne det lämpligt att inte gå emot utvecklingen som skett 

inom praxis och valde därför att reglera de närståendes ersättning inom samma ram. 

Skadan skulle dock kunna betecknas på andra sätt vilket åskådliggörs i det följande. 

 

3.4.1 Sorg och saknad 
Regeringen avvisade tanken på att införa en ersättningspost gällande sorg och saknad. 

Ett motiv till detta ställningstagande var förekomsten av den bevislättnad som föreligger 

sedan Bua-målet. Även om besvären skall vara medicinskt påvisbara så krävs inte 

läkarintyg. Det skulle då enligt regeringen inte föreligga någon större skillnad i 

praktiken mellan ersättning för sorg och saknad och den ersättning som utgår för sveda 
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och värk i dessa fall. Ett synsätt som vid första anblick ter sig logiskt, dock innebär 

ställningstagandet att andra sorters krav ställs på skadan vilket åskådliggörs i 3.4.4. 

 

3.4.2 Kränkning 
Att ersättning för kränkning skulle utgå kan det i normalfallet inte blir fråga om, något 

som HD klargjorde i ”Sabina och Bettina”. Kränkningsersättning tar nämligen sikte på 

den integritetskränkning som någon har utsatts för genom brott mot dennes person, 

frihet, frid eller ära och kunde enligt domstolen inte anses ge rätt till ersättning för det 

lidande som därigenom tillfogas någon annan.21 Detta kan jämföras med 

”Tunisienfallet” då även om det var en närstående som led skada, så var den 

skadeståndsgrundande handlingen framför allt riktad mot just denne närstående.  

 

Ett annat fall som tangerar gränsen mellan ersättning för kränkning och ersättning till 

anhörig, är det fall då underdomstol dömt ut kränkningsersättning till barn som bevittnat 

faderns upprepade misshandel av modern. Åklagaren menade att det våld och de hot 

barnen fått bevittna ryms under "hänsynslöst beteende" i bestämmelsen om ofredande i 

4 kap. 7 § brottsbalken. Enligt brottsbalkskommentaren kan beteenden enligt vanliga 

värderingar utgöra en kännbar fridskränkning. En gärning som innebär att ett barn vid 

något enstaka tillfälle fått bevittna misshandel av en förälder från den andra anses inte 

rymmas under straffbudet. Men ett mycket stort antal tillfällen måste enligt tingsrätten 

utgöra en allvarlig och kännbar fridskränkning för barnen, vilket pappan måste ha insett. 

Tingsrätten anser pappans skuld ställd utom rimligt tvivel och dömer honom för grov 

fridskränkning.22 

 

3.4.3 Tredjemansskada eller ej? 
Att HD då de utesluter kränkningsersättning, gör det genom att det här är ”någon 

annan” som lider skada, väcker frågan om det inte är en så kallad tredjemansskada som 

ligger för handen. HD konstaterar även att så kallad tredjemansskada inte ersätts enligt 

vedertagen princip inom svensk rätt. Principen måste dock anses ha sitt väsentliga 

tillämpningsområde i sådana fall då tredjeman drabbats av allmän förmögenhetsskada 

till följd av att någon annan lidit en fysisk skada. Därmed kan den inte i sig hindra att 

                                                 
21 Prop 2000/01:68   
22 Huddinge Tingsrätt B 142-05. Sammanfattning av domen funnen på www.pointlex.se 
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skadestånd utgår till den som drabbats av personskada.23 Även om det alltså här är en 

”tredje person” som skadas så ryms inte situationen i begreppet ”tredjemansskada” 

vilken vanligtvis innebär att rätt till skadestånd ej föreligger. Man kan även se det som 

att skadan inte betraktas som en följdskada utan som en, med icke fysiska medel 

åstadkommen, direkt skada på den drabbades psyke. Dock är denna skada lik en 

följdskada då det föreligger primärskada (alt. initialskada) ehuru den drabbat en annan 

än den chockskadade.24  

 

 

3.4.4 Konsekvenser av klassificeringen av skadan 
Den skada paragrafen grundar ersättning för är först och främst psykiskt lidande under 

den akuta sjukdomstiden efter skadetillfället. Även smärre belopp avseende kostnader 

eller inkomstförlust skall ersättas. En stor skillnad jämfört med om ersättning för sorg 

och saknad istället utgått. Här får den närstående hela ”personskadepaketet”, dvs. 

förutom schablonersättningen ersätts även inkomstförlust och andra kostnader. Fall då 

besvären blir bestående grundar i sin tur ersättning för bestående men. Det kan alltså i 

vissa fall bli tal om stora summor. Värt att nämna är dock att det i dessa fall krävs en 

mera sedvanlig utredning om besvärens omfattning. Bevislättnaden gäller endast i 

normalfallet, dvs. ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård (jmf 

”Svartsjukefallet”). Rätt till ersättning utöver schablonbelopp fordrar en särskild 

utredning som påvisar omfattande psykiska besvär.25 

 
När det gäller närstående avses besvär av detta slag först och främst yttra sig i så kallad 

”psykisk chock”.26 De psykiska besvären skall vara medicinskt påvisbara. Att besvären 

är medicinskt påvisbara är en förutsättning för att de skall kunna hänföras till 

personskada med den innebörd detta begrepp har i svensk rätt.27 Som genomgången av 

praxis ovan visar införde HD i och med ”Bua-målet” en bevislättnad för närstående då 

det gäller deras besvär. Vid ett bestridande bör det således normalt räcka med att de 

                                                 
23 Se Sabina och Bettina 
24 Conradi, SvJT 1984 s. 188f 
25 Bengtsson och Strömbäck sid 314ff  
26 Prop 2000/01:68 s 24 
27 Prop 2000/01:68 s 36 
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besvär som den närstående beskriver är av sådan art att de får anses medicinskt 

påvisbara. Enbart ett påstående om personskada torde dock inte vara tillräckligt.28  

 

                                                 
28 Bengtsson och Strömbäck sid 314ff 
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4. Vem är att se som närstående? 

4.1 Förutsättningarna för bedömningen 

Lagstadgande ger vid handen att det är ”någon som stod den avlidne speciellt nära” som 

är ersättningsberättigad.  En formulering som rymmer en mängd olika exempel på vad 

som skulle kunna tänkas åsyftas och därmed bjuder på svåra gränsdragningar. En 

remissinstans uttryckte önskan om att personkretsen skulle preciseras men detta förslag 

avfärdades av lagstiftaren. Motiveringen löd att ett sådant tillvägagångssätt inte skulle 

medge en nyanserad bedömning med hänsyn till de särskilda omständigheter som kan 

finnas i det enskilda fallet. Därmed blev det ingen uppräkning i paragrafen av vilka 

personkategorier som skulle anses ersättningsberättigade.  

 

De exempel som ges i propen på vilka regeln tar sikte på är främst make, registrerad 

partner, sambo, barn och föräldrar.29 I första hand avses de som tillhört samma 

etablerade hushållsgemenskap. Det kan dock enligt förarbetena inte uteslutas att även 

andra personer någon gång kan komma i fråga för ersättning, t.ex. syskon som inte 

sammanbodde med den döde.30  

 

Prejudikat som kommer på tal då tillämparen söker hjälp för att utröna vem som ska ses 

som ersättningsberättigad är oftast ”Bua-fallet”. Även ”Klippanmordet” nämns i dessa 

samanhang. I båda dessa fall har HD gått ifrån kravet på att de skadelidande skall ingå i 

samma hushållsgemenskap. Störst avsteg görs i ”Klippanmordet” då de anhöriga inte 

ens befinner sig i samma land. I detta fall vitsordas ju dock målsägandens släktskap 

samt skadeståndansvar gentemot desamma av den åtalade. Det som klart går att utläsa 

ur domen gällande ersättningsberättigade är att skadestånd kan utgå oaktat att de 

skadelidande är bosatta utomlands och därmed dess skada inträffat där. Detta går stick i 

stäv med kravet på hushållsgemenskap och med dagens utgångsläge skulle detta synsätt 

främst kunna appliceras på icke sammanboende barn och föräldrar (se vidare 

resonemang nedan). 

 

                                                 
29 Prop 2000/01:68 s. 21 
30 Prop 2000/01:68 s. 72 
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Gråzonerna på området är stora och de självklara ersättningsfallen relativt få. Min 

målsättning var i inledningsskedet att utreda dessa gråzoner och försöka kategorisera 

dessa under ”svart eller vitt”. Det har dock under arbetets gång visat sig att ett sådant 

synsätt inte passar bedömningen. Då det handlar om en i grund och botten oerhört 

subjektiv bedömning, där omständigheterna i varje enskilt fall skall tas i beaktande, är 

det inte möjligt att ge ovillkorliga slutsatser såsom t.ex. ”moster är ej 

ersättningsberättigad”. Detta på grund av såväl uttalanden i propositionen.31 såsom 

billighetsskäl. De skadelidande är i en utsatt position pga. den skadeståndsgrundande 

händelse som inträffat. Personerna har mist någon som stått dem nära och nu skall en 

vilt främmande människa bedöma om dem stått den avlidne nära även 

skadeståndsrättsligt sett. De har rätt till en individuell och inte alltför stelbent 

bedömning. Detta bekräftas av lagstiftaren då denne formulerade paragrafen på sådant 

sätt att den skall kunna medge en nyanserad bedömning gällande vem som kan komma 

att bli ersättningsberättigad.32  

 

Efter detta konstaterande angrep jag istället problemet genom att försöka utröna vilka 

kriterier som de olika tillämparna lägger vikt vid då de gör sin bedömning av vem som 

är att se som närstående. Dessa kriterier har sedan legat till grund för min 

bedömningsmall.  

 

4.2 Bedömningsmall 

Det vi har att laborera med är enligt mig de fyra kriterierna i form av blodsband, 

hushållsgemenskap, tidsaspekt och slasktratten förhållandet personerna emellan i 

övrigt, vilken slutligen möjliggör den nyanserade bedömning som lagstiftaren 

efterfrågar. Alla de fyra kriterierna skall vägas samman vid bedömningen. De olika 

kriteriernas tyngd vid denna sammanvägning kan även variera: Blodsbandskriteriet får 

till exempel större tyngd då det handlar om förhållandet barn <> förälder jämfört med 

barn <> mor/farförälder. För att visualisera hur sammanvägningen går till kan vi tänka 

oss att kriterierna går att stapla på varandra och slutligen avgör stapelns höjd om 

ersättningen skall utgå eller ej. Alternativt kan man se de som att kriterierna läggs i en 

vågskål och att deras tyngd tillsammans kan nå upp till gränsen för vem som skall ses 

                                                 
31 jmf prop 2000/01 s. 72 där det sägs att ”även andra personer (…) kan komma i fråga för ersättning”. 
32 Prop 2000/01:68 s. 21  
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som ersättningsberättigad. Att använda sig av detta synsätt innebär fördelen att vi på ett 

pedagogiskt och relativt ”ickejuridiskt” sätt kan åskådliggöra för den skadelidande 

varför den ej anses som ersättningsberättigad. Metodens största fördel är dock att den 

erbjuder en utgångspunkt för hur bedömningen på ett metodiskt sätt kan genomföras 

och den är dessutom tillämpbar på de allra flesta situationer. På så sätt kommer vi ifrån 

den begränsande metoden att strikt följa typfall vilka ändock varierar i det oändliga. 

Genom att bedömningsmallen består av fyra delar tar den hänsyn till de omständigheter 

som måste vägas in för att bedömningen enligt min mening skall kunna ta den hänsyn 

till ”särskilda omständigheter i det enskilda fallet”. 

 

4.2.1 Första kriteriet: Blodsband 
Här avses naturligtvis släktskap. Kriteriets tyngd kan dock variera beroende på vilka 

släktingar det är fråga om. Starkast band bör sannolikt finnas mellan förälder och barn. 

Då det handlar om syskon reduceras kriteriets tyngd och släktingar utanför kärnfamiljen 

har än mindre att hämta till stöd inom ramarna för detta kriterium. 

 

4.2.2 Andra kriteriet: Hushållsgemenskap 
Detta kriterium bjuder som synes på ett nytt definitionsproblem: är det var person är 

folkbokförd som avgör? Enligt mig är folkbokföringen mer ett bevismedel än en 

avgörande faktor. Bevisbördan hamnar således på den närstående att visa att denne trots 

att den varit skriven på annan adress haft hushållsgemenskap med den avlidne. De 

ersättningsskyldiga har å andra sidan därmed inte skyldighet att automatiskt erkänna 

hushållsgemenskap bara för att personer är skrivna på samma adress. Inte minst är det 

vanligt att studenter är skrivna hemma då de i själva verket bor och studerar på annan 

ort. Detta på grund av fördelar såsom att de därmed undgår att betala tv-avgift m.m..  

 

Enligt min mening är det ej uteslutet att en person kan ha haft hushållsgemenskap med 

någon trots att den även har annat boende. Ett exempel på detta är paret som under 

många år haft ett förhållande men ändå valt att vara särbo. Dessa spenderar så pass 

mycket tid hos varandra att de känner sig som ”hemma” hos varandra och har nyckel, 

dvs. fritt tillträde, till varandras lägenheter. Detsamma gäller paret som p.g.a. 

arbetssituationen tvingas till att ha två boenden: maken har, vad man inom skatterätten 

skulle definiera som, ”dubbelt boende”. I veckorna bor denne på annan ort i en egen 
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lägenhet. Rent praktiskt spenderar maken mer tid per år i sin egen lägenhet än i 

familjens hushållsgemenskap, men att detta faktum skulle drabba de inblandade i en 

skadeståndsrättslig bedömning vore högst orättfärdigt. Ett av försäkringsbolagen som 

kontaktats utgick obevekligen från detta kriterium vid bedömningen, dvs. om 

hushållsgemenskap inte förelåg (som t.ex. i fallet med särbo) fick personerna ingen 

ersättning. Ett sådant synsätt resulterar dock enligt min mening i en alltför stelbent 

bedömning. De ovan nämnda ”speciella hushållsgemenskapsförhållanden” kan dock 

påverka kriteriets tyngd vid bedömningen, dvs. de andra kriteriernas tyngd kan komma 

att ha större betydelse för det slutgiltiga svaret på frågan om en person är att se som 

närstående eller ej.     

 

4.2.3 Tredje kriteriet: Tidsaspekt  
Här handlar det främst om att förhållandet personerna emellan måste ha förelegat under 

en viss period för att stapeln skall nå över gränsen för vad som klassas som 

ersättingsberättigande. Till exempel kan krav ställas på att samboskap måste ha 

”befästs” genom att viss tid förflutit. Även fall då de andra kriteriernas tyngd är relativt 

begränsad kan tidsaspekten spela roll, som i fallet då ett par varit särbo under 30 år. Den 

blir även aktuell i fall då en tröghetsregel är nödvändig av rättviseskäl, vilket kommer 

aktualiseras vad gäller hushållsgemenskapens upphörande då syskon lämnar 

barndomshemmet.  

 

4.2.4 Fjärde kriteriet: Förhållandet personerna emellan i övrigt 
Den mest osäkra länken i bedömningen är ostridigt förhållandet personerna emellan i 

övrigt. Vi är dock, som tidigare poängterats, tvungna att ha med denna ”slasktratt” för 

att resultatet inte skall bli oskälig: ett viktigt krav vid bedömningar av detta slag. Nyss 

nämnda kriterium måste dock anses förenat med stora beviskrav för de som åberopar att 

de är närstående. Når man inte över gränsen för vad som krävs för att ersättningsrätt 

skall föreligga genom att använda sig av de tre första kriterierna torde ersättningsrätt bli 

aktuell endast i undantagsfall. 
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4.3 Genomgång av personkategorierna  

4.3.1 Inledning 
Nedanstående framställning utgår från en rent skadeståndsrättslig analys. En sådan 

förutsätter att klassiska grundförutsättningar såsom adekvat kausalitet mellan den 

anhöriges personskada och det inträffade diskuteras, även om detta krav till viss del 

satts ur spel med tanke på den i ”Bua-fallet” fastslagna bevislättnaden. Diskussionen 

kring bland annat sambandet mellan skadan och det inträffade, motiveras av att 

bevislättnaden enligt min mening endast tar sikte på situationer då skadan är självklar 

eller som HD uttrycker det ”det ligger i sakens natur att skada uppstår”.33 Även hur de 

fyra stora försäkringsbolagen, trafikskadenämnden samt brottsoffermyndigheten valt att 

se på specifika fall presenteras. Detta då deras ställningstaganden visar vilka 

ersättningsprinciper som tillämpats i vardagen.34  

 

4.3.2 Barn och föräldrar 
Huvudregeln här torde vara att det blodsband som finns mellan dessa bör berättiga till 

ersättning då blodsbandskriteriet här väger så pass tungt. Inga andra personkategorier 

bör vara (och är i praktiken) så befriade från kravet på hushållsgemenskap som dessa. 

Ett förhållningssätt som känns naturligt för gemene man då de band som finns mellan 

dessa personer grundar sig på såväl faktumet att den ene kategorin inte existerar utan 

den andre som att detta i de allra flesta fall är en nära relation som är bestående genom 

hela livet. Personer i denna kategori kan ofta finna stöd i alla de fyra kriterierna. Dock 

finns det exempel på situationer då huvudregelns giltighet kan ifrågasättas. 

 

4.3.2.1 Ingen eller endast sporadisk kontakt  

En tveksamhet som skulle kunna uppstå här är om ingen som helst kontakt mellan barn 

och förälder någonsin förelegat, som t.ex. då fadern övergivit modern innan barnet är 

fött och fadern senare avlider. Då kan det ifrågasättas om barnet verkligen ”stod fadern 

speciellt nära” och därmed lider personskada vid meddelande om dödsfall. Ett krav om 

ersättning som då framställs mot den ersättningsskyldige kan därmed ses som något 

mindre rättfärdigat. Även om en person inte haft kontakt med sitt barn eller sin förälder 

                                                 
33 Se vidare under 4.3.2.4. 
34 De ersättningsprinciper som tillämpats i vardagen, dvs. av tillämparen, är ofta motiverade av 
hanteringsmässiga skäl och är inte alltid rent skadeståndsrättsligt motiverade.  
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så bör dock insikten om att de ej längre finns i livet (ingen chans till försoning eller att 

kunna upprätta kontakt) och att de bragts om livet på grund av en skadeståndsgrundande 

handling kunna utlösa en skada i form av medicinskt påvisbara psykiska besvär. 

 

Ett praktiskt exempel var då ett försäkringsbolag nekade en fader ersättning då han 

endast haft sporadisk kontakt med sitt barn några gånger per år. Saken prövades dock 

och försäkringsbolaget fick ändra sitt beslut. Företagets policy i liknande frågor 

ändrades bl.a. på grund av detta. Praktiskt taget alla de stora bolagen utgår från att barn 

eller förälder är ersättningsberättigad nästan per automatik. Uppgifter inhämtas från 

skatteverket, släktintyg erhålls och ibland tas kontakt med dödsboet för att utreda vilka 

som är aktuella för ersättning. Ingen ytterligare utredning görs med andra ord angående 

de verkliga förhållandena.  

 

Om prövning ändock företas bör de omständigheter som föranlett att inte föräldern och 

barnet hade närmare kontakt utredas. Det kan vara så att föräldern är hindrad från att 

träffa sitt barn på grund av omständigheter som ligger utanför dess påverkan. I och med 

dödsfallet finns ingen möjlighet att kunna förbättra relationen i framtida situationer då 

förutsättningar för umgänge ändrats. Denna insikt gör i dessa fall troligen inte skadan 

mindre.  

 

4.3.2.2 Okänd fader eller okänt barn 

Ytterligare ett fall då det kan ifrågasättas om ersättning skall utgå är då en kvinna först 

efter en mans bortgång träder fram och berättar för barnet att det var just den avlidne 

som var dess fader. I ett sådant fall måste det först och främst fastställas om barnet är 

kapabelt att lida psykisk skada (se nedan under 4.3.2.4). Om så är fallet påverkas barnet 

troligen av faderns bortgång trots att de aldrig ens träffats. Barnet är medvetet om att det 

någonstans finns en far och underrättelse om att denne ryckts bort, vilket i sin tur 

innebär att kontakt aldrig kommer att kunna upprättas, torde leda till psykiskt lidande. 

Det vore att straffa barnet om det hamnar i en sämre situation på grund av föräldrarnas 

agerande. Mer komplicerat blir det om barnet tror att dess styvpappa är dess biologiska 

pappa. Chocken kommer troligtvis ej att bli mindre i dessa situationer. Krasst kan man 

dock fråga sig om denna chock beror på insikten att fadergestalten inte är den ”riktiga” 

pappan, eller är det förlorandet av den biologiska pappan som ligger till grund.  
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Om det istället är barnet som avlider och modern först då berättar för fadern om hur 

släktförhållandena ligger till bör samma resonemang kunna göras gällande: vilken insikt 

hänförs chocken till? Här får än en gång diskussion föras angående omständigheterna 

kring varför ingen kontakt förelegat.  

 

Ett specialfall är då modern medvetet undanhållit fadern vetskapen om det faktiska 

förhållandet och sedan träder fram efter faderns död och åberopar barnets släktskap 

genom DNA-test. I synnerhet om syftet med faderskapstestet är att fastställa faderskapet 

för att barnet skall få ersättning kan ersättningen kännas orättfärdig. Detta i alla fall då 

barnet är så litet att det inte kan anses lida skada själv.35 Denna situation skulle därmed 

främst aktualiseras inom försäkringsbranschen eftersom försäkringsbolagen i nuläget 

inte kräver någon bevisning angående små barns personskada. Denna policy ser jag som 

en kombination av en standardlösning för att slippa alltför mycket kostnadskrävande 

utredningsarbete och försäkringsbolagens goda vilja att ersätta sina försäkringstagares 

allra närmaste utan att tynga dem med för hårda beviskrav. Här visste inte ens 

försäkringstagaren om att ett barn vid dödsfall indirekt skulle omfattas av försäkringen 

och försäkringsbolaget hade heller ingen chans att förutse denna ersättningsskyldighet. I 

fall då det dessutom inte är möjligt att påvisa att barnet har lidit personskada blir rätt till 

ersättning än mer förunderlig.  

 

Att barnet skulle kunna bli medvetet om dödsfallet här känns även det än mer 

osannolikt.36 Nyheten kan ej sägas ha förmedlats genom moderns förhållningssätt till 

barnet då detta inte borde ha ändrats och att inte barnet kan känna pappans närhet är 

inget nytt. Detta ovanliga fall skulle alltså kunna bli ett undantag till då 

försäkringsbolagets bevislättnad gäller, med motiveringen att barnet ej var 

”närstående” vid dödsfallets inträffande. Hade faderskapstestestet företagits innan 

dödsfallet hamnar vi istället i situationen som diskuterats ovan. Det enda som talar emot 

att se barnet som icke närstående är att barnet kan anses straffat p.g.a. sin moders 

agerande. Finns det dock ingen godtagbar ursäkt till att modern ej fastställt faderskapet 

tidigare (exempelvis befogad rädsla för faderns reaktion) får förmodligen denna 

konsekvens ligga barnet till last. 

                                                 
35 Se under 4.3.2.4 
36 Jmf resonemang under 4.3.2.4 
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4.3.2.3 Vuxna barn – hushållsgemenskap upphört 

Vuxna barn som flyttat hemifrån och dess föräldrar får som ovan nämnts ersättning av 

försäkringsbolagen utan att någon närmare prövning företas. Även trafikskadenämnden 

har ansett denna personkategori berättigad till ersättning: Detta då de inblandade genom 

att de tidigare haft hushållsgemenskap under en längre tid kommit att stå varandra så 

nära att de uppfyller paragrafens krav på närhet.37 Hushållsgemenskapen här har 

förelegat under åtminstone den första tiden av barnets uppväxt. Det nära förhållande 

mellan barn och föräldrar, som under denna tid präglas av såväl ovillkorlig kärlek som 

ett fullständigt beroende för överlevnad, gör att det är starka band som befästs.  

 

Även om inte någon närmare kontakt föreligger (vilket i annat fall skulle ge mer tyngd 

åt det fjärde kriteriet angående ”förhållandet i övrigt”) när barnen är vuxna så har de 

tidigare haft sådan gemenskap att underrättelsen i detta fall kan utlösa en personskada. 

Det krav på närhet som kan ställas här torde alltså kunna begränsas till att de har normal 

och sedvanlig relation.38  Blodsbandskriteriet väger som tidigare påpekats så pass tungt 

i dessa lägen att det tillsammans med att kriteriet avseende hushållsgemenskap tidigare 

varit uppfyllt39, samt det ytterst låga krav som ställs på förhållandet i övrigt, når upp till 

vad som krävs för att ses som närstående. 

 

Om barnet brutit helt med sina föräldrar och ingen kontakt har förelegat på många år 

blir dock självklarheten i ersättningsrätten måhända ej lika stor. Dock torde här ovan 

nämnda insikt om att möjlighet till försoning etc. fallit bort samt de faktiska 

omständigheterna kunna spela in på bedömningen. Är till exempel skälet till att ingen 

kontakt föreligger endast att hänföra till den ene parten kan det bli en väl hård 

bedömning att pga. detta automatiskt utesluta ersättningsrätt. Exempelvis kan en moder 

vara förkrossad över att barnet av en eller annan anledning inte vill ha någon kontakt 

med sina föräldrar. Särskilt om anledningen till detta i grund och botten är att hänföra 

till den andre föräldern. Om barnet senare skulle avlida bör faktumet att de inte har 

                                                 
37 TSN cirk ref 6-2003 och 4-2003 
38 TSN cirk ref 4-2003 och 6-2003 
39 Vi kan se det som om Hushållsgemenskapskriteriet därmed består till viss del, dvs. det har fortfarande 
viss tyngd. 
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någon kontakt ej innebära att den psykiska skadan blir mindre,   det är till och med inte 

otänkbart att den skulle kunna bli större.  

 

4.3.2.4 Riktigt små barn 

Ett fall som ställer påståendet att ”barn och föräldrar alltid är ersättningsberättigade” på 

sin spets är då barnet är så litet att det ej kan sägas ha drabbats av psykiskt lidande pga. 

underrättelse. Om skadan ej anses inträffa ”per automatik”, vilket många 

försäkringsbolag utgår från, skulle alltså de som ej är kapabla att lida personskada av 

detta slag inte vara ersättningsberättigade.  

 

Det finns fall då små barn, till exempel en 18-månaders flicka, erkänts skadestånd i 

hovrätten för sveda och värk.40 Dessa har dock fått ersättning för psykiskt lidande som 

uppkommit i samband med fysiska skador. Förmågan att lida psykisk skada redan i 

riktigt tidig ålder bör sannolikt i dessa fall vara lättare att påvisa och fastställa. När det 

istället handlar om en psykisk skada som ska uppkomma i samband med att barnet 

underrättas om att en förälder avlidit, handlar det om att barnet skall kunna lida en 

fristående psykisk skada vilket komplicerar det hela. Riktigt små barn har inte 

möjligheten att uppfatta traumat på samma sätt som äldre barn. Frågan blir till och med 

om det ens är möjligt att förmedla till barnet att föräldern är borta? 

 

Svea hovrätt prövade i slutet av nittiotalet ett liknande fall.41 Omständigheterna i fallet 

var att fadern till ett knappt sex månader gammalt barn mördats. Frågan blev om 

händelser som barnet inte har varit med om kan förmedlas via den dagliga kontakten 

med någon av föräldrarna och på så vis medvetandegöras hos barnet. Enligt hovrätten 

fanns det inte något stöd i rättspraxis för att det skulle vara tillräckligt att barnet visas ha 

tillfogats en skada på grund av det sätt på vilket barnets nära anhöriga har reagerat i 

anledning av dödsfallet. Skadestånd för psykiskt lidande ansågs inte kunna utgå till 

barnet, då det inte visats att psykisk skada uppkommit. Detta fall avgjordes dock innan 

bevislättnaden för kärngruppen avseende skadans ”vara” infördes. Frågan är om 

utgången blivit en annan idag. Om man tolkar hovrättsdomen som att ”ja, barnet kan ha 

lidit skada men detta har ej visats i detta specifika fall” skulle ersättning kunna ha utgått 

                                                 
40 RH 1991:102 
41 RH 1999:34 
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i dagsläget. Att dra några säkra slutsatser om detta är inte möjligt och avgörandet ger 

med andra ord ingen större vägledning i detta fall.  

 

Ett annat intressant resonemang som aktualiseras i och med ovan nämnda hovrättsdom 

är syftet med den införda bevislättnaden. En syn på bevislättnaden är att denna är till för 

att man inte ska behöva styrka självklarheter eller som HD uttrycker det ”det ligger i 

sakens natur” att skada uppstår. I det här fallet är det långt ifrån en självklar skada som 

ligger för handen. Det skulle därmed kunna erfordras att man styrker att skada 

uppkommit, vilket för övrigt är en uppfattning som Brottsoffermyndigheten ger uttryck 

för. En bevisning som blir komplicerad att göra då barnets reaktion i sådana här 

situationer är beroende av ett antal osäkra faktorer såsom på vilket sätt barnet får 

vetskap om det inträffade, hur händelsen framställs, vilken ålder och utvecklingsnivå 

barnet då uppnått och omgivningens reaktioner.42 

 

I propositionen fastslås det dock uttryckligen att det är en förutsättning att besvären är 

medicinskt påvisbara för att dessa skall kunna hänföras till personskada, men den 

innebörd begreppet har i svensk rätt.43 Vi är alltså tillbaka på ruta ett: när kan ett barn 

drabbas av besvär av detta slag över huvud taget? Ett första krav bör vara att det måste 

föreligga någon form av verklighetsuppfattning och förmåga att se sig själv som ett 

subjekt för att kunna utsättas för psykiskt lidande. Brottsoffermyndigheten intar en 

relativt restriktiv hållning i frågan och anser att om det rör sig om barn ”utan språk” 

(under ca 2 år) kan dessa knappast få en psykisk skada.44 Jag ställer mig frågande till 

denna tidsgräns och anser det mer skäligt att sätta gränsen vid halva denna period. Detta 

då ett ca 12-18 månader gammalt barn har stora möjligheter att registrera det som sker i 

dess omgivning och även förstå konsekvenser av detsamma. Att ett barn i denna ålder 

skiner upp som en sol då det får syn på sin förälder, är inget som kan betecknas såsom 

ovanligt. Om barnet skiljs från sina föräldrar yttrar det sig ofta i tårar och saknad, inte 

minst om deras namn kommer på tal. Nämns ”mamma eller pappa” är barnet helt på det 

klara med vem man pratar om, kan peka på kort av dem etc.. Att barnet plötsligt skulle 

gå miste om en av föräldrarnas närhet, och samtidigt få uppleva den andra förälderns 

sorg, bör innebära att barnet därmed kan anses underrättat om det förfärliga som hänt. 

                                                 
42 RH 1999:34 
43 Prop 2000/01 s. 36 
44Per Rubing, brottsskadechef 
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Frågan blir då om dennes besvär blir av sådan typ att de kan klassas som personskada: 

är de att se som medicinskt påvisbara? I gränsfall kan bevisning krävas, i alla fall om 

man ser på syftet med bevislättnaden som att endast självklara förhållanden ej skall 

behöva bevisas. 

 

Att barnet kommer att påverkas av förälderns bortgång genom livet är inget som är svårt 

att förutse. Inte heller att fastställa sambandet mellan dödsfallet och barnets lidande 

vållar problem. Frågor som ”Varför har alla andra barn en pappa/mamma utom jag?”, 

kommer tillsammans med vetskapen att någon med uppsåt skadat dess förälder 

garanterat påverka och innebära lidande för barnet. Dock bör ännu en gång erinras om 

att lagstiftaren valt att reglera ersättningen såsom sveda och värk. Skadan kommer i de 

flesta fall att inträffa långt efter själva dödsfallet och kommer framförallt inte gestalta 

sig som en plötslig chock, utan mer yttra sig i form av sorg och saknad vilket inte 

ersätts. 

 

Att ett barn blir av med sin rätt till skadestånd på grund av sin ringa ålder kan upplevas 

som oskäligt, och detta inte minst då hushållsgemenskap föreligger. Dock skall ej 

glömmas att lagstiftaren valde denna ersättningsform och ej ersättning för sorg och 

saknad. En alternativ lösning då små barn finns med i bilden skulle kunna vara att detta 

ses som en så kallad försvårande omständighet, och den kvarvarande föräldern skulle 

då kunna bli berättigad till högre ersättning. Att inse att ens barn aldrig kommer att 

kunna skaffa sig en egen bild av en av sina föräldrar eller ha några egna minnen av 

densamme bör sannolikt innebära att det psykiska lidandet blir än större för den 

efterlevande föräldern. Därmed känns inte ställningstagandet att barnet ej får ersättning 

självt lika obilligt längre. Att indirekt överföra någons rätt till skadestånd till annan är 

inte tillfredsställande rent juridiskt men det är ej heller det som sker strikt formellt sett. 

Förälderns besvär blir större, de lider en svårare psykisk skada och kan därmed va 

berättigad till större ersättning. Billighetsskäl skulle med andra ord i detta fall kunna 

motivera ett sådant tillvägagångssätt.   

 

4.3.2.5 Avslutande diskussion angående barn <> förälder. 

Ett synsätt som säger att ”det finns inget värre än att mista sitt barn” kan sannolikt de 

flesta i samhället ställa sig bakom. Som tidigare visats väger blodsbandsfaktorn oerhört 



 41

tungt vad gäller denna grupp. Även om en person inte haft kontakt med sitt 

barn/förälder så bör sannolikt insikten om att de ej längre finns i livet (ingen chans till 

försoning eller att kunna upprätta kontakt) och det faktum att de dödats genom en 

skadeståndsgrundande handling ta hårt. Frågan blir hur mycket de verkliga 

förhållandena i övrigt skall ha inverkan i praktiken? Genom att införa prövningar skulle 

man på ett område där gränsdragningsproblemen redan hopar sig införa ännu ett sådant 

genom att slå hål på det kanske mest självklara ställningstagandet; det vill säga att 

föräldrar/barn är ersättningsberättigade. ”Blod är tjockare än vatten” är inget främmande 

inom svensk rätt. Vi kan försiktigt dra en parallell till den lagstadgade arvsrätt som 

erkänns bröstarvingar: även om ingen som helst kontakt föreligger mellan förälder och 

barn anses banden så starka att arvsrätt ändock föreligger. 

 

Enda gången det skulle ses som direkt oskäligt att utge ersättning är då kontakten brutits 

för att anhörig begått någon straffbar handling mot sin närstående. Här torde inte 

omständigheten att man går miste om eventuell framtida försoning kunna ha någon 

avgörande betydelse för bedömningen. 

 

4.3.3 Gravid kvinna avlider 
Ett ytterst säreget fall är då en gravid kvinna avlider. Skulle då ytterligare ersättning 

utgå och var skulle gränsen för ersättningsrätt dras? De första tre månaderna under 

graviditeten är det förvånansvärt vanligt att graviditeten slutar med missfall, frågan är 

om även denna aspekt skall vägas in (jmf väntat dödsfall, 4.3.4.2). Här krävs såväl 

filosofiska som medicinska överväganden, områden som inte lätteligen låter sig 

analyseras. Att lidandet blir än större för fadern som mist sitt ”blivande” barn är 

knappast oförståeligt. Att gå så långt som att fostret eller det färdigutvecklade barnet 

självt skulle grunda ersättningsrätt är troligen dock att gå för långt. Detta då fadern ej 

hunnit och ej heller kunnat skapa en relation till barnet personligen. Faderns sveda och 

värk-ersättning borde dock höjas då detta skulle kunna ses som en ”besvärande 

omständighet”. Om det uppenbaras att kvinnan var gravid först i och med olyckan bör 

detta ej spela in på bedömningen. Chocken över att ha mist barnet torde inte bli mindre i 

dessa fall, tvärtom är det inte omöjligt att det oförutsedda skulle förstärka traumat. 
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4.3.4 Ålderdom och sjukdom 
4.3.4.1 Medvetandegrad 

Om nu barnet kan vara för ungt, kan även ifrågasättas om föräldern kan vara ”för 

gammal” för att sägas kunna lida denna typ av personskada. En mamma som lider av 

svår demens får underrättelse om att hennes barn blivit dödad i en trafikolycka. Frågan 

blir, som vid bedömningen av små barn, om personen ens kan underrättas om det 

inträffade samt vilken reaktion det i så fall skulle framkalla. Här är det egentligen inte 

åldern i sig utan hälsotillståndet som blir avgörande. 

 

En annan aspekt som kan aktualiseras här är att om ingen kontakt förelegat, kan så ha 

varit fallet under mycket lång tid. Detta skulle dock mer ses som en faktor i den samlade 

bedömningen där samma ställningstagande som i 4.3.2.1 ovan presenterats. På ett ställe 

i propositionen där det talas om att kostnader och inkomstförluster för dem som står den 

skadelidande särskilt nära kan ersättas, (dvs. den anhörige har ej avlidit och får 

ersättning själv) uttalas uttryckligen att även annan än familjemedlem kan bli 

ersättningsberättigad. Följande exempel på ersättningsberättigad ges: En person som en 

äldre skadelidande utan nära släktingar känner särskild samhörighet med.45 Då 

propositionen till och med uttryckligen hänvisar till denna uppräkning angående 

begreppets tolkning vid närståendes dödsfall bör detta vara ett fall då någon utanför 

hushållsgemenskapen skulle bli ersättningsberättigad. 

 

 

Bedömningen avseende förälders hälsotillstånd kan egentligen appliceras på vem som 

helst oavsett ålder. Här borde den närståendes närvaro och medvetandegrad ligga till 

grund för bedömningen. Ett exempel är då en person som ligger i koma mister en 

anhörig. Här blir det dock fråga om en vansklig bedömning då det många gånger är 

omöjligt att säga med säkerhet att en person inte har någon som helst kontakt med 

omvärlden.  

 

Om personen i fråga skulle vakna upp ur sin koma och först då bli underrättad om den 

närståendes dödsfall kan det ha gått väldigt lång tid mellan att själva den 

skadeståndsgrundande handlingen inträffat och att närstående lider skadan. Dock skall 

                                                 
45 2000/01:68 s. 37 och 69 
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detta inte ha någon större inverkan då det är den anhöriges egen personskada som är 

ersättningsgill. Denna skada inträffar med andra ord då den närstående blir underrättad. 

Inte desto mindre bör en yttre gräns sättas, såsom för de flesta skadeståndsanspråk, för 

att den ersättningsskyldige inte ska behöva gå i all evighet med ett eventuellt 

skadeståndsanspråk hängandes över sig. 

 

4.3.4.2 Väntat dödsfall 

En annan inverkan som ålderdom och sjukdom kan ha på bedömningen är i de fall då 

dödsfall ändå var att vänta. Frågan är då om det blir en chock för de närstående? Här 

kan dock sägas att chocken i och med dödsfall till följd av en skadeståndsgrundande 

handling inte endast grundar sig på faktumet att personen i fråga inte längre finns i livet, 

tvärt om. Det är just faktumet att de genom yttre påverkan mist livet, dvs. en naturlig 

död är inte fallet, som grundar ersättningen. Detta även om de närstående i och för sig 

insett att den närstående snart skulle komma och lämna dem. Sorgen och saknaden blir 

kanske i detta fall ej större, men den psykiska chocken över insikten att någons 

handling inneburit ens närståendes död bör sannolikt vara densamma. 

 

4.3.5 Skilsmässa 
 

4.3.5.1 Allmänt 

I dagens samhälle är tiden då kärnfamiljen var totalt dominerande något av ett minne 

blott och skilsmässor samt olika konstellationer med barn från tidigare förhållanden är 

vanligt förekommande. Hur påverkar det bedömningen? 

 

4.3.5.2 Delad vårdnad 

Vid skilsmässa bryts hushållsgemenskapen oftast mellan barnet och den ena föräldern. 

En inte helt ovanlig lösning är dock att man väljer så kallat växelvis boende, dvs. barnet 

spenderar till exempel varannan helg hos den ena föräldern. Ofta innebär detta att barnet 

har ett eget rum på båda ställena. I detta fall kan till och med hushållsgemenskapen 

anses bestå. Om föräldrarna har delad vårdnad om barnet skulle således en presumtion 

om att de har hushållsgemenskap kunna föreligga. Även Trafikskadenämnden kom fram 

till detta i följande fall: BN efterlämnade två barn vilka var skrivna hos modern. 
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Föräldrarna hade delad vårdnad och barnen bodde varannan vecka hos BN. Nämnden 

uttalade att fadern och barnen får anses ha haft en etablerad hushållsgemenskap och 

barnen var därmed berättigade till ersättning.46 Här spenderade barnet i det närmaste 

50% av tiden hos fadern. Om endast umgänge på helgerna skulle vara tillräckligt är 

mera oklart. Enligt min mening skulle så kunna vara fallet då till exempel barnens 

skolgång, förälderns jobb eller annan bedömning av barnens bästa, leder till att 

alternativet att spendera veckodagarna hos endast den ene föräldern är det enda som står 

till buds.  

 

4.3.5.3 Umgängesrätt 

I fall då den ene föräldern endast har umgängesrätt blir det självklart svårare att 

applicera principen om hushållsgemenskap. Dock kan faktorer som att barnet har ett 

eget rum hos föräldern med umgängesrätt spela in. Här kan man applicera samma 

synsätt som gäller för utflugna barn, dvs. att de tidigare haft hushållsgemenskap och då 

kommit att stå varandra nära. Tyngden av att hushållsgemenskap och därefter 

regelbundet umgänge förelegat betonas även av Trafikskadenämnden då de utdömt 

ersättning i ett fall av detta slag.47 Att döma ut barnets roll som närstående endast på 

grund av att dess föräldrar inte längre vill bo tillsammans, och därmed bryter barnets 

hushållsgemenskap med den ene föräldern, vore felaktig. En presumtion om 

ersättningsrätt gäller alltså. Dessutom finns fallen då kontakten brutits helt men då blir 

bedömningen förhållandet förälder <> barn densamma som den som gjorts ovan.  

 

4.3.6  Styvförälder och styvbarn 
 

4.3.6.1 Allmänt  

De fall då kärnfamiljen har splittrats kan få följder då detta innebär att nya personer som 

kan ses som ”närstående” kan komma in i bilden. Kravet på hushållsgemenskap är en 

bra utgångspunkt men bör i detta fall kompletteras med tidsaspekt och faktiska 

förhållandet. Här har vi alltså tre faktorer som spelar in och får vägas samman. 

 

                                                 
46 TSN cirk ref 1-2003 
47 TSN cirk ref 5-2003 
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Hur länge har personerna i fråga funnits i varandras liv? Att sätta upp en generell regel 

angående tidsperiodens längd är förenat med stora svårigheter. Vad det gäller barnets 

ersättningsrätt borde kravet på tidsperiodens längd påverkas av hur gammalt barnet är. 

Ju yngre barn desto kortare tid bör krävas vad det gäller dess band till styvföräldern. Ett 

litet barn har troligtvis lättare att utveckla en nära relation till en styvförälder än en 

tonåring som inte alls är knuten till vuxna på samma sätt. Om erforderlig tidsperiod är 

uppfylld är faktumet att barnet kommer att lida skada om styvföräldern försvinner att se 

som mer naturligt och förutsägbart. 

 

Även en bedömning av vilket slags förhållande de haft till varandra bör spela in. Här 

framhålls bland annat uttryck såsom att styvföräldern skall ha haft en ”uppfostrande 

roll”. Det åligger alltså styvföräldern att visa att förhållandena varit sådana att de kan 

jämställas med hur denne skulle ha behandlat sina biologiska barn. Finns det en 

uppenbar skillnad, eller då det inte finns några andra barn med i bilden, befogad 

anledning att tro att så skulle vara fallet, kan synen på styvföräldern som närstående 

vara än mer ifrågasatt. Ett praktiskt exempel på detta kan vara att olika 

förhållningsregler gäller för de olika barnen, de biologiska barnen favoritiseras etc. 

 

4.3.6.2 Växelvis boende 

Om växelvis boende föreligger har ovan anförts argument för att detta skulle kunna ses 

som att en person har dubbel hushållsgemenskap. Denna sorts gemenskap torde dock ej 

räcka för att även styvförälder skall anses ersättningsberättigad. Ett praktiskt exempel är 

kvinnan som sammanbor med en man vilken varannan helg har hand om barnen från ett 

tidigare äktenskap. Här är det knappt att ens hushållsgemenskap föreligger, så att detta 

självt skulle tala för ersättning är otänkbart. Frågan är dock om tidsaspekten skulle 

kunna väga upp denna brist. Har t.ex. styvmamman kommit in i bilden när barnet var 

mycket litet och varit med under praktiskt taget hela uppväxten skulle avgränsningen 

som innebär att hon inte får ersättning inte bli lika självklar. Finns det heller inte några 

andra barn med i bilden och styvmodern med tiden kommit att se styvbarnet i många 

avseenden som sitt eget finns det än större skäl att se henne som närstående. Som synes 

är detta dock ett specialfall där klossen angående förhållandet dem emellan i övrigt 

väger in vilket innebär en tung bevisbörda för styvmodern i detta fall.  
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Ett exempel är då trafikskadenämnden ej ansett mammans nya sambo 

ersättningsberättigad då sonen till kvinnan avlidit.48 Omständigheterna i fallet var att 

pojken sammanbott med mamman och hennes sambo under tre års tid innan 

dödsolyckan inträffade. Pojken var 17år då mannen flyttade in. Först och främst kan 

konstateras att sonen var i det närmaste vuxen då sambon flyttade in, att något starkare 

band dem emellan skulle uppstå är knappast någon självklarhet. Även att tidsperioden 

endast uppgår till tre år måste anses ligga på gränsen för vad som kan godtas. Om vi ser 

till de fyra kriterierna är det i detta fall inget av dem som kan sägas ha någon nämnbar 

tyngd. 

 

4.3.6.3 Hushållsgemenskap upphört 

Hur blir då bedömningen om dödsfallet inträffar först då styvbarnet flyttat hemifrån? 

Allmänt kan sägas att utgångspunkten är att ersättningsrätt inte föreligger. 

Hushållsgemenskapen är ju grundskälet till att ersättningsrätt kan bli aktuell 

överhuvudtaget och det kan ses som att den avhjälper bristen på närhet genom 

blodsband. TSN har nekat styvbarn med eget boende till ersättning då styvfadern 

avlidit. Styvbarnen var åtta respektive tio år då hushållsgemenskapen uppstod. Att 

vuxna barn som flyttat hemifrån behandlas såsom ersättningsberättigade sker nästan per 

automatik i tillämpningen idag. Att utesluta denna ersättningsrätt endast med 

motiveringen att det inte finns blodsband kan ses som en väl hård bedömning. Dock är 

det framförallt hushållsgemenskapkriteriet som i dessa fall överhuvudtaget gör 

ersättning möjlig. Försvinner denna når således inte stapeln upp tillräckligt högt enligt 

TSN:s bedömning.  

 

Frågan är dock hur bedömningen skulle bli om styvföräldern funnits med under barnets 

uppväxt så länge det kan minnas och även om den biologiska föräldern är helt ute ur 

bilden, till exempel då denne avlidit då barnet var litet. Då kan styvfadern i det närmaste 

jämställas med en biologisk pappa ur barnets synvinkel. Det skulle då kunna ses som 

oskäligt att dessa inte får ersättning endast på grund av att de inte delar gener. Fjärde 

kriteriet ”slasktratten” skulle med nyss nämnda innehåll kunna motivera ersättning i 

detta fall.  

 

                                                 
48 TSN cirk ref 1-2004 
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4.3.6.4 Avslutande ord styvbarn <> styvförälder 

Att sätta någon generell regel för om styvförälder/styvbarn skall vara 

ersättningsberättigade är oerhört svårt. Det lättaste sättet för att uppnå denna gräns är 

självklart att säga nej rakt av, men då tar man inte hänsyn till utvecklingen i vårt 

samhälle. Ett högre beviskrav kan dock motiveras med att de biologiska föräldrarna i 

praktiken automatiskt får ersättning vilket innebär att bonusnärstående utvidgar den 

skadeståndsskyldiges ansvar. 

 

4.3.7 Adoptivbarn och fosterbarn 
Adoptivbarn är i lagens mening att jämställa med biologiskt barn så detta bör ej ha 

någon inverkan på bedömningen adoptivbarn <> adoptivförälder jämfört med barn <> 

förälder ovan. Det fall som skulle kunna skapa problem är dock då de biologiska 

föräldrarna på ett eller annat sätt ändå är med i bilden. Kontakt kan ha återupptagits 

under senare år och en försoning ha skett. Eller så har den biologiska föräldern varit 

med kontinuerligt i bakgrunden under barnets uppväxt. Ett exempel kan vara att den 

biologiska mamman ansåg sig för ung för att kunna ta hand om ett barn, adopterar bort 

det för barnets bästa men har ändå umgåtts med barnet. I dessa fall har aldrig 

hushållsgemenskap funnits men de inblandade är ändå medvetna om varandra samt har 

blodsband som sammanbinder dem. Frågan är då om detta räcker? Skulle kontakt ha 

återupptagits först när barnet är vuxet och hushållsgemenskap inte skulle uppstå kan vi 

utgå från att de ej är att se som närstående. Frågan blir alltså om blodsbandskriteriet 

ensamt kan räcka för ersättningsrätt. 

 

Det omvända gäller fosterbarn. Här föreligger hushållsgemenskap men inget blodsband. 

De som hamnar i fosterhem är ofta redan från början i en utsatt situation. Tanken med 

själva placeringen är just att skaffa en bättre trygghet för barnet än vad det haft hos 

föräldrarna. Framför allt små barn torde här ha ett stort behov av närhet och därmed ha 

lättare att ty sig till sin fosterförälder och inom en ganska kort period skaffa starka 

känslomässiga band. Fallet torde dock vara i närmast det motsatta då barnet nått 

tonåren. En presumtion om att de inblandade är att se som närstående kan troligtvis ej 

bli aktuell här, men då de har ”hushållsgemenskap” och så har varit fallet under en 

längre ”tidsperiod” bör det på intet sätt vara uteslutet. Kravet på tidsperiodens längd bör 

här, som då det gäller styvbarn, kunna sättas något lägre då det handlar om små barn. 
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Dock kan säkert sägas att det garanterat kommer att krävas ett antal år för att ersättning 

skall kunna bli aktuell överhuvudtaget. 

 

4.3.8 ”Kärlekspar” 
4.3.8.1 Gifta par och registrerade partners  

Föreligger såväl äktenskap/registrerat partnerskap49 såsom hushållsgemenskap kan 

ersättningsrätten ej ifrågasättas. Blodsbandskriteriet är av naturliga skäl ej uppfyllt, men 

de band som knyts genom att ingå äktenskap kan jämställas med blodsband. Vi kan 

även se det som att det fjärde kriteriet får ett stort värde i form av just ”äktenskap”, 

vilket här även är oerhört lätt för den skadelidande att bevisa.  

 

Ett försäkringsbolag jag varit i kontakt med uttrycker dock tvekan till ersättning i de fall 

då hushållsgemenskap ej föreligger. Dock bör det enligt min mening inte vara ett 

faktum som självt utesluter ersättning. Skälen till varför skiljda hushåll föreligger bör 

väga in i bedömningen, är skälen därtill till exempel ekonomiska bör en nyanserad 

bedömning vara det som stämmer bäst överens med ersättningens syfte. Även det 

faktum att hushållsgemenskap kan föreligga trots att det är två faktiska boende 

inblandade kan här spela in, se 4.2.2. En sista faktor som väger tungt är den ekonomiska 

gemenskap som vanligtvis50 uppstår i och med ett äktenskap. Personerna kan även på 

grund av detta anses ha starka band och nära samhörighet, vilket skulle kunna få 

genomslagskraft även i denna bedömning. 

 

4.3.8.2 Sambo 

Även sambo tillhör den personkategori som omnämns i förarbetet såsom 

ersättningsberättigad. Frågan blir här om det förutom hushållsgemenskap skall krävas 

någon form att tidsaspekt för att ersättning skall utgå, dvs. en såkallad tröghetsregel kan 

vara påkallad. Hushållsgemenskapen skall således ha befästs. Ett av försäkringsbolagen 

jag varit med om nämner till exempel att ”ekonomisk samhörighet” skall ha uppstått för 

att sambon skall ses som en närstående. Detta tyder med andra ord på att det krävs något 

inom fjärde kriteriet för att stapeln skall nå över bolagets gräns för vem som anses 

                                                 
49 I det följande kommer jag endast att använda mig av begreppet ”äktenskap”, men avser då även 
registrerat partnerskap. 
50 Äktenskapsförord kan begränsa denna men i övrigt torde en stor samhörighet råda. 
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ersättningsberättigad.  Inom detta kriterium skulle dock även omständigheter som att de 

inblandade varit ett par under lång tid innan de flyttat samman, förlovning föreligger 

eller att praktiska skäl legat bakom att de ej kunnat flytta samman tidigare och dylikt 

kunna spela in. Folkbokföring är här precis som då det gäller andra bedömningar 

gällande hushållsgemenskap ett bevismedel men enligt min åsikt inget avgörande. Det 

åligger dock den som yrkar ersättning att bevisa att hushållsgemenskap ändock 

förelegat. 

 

4.3.8.3 Pojkvän och flickvän 

Denna grupp har endast propens uttalande om att ”även andra kan ses som 

ersättningsberättigade” samt framförallt fjärde kriteriet till sin hjälp, vilket redan det 

tyder på att det sannolikt bör bli oerhört svårt för dessa att bedömas som 

ersättningsberättigade. Det som kan hjälpa stapeln är tidsaspekten och i vissa fall 

hushållsgemenskap. Har de inblandade under mycket lång tid varit ett par, har tillgång 

till varandras boende (se resonemang om dubbel hushållsgemenskap under 4.2.2) och är 

förlovade torde ersättning kunna utgå. Även skälen till att de ej är sammanboende, 

såsom att de har jobb på olika orter eller på grund av religion, bör kunna ha betydelse. 

Endast det faktum att de inblandade hade ett förhållande kan dock ej anses räcka. 

Ersättning i detta fall torde med andra ord inträffa endast i undantagsfall, då det skulle 

vara direkt oskäligt att neka ersättning: personerna är i förhållande till varandra 

uppenbart är att beteckna såsom närstående. Här är det enbart fjärde kriteriets tyngd 

som blir avgörande för om ersättning skall utgå vilket innebär att det är den 

skadelidande som får bära bevisbördan. 

 

4.3.8.4 Skilsmässa samt sambo flyttar i sär 

Den svårighet som kan uppkomma här är om hushållsgemenskapen brutits med syfte att 

äktenskapsskillnad skall företas inom en närstående framtid. Är barn med i bilden dröjer 

det till exempel sex månader innan skilsmässa beviljas. Man kan då fråga sig om 

personerna verkligen står varandra speciellt nära under denna tid. För enkelhetens skull 

torde dock datumet för då skilsmässan blir definitiv vara utslagsgivande. Det är vid 

detta datum som gemenskapen bryts helt med tanke på att de ekonomiska banden 

därmed bryts, vilka torde vara det sista som är kvar av relationen.  
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Gällande sambos bör sannolikt dagen då en av parterna skriver sig på annan adress vara 

utslagsgivande. Dock är folkbokföringen, som tidigare framförts, mer att se som ett 

bevismedel än en orubblig regel. Är det uppenbart att samboskap inte förelegat trots att 

folkbokföringen visar på annat, bör förstnämnda faktum väga tyngre. 

 

Argument om att gemensamma barn och en god vänskap föreligger skulle kunna tyckas 

tala för att en partner fortsatt skulle vara att se som ”närstående”, det finns ju faktiskt 

exempel på ”lyckliga skilsmässor”. Dock återstår här enbart det fjärde kriteriet vilket på 

egen hand sannolikt har en pratiskt taget omöjlig uppgift i att grunda ersättning i detta 

fall. Trafikskadenämnden har, med utgångspunkt i faktumet att inte hushållsgemenskap 

längre föreligger, nekat såväl en före detta hustru som ex-sambo ersättning. 

Gränsdragningsproblemet här är med andra ord begränsat till när de olika förhållandena 

skall ha ansetts upphöra, vilket diskuterats ovan. 

 

4.3.9 Sammanboende syskon 
4.3.9.1 Inledning 

Det självklara fallet då syskon är ersättningsberättigade är när underåriga syskon delat 

hushållsgemenskap vid dödsfallets inträffande. Enda fallet då ett syskon i sådant fall 

skulle nekas ersättning är då detta är för ungt för att ens kunna lida skada av denna typ, 

se resonemang under 4.3.2.3. Även då syskon valt att bo ihop i vuxen ålder torde inte 

ersättningskravet underkännas. Här har vi med andra ord såväl hushållsgemenskap som 

blodsband, även om sistnämnda inte har samma tyngd som i förhållandet föräldrar <> 

barn.  Släktskap i rakt nedåtstigande led är traditionsenligt att se som starkare, än en 

gång kan vi dra en försiktig parallell till hur till exempel arvsrätten är uppbyggd. 

Tidsaspekten här torde därmed inte ha lika stor inverkan. Kort om denna kan sägas att 

det än en gång bör sättas längre krav på dess längd i förhållande till hur litet barnet är. 

Fjärde kriteriet blir aktuellt först då syskonen inte ingår i samma hushållsgemenskap. 

 

4.3.9.2 Halvsyskon 

Då det gäller halvsyskon har vi alla kriterierna att använda oss av. Dock måste 

blodsbandskriteriets tyngd anses än mer reducerad i detta fall jämfört med då det 

handlar om syskon. De övriga klossarna blir därmed av större betydelse. Ingår 

styvsyskonen i samma hushållsgemenskap bör sannolikt grundregeln vara att inte 
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behandla dessa med någon större olikhet jämfört med hur syskon som har båda 

föräldrarna gemensamt behandlas. Här har storasyskonet varit med i bilden så länge det 

yngre syskonet levt, så troligtvis skulle inte banden dem emellan vara svagare eller 

starkare endast på grundval av att de istället haft både samma mamma och pappa. 

Försäkringsbolagens praxis visar på att det här i de flesta fall är just 

hushållsgemenskapen som blir avgörande. 

 

Enligt min mening kan dock tidsaspekten komma att påverka bedömningen. Är 

åldersskillnaden mycket stor, till exempel då fadern skaffat sig en yngre hustru och 

styvsyskonet därmed kan komma att vara exempel 15-20år yngre, torde det blir svårare 

att motivera ersättning. Framför allt har inte hushållsgemenskap i dessa fall förelegat 

speciellt länge och fjärde kriteriet kan tänkas inte ha något större innehåll. Först och 

främst skulle det ta några år innan det yngre barnet över huvud taget kan få sig en bild 

av det äldre halvsyskonet. Det äldre barnet/ungdomen är dessutom vanligtvis inte lika 

bundet till eller påverkad av vad som händer i familjen, vilket kan leda till att en nära 

relation mellan syskonen inte etableras. 

 

Om ett av halvsyskonen har hushållsgemenskap även med den föräldern som de inte 

delar, till exempelvis vid växelvis boende, blir bedömningen inte lika självklar. 

Hushållsgemenskapskriteriet reduceras än mer och tidsaspekten samt förhållandet dem 

emellan i övrigt får därmed än mer tyngd för bedömningen. Har dock halvsyskonet 

kommit in i bilden relativt tidigt, dvs. det är relativt få år barnen emellan, samt umgänge 

i inte allt för begränsad omfattning föreligger, bör sannolikt ersättning inte vara 

utesluten. 

 

4.3.9.3 Styvsyskon 

Styvsyskon har inget som helst stöd i blodsbandskriteriet att finna. Här blir alltså de tre 

övriga kriteriernas innehåll än mer viktigt. Här torde hushållsgemenskap och även en 

tidsperiod om minst några år vara ett krav för att ersättning överhuvudtaget skall 

komma ifråga. Kraven på tidsperiodens längd kan även här sättas lägre då små barn är 

med i bilden, då dessas tidsperspektiv är annorlunda och de troligtvis är mer bundna till 

dem som ingår i dess familj. Även fjärde kriteriet avseende ”förhållandet dem emellan i 

övrigt” torde spela in på liknande sätt som åskådliggörs i nedanstående resonemang 
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angående icke sammanboende syskon. Här skulle aspekter som åldersskillnad kunna ha 

påverkan på bedömningen då styvsyskon med oerhörd åldersskillnad kan ha svårare att 

utveckla en relation. Självklart är detta påstående inte något allmängiltigt faktum, men 

det belyser ännu en aspekt som kan spela in vid bedömningen.  

 

Att döma ut styvsyskon som icke ersättningsberättigade endast pga. att inget blodsband 

föreligger (jmf. styvbarn <> styvförälder ovan) är enligt min mening väl hårt och ej 

anpassat till samhällets utveckling. Intressant kan vara att framhålla att 

Trafikskadenämnden, då de prövat om icke sammanboende styvsyskon kunde bli 

ersättningsberättigade, utgått från samma kriterier som för syskon i övrigt.51 Prövningen 

görs således utifrån premisserna att styvsyskonen bedöms som vilka syskon som helst, 

vilket kan tala för att man kan tillämpa detta synsätt även då de är sammanboende 

 

4.3.10 Icke sammanboende syskon 
4.3.10.1 Inledning 

Om syskon skall anses som närstående ställs på sin spets i fall då ingen som helst 

hushållsgemenskap föreligger.  

 

4.3.10.2 Skilsmässa anledning till att syskonen ej bor ihop 

Om föräldrarna till barnen är skilda och syskonen därmed inte delar hushållsgemenskap 

försvinner således hela tyngden av det kriteriet. Här får vi dock se tillbaka på 

resonemanget om att åtminstone yngre barn i det närmaste kan ha dubbel 

hushållsgemenskap. Spenderar till exempel syskonen helgerna boende tillsammans bör 

de lättare ses som ersättningsberättigade. Det kan även kännas orätt att neka syskon 

ersättning på grund av att deras föräldrar inte vill bo tillsammans och sedan kommer till 

beslutet om att splittra på syskonen.  

 

4.3.10.3 Syskonet flyttar hemifrån i vuxen ålder 

Upp till att man lämnar familjehemmet är troligtvis banden så starka med de övriga 

syskonen, inklusive dem som har flyttat hemifrån, att de är att se som närstående om 

normal och sedvanlig kontakt föreligger. Att barnet bor tillsammans med en av 

                                                 
51 TSN cirk ref 7-2003 
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föräldrarna till ens avlidna syskon påverkar troligtvis barnet stort även det. Ens förälders 

psykiska ohälsa pga. att de mist ett barn genom en oväntad och plötslig händelse går ut 

över det överlevande barnet och förstärker dess upplevelse av det som har hänt. Så 

länge man bor hemma är man så sammanflätad med sin familj och dess öde att 

utgångspunkten torde vara att man är ersättningsberättigad. 

 

När man sen väl flyttar hemifrån, skaffar sig ett eget hushåll under eget ansvar och 

därmed frigör sig från banden till familjen på många sätt, blir utgångsläget ett annat. 

Därmed försvinner också det självklara med att man är att se som någon som stod den 

avlidne särskilt nära. Här har blodsbandaspekten avgjort vad det gäller föräldrars 

ersättningsrätt men då denna ej kan anses lika stark syskon emellan måste vi ta hjälp av 

de återstående kriterierna. 

  

I och med ovan förda resonemang kan vi hamna i följande situation: A är 13 år och bor 

fortfarande hemma, dess storebror B är 20 år och har sedan ett år tillbaka eget boende. 

Om B skulle avlida skulle således A kunna ses som ersättningsberättigad då denne 

fortsatt tillhör samma hushåll och är så tätt sammanflätad med det som händer familjen. 

Om istället A skulle avlida är det dock inte på något sätt lika självklart att B skulle få 

ersättning. Detta skulle kunna motiveras med att hushållsgemenskapskriteriets tyngd 

kan sägas bestå (om än i mindre omfattning) för det yngre syskonet som ses som mer 

sammanflätat med familjen och vad som drabbar denna. 

 

Tidsaspekten skulle jag här vilja nyttja genom att införa en form av omvänd 

tröghetsregel. Att säga att syskonens band försvinner i samma sekund som ett av dem 

ställer in sina flyttkartonger i en annan lägenhet är enligt min mening en väl hård 

gränsdragning. Jag påstår tvärtom att det tar ett antal månader innan såväl familjen som 

den utflyttade vant sig vid, och därmed banden av samhörighet blivit svagare, faktumet 

att de inte delar hushållsgemenskap längre. En så kallad övergångsperiod på ca 3 

månader kan då ses som skälig, innan man kan säga att hushållsgemenskapen är helt 

bruten. Om inte annat kan man se det som att denna omständighet hamnar under 

kriterium nr 4, dvs. förhållandet syskonen emellan i övrigt. 

 

Om båda syskonen nått myndig ålder och flyttat hemifrån till varsitt hushåll försvinner 

många av kriterierna. Det blir närmast det ytterst svårbevisade förhållandet dem 



 54

emellan i övrigt som kan få stapeln tillräckligt hög för att den ska komma över gränsen 

för att ersättning skall kunna utgå. 

 

4.3.10.4 Bua-fallets betydelse 

En möjlighet att få ersättning av detta slag överhuvudtaget ges av HD i det ovan 

refererade ”Bua-fallet”. HD uttrycker dock att förhållandena i detta fall är speciella vad 

gäller banden mellan syskonen. Argumenten för denna bedömning synes vara att:  

1. de alla bodde på samma ort eller alldeles i närheten av varandra,  

2. de arbetade i samma taxiföretag som hade startats av deras föräldrar som också 

bodde i företagets lokaler och de träffades dagligen.  

3. Syskonen umgicks inte bara vid stora högtider utan också på fritiden.  

 

Detta gav enligt HD tillräckligt underlag för att "det kan presumeras att alla syskonen 

har drabbats av skadeståndsgrundande psykiska besvär". Intressant är att peka på att det 

mellan en del av syskonen aldrig någonsin förelegat hushållsgemenskap. 

Hushållsgemenskapkriteriet skulle dock kunna sägas till viss del existera då det ändå 

finns daglig kontakt på såväl arbetstid som fritid. 

 

Efter det här fallet har en hel del ”syskonmål” prövats av såväl trafikskadenämnden som 

brottsoffermyndigheten. Utgångspunkten har ofta varit att fastställa om syskonen haft 

en närmare relation än vad som normalt föreligger mellan syskon. Ännu en svår 

bedömning aktualiseras, för vad är definitionen på en ”normal relation”? För att försöka 

få svar på det får vi leta typexempel inom de olika tillämparnas praxis. 

  

4.3.10.5 Brottsoffermyndigheten 

Många människor miste nära och kära i den omtalade diskotekbranden i Göteborg den 

29 oktober 1998. I och med detta medgav brottsoffermyndigheten ersättning till brodern 

(A) till en av de avlidna (B) trots att dessa vid dödsfallets inträffande inte var 

sammanboende. Omständigheterna i fallet var att A och hans syskons fader avled i 

Syrien 1989, en händelse som innebar att A som äldste son blev som en 

ställföreträdande far. Familjen kom till Sverige 1992 och där ingick bröderna i samma 
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hushållsgemenskap fram till juni 1998. När A flyttade var det till en adress på samma 

gata och de fortsatte att umgås dagligen.52 

 

Utgången blev dock en annan i ett fall prövat i slutet av år 2000. En man hade blivit 

mördad genom att gärningsmannen tilldelat honom ett stort antal knivhugg. Någon 

skadeståndstalan fördes dock inte i samband med brottmålet. Här konstaterade BROM 

uttryckligen att huvudregeln i praxis är att icke sammanboende syskon inte är att se som 

närstående förutom då särskilda omständigheter föreligger. Här hade inte framkommit 

några sådana omständigheter och någon ersättning utgick därmed inte.53 

 

Året efter ansågs dock ”ett närmare förhållande” syskonen emellan föreligga enligt 

Brottsoffernämnden: här blev D:s fyra år äldre bror, E, skjuten till döds genom att 

någon på nära håll avlossade ett skott mot hans huvud. Den person som misstänktes för 

brottet hade lämnat landet, varför händelsen inte hade varit föremål för någon 

domstolsprövning. Omständigheterna var att D och E något år före dödsfallet delat 

lägenhet under flera månaders tid och därefter bott i trappuppgångarna intill varandra. 

De uppgavs också ha en tät och nära relation. D fick därmed ersättning.54 

 

4.3.10.6 Trafikskadenämnden 

Trafikskadenämnden har utgått från att syskon inte är att se som ersättningsberättigade 

men har vid två tillfällen ansett dem ersättningsberättigade då syskonen haft en mycket 

nära och speciell gemenskap, utöver vad kan ses som normalt för vuxna syskon:  

 

MG, född 1972, efterlämnade bl.a. sin tvillingsyster US. Följande anfördes av US: 

systrarna hade sedan födseln levt i symbios med varandra. De delade rum, kamrater och 

gick i samma klass tills de tog studenten. US beskriver det som om de alltid varit 

tillsammans, känt varenda del av varandra, tänkt samma tankar och delat samma 

drömmar. Relationen blev bara starkare med åren. I vuxen ålder bodde systrarna ca två 

minuters gångväg från varandra och träffades samt pratade i telefon flera gånger per 

                                                 
52 Nyhetsbrev från Brottsoffermyndigheten, årgång 8 nummer 1, 2003, s. 2 
53 Brottsoffermyndigheten, diarienr 03537/2003 
54 Brottsoffermyndigheten, diarienr 00811/2001 
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dag. De ägde även, tillsammans med systern CB, ett fritidshus där de spenderade somrar 

och helger. Uppgifterna i sig hade inte ifrågasatts av försäkringsbolaget.55  

 

Här bör dock poängteras att nämnden var oenig och att två skiljaktiga anförde att 

utredningen inte visade att systrarna haft sådan nära relation som skadeståndslagen 

synes förutsätta för ersättning. 

 

Det andra fallet då TSN ansett att en tillräckligt nära relation förelegat är följande: 

Brodern CB född 1969 yrkade ersättning då hans 14 månader yngre bror TB avlidit i en 

trafikolycka. Hushållsgemenskap hade inte förelegat sedan 1989 och dödsfallet 

inträffade i augusti 2002. Av omständigheterna framgår bland annat att bröderna jobbat 

på samma avdelning och i samma 3-skift i mer än 13år (dock sades all personal upp ett 

år innan olyckans inträffande och bröderna jobbade fr.o.m. denna tidpunkt på olika 

arbetsplatser), de hade samma intresse för hockey, umgicks flitigt på fritiden och 

semestrade ihop. En månad innan olyckan hade CB och hans sambo köpt hus på samma 

gata som TB och hans familj. Själva olyckan inträffade när CB skulle hämta TB vid en 

festplats. När CB är på väg till mötesplatsen ser han TB gå på vägen i motsatt 

körriktning. I nästa sekund kommer en bil i hög hastighet och kör på TB. CB var 

sjukskriven till följd av TB:s bortgång. TSN ansåg att bröderna i och med detta haft en 

närmare relation än vad som är normalt för syskon och CB fick ersättning.56  

 

Här följer några exempel på fall då TSN inte har ansett icke sammanboende syskon 

ersättningsberättigade: 

HH avled vid 27 års ålder och efterlämnade bl.a. sin sju år äldre bror MH. Brodern, som 

jobbade i Norge mer än hälften av månadens dagar, yrkade ersättning och anförde att 

bröderna hade kontakt i stort sett varje gång han var hemma i Sverige, deras familjer 

firade alla stora helger tillsammans och att de bl.a. delade intresset för motorer. De hade 

dock inga gemensamma vänner vilket av MH hade sin förklaring i den stora 

åldersskillnaden. Brodern hade inte varit sjukskriven eller sökt läkare i samband med 

dödsfallet. MH ansågs inte ersättningsberättigad.57 

 

                                                 
55 TSN cirk ref 9-2003 
56 TSN cirk ref 3-2004 
57 TSN cirk ref 2-2003 
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En 36årig broder JH uppgav följande om han och hans yngre broder HH:s relation: I 

början av nittiotalet separerade brödernas föräldrar och efter detta tog JH hand om HH 

då fadern arbetade borta under veckorna. Bröderna bodde tidigare på samma ort och 

umgicks då flera gånger i veckan, sedan JH flyttat till närliggande ort träffades de 

regelbundet omkring en gång i veckan. De delade samma intresse för motorer och hade 

därigenom gemensamma vänner. För övrigt jobbade de i samma ort, dock ej på samma 

arbetsplats. Stora helger firades tillsammans. Nämnden lade dock vikt vid att de ej hade 

hushållsgemenskap och att så varit fallet ända sedan år 1991 då JH flyttat ihop med sin 

blivande hustru. Ingen ersättning utgick.58 

 

Den avlidne BEF:s broder AE, född 1982, yrkade ersättning på följande grunder: de 

hade haft samma hem fram tills januari 2000 då BEF fosterhemsplacerades. AE flyttade 

själv hemifrån sommaren 2001. Bröderna träffades flera gånger i veckan, hade 

gemensamma vänner och festade tillsammans. De hade kort och gott en mycket nära 

relation. Intressant är att det i fallet kommer fram att brödernas yngre halvsyskon 

(gemensam mamma) fått ersättning (min anmärkning), något som AE finner orättvist då 

han nekats. Här går nämnden på att hushållsgemenskapen splittrats några år före 

dödsfallet och godkänner inte AE:s argument för att denne stått BEF så nära att det 

skulle grunda ersättning.59 

 

 

4.3.10.7 Försäkringsbolagen 

Försäkringsbolagen verkar vara ytterst restriktiva med att ge ut ersättning till icke 

sammanboende syskon. Här har med andra ord Bua-domen inte fått någon allmängiltig 

genomslagskraft. Dess tillämpningsområde kan mer ses som ytterst begränsat, detta då 

gemenskapen i detta rättsfall var oerhört stark. Att leva upp till denna gemenskap verkar 

vara praktiskt taget omöjligt. Ett av bolagen har haft ca 15 fall på sitt bord och inte ett 

enda har godkänts. Trots att syskonen t.ex. haft fritidshus tillsammans och att daglig 

kontakt har förelegat har således begäran avslagits. I fall som varit osäkra har 

trafikskadenämnden tillfrågats och försäkringsbolagen följer till stor del nämndens 

riktlinjer som presenterats ovan. 

 
                                                 
58 TSN cirk ref 3-2003 
59 TSN cirk ref 8-2003  
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4.3.10.8 Icke sammanboende styvsyskon 

Som åskådliggjorts ovan är det på intet sätt en självklarhet att icke sammanboende 

syskon är ersättningsberättigade. Styvsyskon har än mer att bevisa då de ej har någon 

som helst hjälp av blodsbandskriteriet och ofta haft mindre tyngd att hämta i 

hushållsgemenskapskriteriet redan från början. Då det är ytterst svårt för syskon att få 

ersättning i detta fall bör det i det närmaste vara omöjligt för styvsyskon. 

Trafikskadenämnden har behandlat ett fall av detta slag: 

 

Styvsystrarna BEF och CE, båda födda 1980, delade hushållsgemenskap under drygt 

fyra års tid tills BEF blev fosterhemsplacerad i januari 2000. BEF:s mamma och CE:s 

pappa var gifta. Hushållsgemenskapen upphörde genom fosterhemsplaceringen några år 

före BEFs bortgång. CE och BEF hade enligt CE:s utsago haft en mycket nära och 

speciell relation och träffats flera gånger i veckan. CE framhåller även att hon tycker att 

det är orättvist att hennes yngre halvsyskon, som är barn till hennes far och BEF:s mor, 

fått ersättning men inte hon. TSN konstaterar att styvsystrarna inte haft en närmare 

relation än vad som normalt föreligger mellan syskon och ingen ersättning utgick.60  

 

Intressant att se här är att TSN inte säger någonting om att det är styvsyskon det handlar 

om. Som tidigare nämnts är istället utgångspunkten för bedömningen att fallet 

behandlas som vilken ”icke sammanboende syskon”-prövning som helst, vilket kan 

belysa hur styvsyskon över lag skall bedömas.  

 

4.3.10.9 Avslutande diskussion kring icke-sammanboende syskon 

Att dra några säkra slutsatser om vad som krävs för att ens relation med avlidet syskon 

skall klassas såsom ”något extra” och därmed anses ersättningsberättigat är knappast 

möjligt. Krasst kan sägas att det till stor del blir en fråga om hur väl den skadelidande 

kan tala för sig, vilket ju självklart inte är tillfredsställande.  

 

Ett försök till att ställa upp utgångspunkter för en objektiv bedömning blir som följer: 

För att huvudtaget ens komma ifråga bör en mycket nära och frekvent kontakt förelegat. 

Inte omöjligt är att kravet ställs på att man varit bosatta i närheten av varandra, 

åtminstone i samma stad. Man skulle kunna se det som att hushållsgemenskapskriteriet 
                                                 
60 TSN cirk ref 7-2003 
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därmed inte är helt obefintligt. Boendekriteriet skulle kunna ersättas av att syskonen 

arbetade tillsammans, vilket dock rent praktiskt borde innebära att de dessutom inte 

bodde allt för långt ifrån varandra. Här blir dock frågan på vilken nivå samarbetet bör 

ligga. Att man driver ett företag tillsammans skulle tala för ersättning, medan att 

syskonen i och för sig har samma arbetsgivare men knappt kommer i kontakt under 

arbetstid talar för det motsatta. Faktumet att man är tvillingar torde inte på något sätt 

självt avgöra frågan, men visst är det speciella band som ofta föreligger mellan 

åtminstone enäggstvillingar ett argument som spelar in i den samlade bedömningen. Att 

syskonen äger fritidshus tillsammans kan ha tyngd för bedömningen, särskilt om detta 

innebär att hushållsgemenskapen återuppstår under längre perioder per år. Även att 

syskonet inte skaffat egen familj och därmed ingen annan närstående finns med i bilden 

ser jag som ett argument som kan tala för ersättning (ett resonemang jag återkommer till 

i kapitel 5). En tragisk händelse kan ha fört syskonen närmare varandra. Detta skulle till 

exempel i sin tur ha inneburit att den avlidne var den ende nära släkting som syskonet 

hade kvar, även det ett argument för att ersättning skall utgå. Gällandes de situationer då 

syskonet inte har någon annan att beteckna såsom närstående kan en försiktig parallell 

dras till uttalandet i propen angående person som äldre skadelidande utan nära 

släktingar känner särskild samhörighet med.61  

 

Andra syskon som har en relation som är att beteckna såsom sedvanlig, dvs. bor på 

olika orter på grund av till exempel kärlek eller jobb, pratar i telefon med jämna 

mellanrum, firar högtidsdagar och hyser stor kärlek till varandra, kommer dock inte att 

få ersättning för sin sorg. Här måste det hållas i åtanke att denna konsekvens inte är ett 

ställningstagande från till exempel försäkringsbolagens sida att dessa personers relation 

respektive sorg och saknad skulle vara ”mindre värd”. Än en gång är det dags att 

påminna om att det är just en personskada som skall ha inträffat, en medicinskt påvisbar 

chock. Alla ovan nämnda omständigheter föranleder att det överlevande syskonets 

vardag kommer att ha skakats om i grunden, något som gör att medicinskt påvisbara 

besvär torde vara mer troliga. 

 

                                                 
61 Prop 2000/01:68 s. 37 och 69 
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4.3.11 Vänner 
Att en nära vän avlider kan påverka en person oerhört hårt. Dock finns det i nuläget 

inget stöd för att dessa skulle ses som ersättningsberättigade. Enda fallet då det enligt 

bedömningsmallen överhuvudtaget skulle kunna bli aktuellt med ersättning är om det 

föreligger hushållsgemenskap. Det får dock inte vara samboende som endast är 

motiverat av ekonomiska skäl. Ett krav som måste vara uppfyllt (och därmed ger viss 

tyngd åt fjärde kriteriet) är att de inblandade aktivt har valt att bo tillsammans för att de 

trivs ihop och är att se som närstående. Ett exempel är kompisparet som av sin 

omgivning betecknas såsom syskon, alltid umgås och har gjort så under en längre tid. 

Man bör sannolikt även behöva ta hjälp av tidsaspekten för att nå upp till ersättningsrätt. 

Här kan även paralleller dras till propens uttalande om att person som äldre 

skadelidande utan nära släktingar känner särskild samhörighet med är att se som 

närstående.62 

 

4.3.12 Övriga släktingar 
Kommer vi utanför vad som kan betecknas såsom kärnfamiljen, det vill säga mamma – 

pappa – barn, torde ersättning endast kunna bli aktuell i undantagsfall. Detta då 

blodsbandskriteriet ej är av tillräckligt stor tyngd för att kunna grunda ersättning. Om 

dock hushållsgemenskap föreligger kan bedömningen bli en annan. Än en gång måste 

en bedömning ske utifrån de fyra kriterierna för att se om stapeln blir tillräckligt hög för 

att nå över gränsen. Se vidare under 4.4. 
 

4.4 Person som ligger på gränsen för att se som närstående 

4.4.1 Allmänt 
Om en person enligt bedömning gjord efter min uppställda modell inte är att anse såsom 

närstående skulle denna således inte vara ersättningsberättigad. Det finns dock enligt 

mig ytterligare två aspekter som måste tas med i bedömningen: Bevittnande samt fall då 

bedömningen leder till att en människa inte har någon anhörig per definition.  
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4.4.2 Ingen annan närstående finns 
Vi kan här jämföra med propens uttalande om att person som äldre skadelidande utan 

nära släktingar känner särskild samhörighet med kan ses som närstående.63 Att de 

personer som först och främst är att se som närstående är ute ur bilden motiverar att 

man vidgar vyerna gällandes vem som är att se som närstående. Om vi vill få in detta 

synsätt i bedömningsmodellen kan vi se det som så att fjärde kriteriet här får ett tungt 

innehåll vars bevisning blir just faktumet att ingen annan närstående finns. 

 

Detta synsätt kan även tjäna som en begränsning av antalet ersättningsberättigade. 

Finns någon i ”första ledet” utesluts därmed de som enligt bedömningen är mera 

tveksamma att se som närstående, exempelvis mer avlägsna släktingar. Ett exempel är 

då morföräldrarna tillhör samma hushållsgemenskap som mamma, pappa och två barn. 

Om ett av barnen avlider skulle konsekvenserna av detta synsätt bli att ingen ersättning 

utgår till morföräldrarna. Detta kan motiveras med att fjärde kriteriet här presumeras 

inte ha lika stor tyngd då det finns föräldrar med i bilden. Mor- och 

farföräldrar/barnbarn behöver stöd i fjärde klossen för att kunna komma på tal och enda 

fallet torde vara då föräldrarna inte finns i livet.  

 

4.5.3 Bevittnande  
När någon bevittnat händelsen bör även det tas med i bedömningen. Om personen i 

fråga själv varit hotad torde det inte vara några oklarheter om att ersättning bör utgå 

(jämför ”Bilolyckan”). Frågan blir dock hur fall då personen bevittnat händelsen utan 

fara för sin egen hälsa skall behandlas. Än mer oklart blir det om personen kommit till 

brotts- eller olycksplatsen först efter att dödsfallet har inträffat, det vill säga ser den 

döda kroppen men ej bevittnar själva handlingen. Hur detta skall behandlas är underlag 

nog för ännu en magisteruppsats. Kort kan här sägas att den skada som skulle uppstå 

inte på något sätt är att se som främmande eller svår att förutse. Närvarandekriteriet som 

till en början var utslagsgivande övergavs av HD i ”Sabina och Bettina”. Tyngden det 

dock tillmättes i början skulle kunna tala för att det även här skulle kunna få 

konsekvenser för bedömningen. Ett exempel för att illustrera tankegången: Pojkvän är 

hemma i sin flickväns lägenhet som denne har nyckel till då han tittar ut och ser sin 

flickvän bli påkörd av en bil. Han rusar ut och ser sin svårt skadade flickvän ligga på 
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marken. Flickvännen avlider av sina skador på olycksplatsen. Pojkvännen skulle alltså 

kunna bli ersättningsberättigad om de fyra kriteriernas tyngd når över gränsen för vad 

som krävs för ersättning. Förmodligen skulle han i normalfallet dock inte få ersättning. 

Här är dock frågan om inte bevittnandet skulle motivera att bedömningen blir en annan. 

Än mer motiverad känns ersättningen då dödsfallet beror på brottslig gärning som den 

närstående bevittnar. Även här torde synen på vem skall ha rätt till ersättning kunna 

påverkas. Tyvärr finns det ej plats att närmare gå in på detta i denna framställning. 

 

Avslutningsvis kan bevittnande vara ett bevis för att en mer omfattande skada ligger för 

handen än den som bevislättnaden tar fasta på. Då prövning görs i fall ersättning utöver 

schablonbeloppet skall utgå, t.ex. för längre tid, torde faktumet att den närstående varit 

närvarande kunna spela in på bedömningen. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Vilka är problemen och varför? 

Att dra några säkra slutsatser angående vem som kan komma att bli 

ersättningsberättigad är oerhört svårt i dagsläget. Anledningen till att osäkerhet råder 

ligger framför allt lagstiftaren till last då domstolarna klart och tydligt uttryckt önskemål 

om ställningstagande rörande vissa gränsdragningsproblem. Till svar fick de korta 

uttalanden som lämnade gränsdragningarna oerhört flytande. Tillämparen har varit 

lämnad till att försöka driva fram prövning av olika fall för att få fram typexempel på 

vad som kan respektive inte kan grunda ersättning.  

 

Gråzonerna inom området är många. Kategorier, som tillsynes borde vara självklara, 

bjuder på exempel då ersättning inte på något sätt är obestridlig på rent 

skadeståndsrättslig grund. Sen må vara hur t.ex. försäkringsbolag valt att reglera 

skadorna i praktiken. Deras förhållningssätt kan många gånger försvaras av rent 

hanteringspraktiska skäl. Ett exempel är att ersättning utgår nästintill per automatik när 

den avlidne har barn eller föräldrar i livet. Eftersom det endast drabbar 

försäkringstagarnas anhöriga på ett positivt sätt är det inget som kan anses obilligt på 

något sätt. Detta kan dock få följden att försäkringsbolagen därmed nekar andra 

personer, som egentligen står den avlidne än mer nära, ersättning för att begränsa sitt 

ersättningsansvar från att bli ohållbart betungande. Vi kan även hamna i den något 

underliga situationen att en person får reda på att en anhörig avlidit genom att 

försäkringsbolaget tar kontakt med dem. Meddelandet om att de ska få ersättning blir 

med andra ord det som utlöser skadan som försäkringsbolaget avser ersätta. Ytterligare 

en följd av ersättning per automatik blir att riktigt små barn som ej är kapabla att lida 

personskada av detta slag (se ovan under 4.3.2.4) ändock ersätts. 

 

Paragrafens formulering samt uttalanden i propen tyder på att lagstiftaren ej varit ute 

efter att ersätta strikt anhöriga, dvs. personer med blodsband alternativt 

gifta/sammanboende. Formuleringen ”någon som stått den avlidne speciellt nära” ställer 

krav på att ett nära förhållande skall föreligga, något som blodsband självt ej alltid kan 

anses uppfylla. Detsamma gäller påståendet att om blodsband inte föreligger skulle det 

utesluta att se en person som närstående per automatik. 
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5.2 Hur kan vi komma tillrätta med problemen? 

5.2.1 Inledning 
För att komma tillrätta med den olyckliga situation som uppstått finns det två alternativ. 

Antingen bör lagtexten omformuleras eller så måste HD ta upp frågan och skapa 

erforderliga prejudikat.  

 
5.2.2 Omformulering av lagtexten 
En lösning är att omformulera paragrafen så att avgränsningen av 

skadeståndsberättigade klart framgår. Det finns exempel på en sådan vilja, bland annat 

genom motioner från moderata riksdagsmän som föreslagit att personkategorierna som 

nämns i propen (make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar) skall läggas till. 

En sådan reglering skulle onekligen underlätta tillämpningen men frågan är hur pass 

förenligt detta tillvägagångssätt skulle vara med paragrafens ursprungliga syfte. Tanken 

att en närstående kan drabbas av en egen ”fristående” personskada grundas just på 

chocken de orsakas i och med att någon som står dem nära har dödats. Som ovanstående 

genomgång påvisar finns många situationer då det kan ifrågasättas om personer 

tillhörandes dessa personkategorier verkligen stod den avlidne speciellt nära och 

därmed kan anses lida personskada.  

 

Om kretsen av ersättningsberättigade strikt skulle avgränsas till de i propen återgivna 

personkategorierna bör ändock en viss prövning göras avseende personernas 

personskada. Bevislättnaden som HD infört och lagstiftaren fastslagit grundar sig på att 

den skadelidande ej skall behöva styrka en skada som ”ligger i sakens natur” att den 

uppstår. I fall då det går att fastslå att personerna trots sitt släktskap ej stått varandra 

nära, till exempel då ingen som helst kontakt har förelegat, blir bevislättnaden ej 

obestritt tillämplig. Ett annat exempel är då barnet till en avliden är för litet för att 

kunna vara kapabel till att lida personskada överhuvudtaget.  Detta leder till slutsatsen 

att nu gällande bevislättnad rent skadeståndsrättsligt sett inte bör leda till ”ersättning per 

automatik”, vilket idag dock många gånger är fallet. Även om det inte krävs läkarintyg 

för att styrka en personskada hos den närstående, bör de personkategorier som 

uppräknas i propen ändock behöva visa att de lidit besvär som är att klassa såsom 

personskada. 
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5.2.3 Klarläggande prejudikat 
En annan lösning för att komma till rätta med problemen är att Högsta domstolen drar 

upp riktlinjer för vem som skall ses som närstående. Det vore önskvärt att denna 

instans får möjlighet att ta upp ett fall som ger ett klarläggande kring tolkningen av 

formuleringen ”någon som stod den avlidne särskilt nära”. Rättsfall som härrör sig till 

tiden efter lagstiftningens ikraftträdande, till exempel ”Pedofilen”, visar att HD än en 

gång bollar tillbaka vissa frågor till lagstiftaren. Här rörde det sig dock om frågan om 

fall då den anhörige ej avlidit skall kunna grunda ersättning då den anhörige i detta fall 

hade kidnappats. Redan i ”Sabina och Bettina” uttalade HD att denna fråga förutsätter 

så ingående överväganden av både principiell och praktisk natur att de lämpligen bör 

ankomma på lagstiftaren. Lagstiftaren svarade kort att ersättning i vissa fall skulle 

kunna utgå även då dödsfall ej inträffat. Frågan om kidnappning kan grunda ersättning 

till närstående skickades tillbaka till lagstiftaren och vi kan därmed konstatera att 

bollandet mellan HD och lagstiftaren fortsätter. Då det dock handlade om kidnappning 

är det fråga om något av ett specialfall eftersom detta inte ens omnämns i propen som 

alternativ till när ersättning skulle kunna utgå. Frågan om misshandel skall vara 

skadeståndsgrundande även mot närstående ställs på sin spets i ett fall som har fått 

prövningstillstånd och dess utgång är högintressant.64 Kommer HD att än en gång bolla 

tillbaka frågan till lagstiftaren?   

 

I denna uppsats är det framför allt ett klargörande av närståendebegreppets tolkning 

som efterfrågas. Det blir därmed fråga om ställningstagande av ett annat slag än det 

som HD åsyftar i sin begränsning i ”Sabina och Bettina”. Det finns enligt min mening 

ingen anledning för HD att bolla tillbaka denna fråga till lagstiftaren vilken visat sig 

ovillig att ta ställning i frågan. Om vi utgår från att HD beslutar sig för att ta upp ett fall 

som ställer närståendebegreppets tolkning på spets, blir i sin tur frågan vilket utfall som 

vore mest önskvärt. Rent skadeståndsrättsligt sett vore det mest eftersträvansvärt att 

bedömningen görs efter de fyra ovan presenterade kriterierna. På detta sätt skulle de 

som rättmätigt är att se som närstående bli ersatta vilket därmed skulle vara mest i 

samklang med nu gällande grundprinciper inom skadeståndsrätten.  

 

                                                 
64 Målet handläggs på rotel 25, Rikard Backelin med målnummer T 3692-04 
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Att begränsa skadeståndansvarets storlek, och därmed de ekonomiska konsekvenserna, 

genom att avgränsa kretsen ersättningsberättigade till fastslagna personkategorier, är 

enligt min mening ej önskvärt. Detta kan få konsekvenser i form av att de som 

verkligen lider skada i vissa fall ej ersätts samt att i andra fall personer som ej lider 

personskada ändock skulle få ersättning per automatik. Metoden med de fyra 

kriterierna innebär att vissa personer som idag får ersättning ej skulle få det 

fortsättningsvis, dvs. även den skulle kunna leda till en begränsning (men en mer skälig 

sådan). Ytterligare en alternativ avgränsning kan vara den som presenterats ovan under 

4.4.2: Finns det närstående i ”första ledet” skulle således andra närståendes 

ersättningsrätt gå om intet. Här kan en försiktig parallell till arvsrätten dras, med andra 

ord skulle en slags turordning införas.  

 

5.3 Avslutande ord 

Som framgår av ovan gjorda genomgång finns det ett stort antal olika situationer då det 

är svårt att avgöra vem som är rätteligen ersättningsberättigad. Svåra bedömningar som 

ändock måste genomföras då de närstående har rätt till en individuell och inte alltför 

stelbent bedömning. Detta bekräftas av lagstiftaren då denne formulerade paragrafen på 

sådant sätt att den skall kunna medge en nyanserad bedömning gällande vem som kan 

komma att bli ersättningsberättigad.65 Genom att utgå från de fyra kriterierna 

blodsband, hushållsgemenskap, tidsaspekt och förhållandet personerna emellan i övrigt 

möjliggörs den nyanserade bedömning som lagstiftaren efterfrågar. De fyra kriterierna 

skall vägas samman vid bedömningen och de olika kriteriernas tyngd vid denna 

sammanvägning kan variera. Metoden erbjuder en utgångspunkt för hur bedömningen 

på ett metodiskt sätt kan genomföras och den är dessutom tillämpbar på de flesta 

situationer. Genom att bedömningsmallen består av fyra delar tar den hänsyn till de 

omständigheter som måste vägas in för att bedömningen enligt min mening skall kunna 

ta den hänsyn till ”särskilda omständigheter i det enskilda fallet”. På så sätt kommer vi 

ifrån den begränsande metoden att strikt följa typfall. 

 

Rätten till ersättning för närstående är ett känsligt område då det till stor del handlar om 

att värdera personers relationer. Att kunna motivera för en person att den inte är att se 

som närstående i detta avseende är yttersta vikt. Det är viktigt att betona att det är en 
                                                 
65 Prop 2000/01:68 s. 21  
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rättslig definition vilken ställer krav på avgränsningar för att överhuvudtaget kunna bli 

praktiskt tillämpbar. Genom att använda bedömningsmodellen kan rättstillämparen på 

ett pedagogiskt sätt åskådliggöra grunderna till avslaget för personen som nekats 

ersättning.66  

 

Slutligen hoppas jag att denna uppsats har gjort läsaren uppmärksam på de problem som 

kan komma att aktualiseras och därmed tänker över hur den skulle hantera fall av detta 

slag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Detta genom att visa de olika kriteriernas tyngd på vågen och på så sätt åskådliggöra hur bedömningen 
gått till.  
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6. Källförteckning 

Offentligt tryck  
SOU 1995:33 

Prop. 2000/01:68 

 

Rättsfall 
NJA 1971 s 78 

NJA 1979 s 620 

NJA 1993 s 41, I o II 

NJA 1995  s. 269 

NJA 1996 s. 377 

NJA 1996 s 509 

NJA 1999 s 632 
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NJA 2003 s 508 

NJA 2004 s 26 

 

RH 1999:34 

RH 1991:102 

 

B 142-05 8 (Huddinge Tingsrätt) 

T 8-329-98 
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