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 I 

Sammanfattning 
 
 

Skadeståndsrätten är en mycket omdiskuterad del av civilrätten, bland annat på grund av 

åsiktsskiljaktigheter gällande skadeståndets funktion. Vissa hävdar att skadeståndet är till för 

att prevenera mot skadliga handlingar, andra anser att reparationen eller kompensationen är 

den främsta grunden för ersättning. En anledning till skadeståndets omstriddhet är därför 

bland annat storleken på ersättningen. Den anses ibland bedömas skönsmässigt, ibland enligt 

en standardiserad schablon men kanske oftast efter den faktiskt lidna ekonomiska skadan. I 

USA, existerar compensatory damages och punitive damages. Compensatory damages är likt 

vårt skadestånd i Sverige. Punitive damages beskrivs som ett extrakompenserande 

skadestånd, ofta i avskräckande syfte. Dock finns det betydligt fler funktioner som förknippas 

med punitive damages, varav vissa går att korrelera med svensk rätt, andra är väldigt unika 

för det amerikanska rättssystemet. Storleken på punitive damages har liksom det svenska 

skadeståndet, debatterats flitigt, både i USA och i Sverige. Den historiska utvecklingen av de 

båda ländernas skadeståndsrätt har varit mycket lik varandra, men det är tydligt att så inte är 

fallet idag. Skadestånden i USA är betydligt större och bedöms utefter andra grunder, även 

om både Sverige och USA har samma tankar om skadeståndets syfte. Den här uppsatsen 

belyser likheterna och skillnaderna mellan den amerikanska och den svenska 

skadeståndsrätten. Den klarlägger även grunderna för skadeståndet och huruvida det svenska 

skadeståndet kan eller borde förändras samt grunderna därför.   

  



 II 

Abstract 

 
Tort law is a very controversial part of the legal system, inter alia because of the many 

different opinions regarding the purpose, or purposes, of the damages. Some claim that the 

purpose of awarding damages is to prevent potential tortfeasors from committing tortuous 

acts. Others uphold that compensation is the foremost reason to adjudge damages. One of the 

reasons for the controversy is therefore the size of the damages. Damages are not seldom 

considered arbitrary. However, damages are also criticised for being based on predetermined 

models, which indicate that a certain injury is worth a fixed monetary compensation. 

Although, the damages awarded in the Swedish tort system are most commonly based on the 

actual monetary loss for the injured party. In the US tort system there exists a phenomenon 

called punitive damages. Punitive damages are described as extracompensatory damages, 

often with a clear preventative function. There are however, many more functions which 

apply to punitive damages. Some of these functions are correlational with Swedish tort law, 

others are quite unique for American tort law. The size of punitive damages has been wildly 

debated, both in the US and in Sweden. The historical development of both legal systems 

have been much alike however, it is clear that the likeness has not remained. Damages in the 

US are considerably greater and are adjudged on different grounds, even though both Sweden 

and the US have the same opinion concerning the purpose of damages in tort. This thesis 

elucidates the similarities and differences between the Swedish and American tort system. 

The thesis also clarifies the grounds for damages in tort and whether ‘Swedish damages’ can 

or should be changed and the basis therefor.  
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 IV 

Förkortningar och begrepp 
 
Adekvat kausalitet              – ett samband mellan händelse och skada som innebär 

att skadan garanterat uppstår om händelsen inträffar. 

Amendment    –  tillägg till den amerikanska konstitutionen. 
Co., corp.   –  corporation. 

Compensatory damages  –  kompenserande skadestånd. 

Contributory negligence   –  medvållande. 

Culpa                                   – vållande, oaktsamhet. 

Deep pockets                       – används om en fysisk eller juridisk person som är 

mycket rik. 

Dolus                                   – uppsåt, med avsikt. 

Double jeopardy                  –         att ställas inför rätta två eller flera gånger för samma 

förseelse eller brott. 

Due process –  rättvis rättegång.  

E contrario  –   motsatsvis. 

Excessive fines – överdrivet högt skadestånd eller bot. 

Ex post facto – retroaktiv verkande. 

Irit  –  en typ av ögoninflammation. 

Inc. - incorporated. 

Logisk kausalitet                 – ett samband mellan händelse och skada som innebär 

att skadan är ett logiskt resultat av händelsen. 

Long-arm-principen            – exempelvis: ett företag som har hemvist i Kalifornien 

kan stämmas i Ohio om den skadelidande har en 

koppling till Ohio eller om skadan inträffade i Ohio. 

Medical malpractice            – en ersättningsgill incident där en person med 

medicinsk utbildning har avvikit från normalt 

yrkesbeteende och därmed orsakat skada. 

Moralisk rättvisa  –  rättvisa baserat på moral. 

Negligence  –  vårdslöshet, culpa. 

NJA   –  Nytt Juridiskt Arkiv. 

Objektiv rättvisa                  –  vad som är rättvist med grund i 

likabehandlingsprincipen och förutsebarhet. 



 V 

Punitive damages  –  Straffande skadestånd. 

Res ipsa loquitur –  att en handling i sig är vårdslös. 

Scientific policy making      –  att komma med förslag om lagändringar och 

motivera dem med att förslagen är vetenskapliga. 

Status quo ante   –  situationen som var före (skadan). 

The Supreme Court               – The Supreme Court of the United States, den högsta 

federala domstolen i USA. 

Treasure trove                       –  i detta sammanhang: en garanti för att få mycket 

pengar. 

Trial by jury  –  juryrättegång. 

Tort    –  en civilrättslig förseelse. 

Tort reform                          –                  tankar och förslag på skadeståndsrättsliga  

förändringar. 

v    –  mot. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I NJA 1989 s 389 drabbades en kvinnlig lärare av den kroniska sjukdomen Bechterews 

syndrom till följd av att ha ätit salmonellasmittade ägg i skolbespisningen. Sjukdomen 

innebär svåra led- och ögonbesvär, vilket även skedde med käranden, M. F. Hennes ryggkotor 

smälte långsamt ihop, vilket gjorde ryggen stel, och utan operation skulle hon tvingas att gå 

som en fällkniv. Även bindväven mellan revbenen stelnade, vilket gjorde att M. F inte kunde 

vidga bröstkorgen. Det blev därmed farligt för henne att drabbas av en simpel förkylning. 

Utöver hennes dåliga rörlighet, drabbades båda ögonen av irit i omgångar, vilket innebar svår 

smärta. För att bli av med iriten, användes en medicin som grumlade M. F:s syn under 

behandlingen. Rörlighetsproblemet löstes med ständig sjukgymnastik och el-, lera- och 

vattenbehandling, varav de två senare bekostades av M. F personligen. Invaliditeten 

bedömdes vara mellan 5 och 50 procent, beroende på bra och dåliga dagar. Under de dåliga 

dagarna hade M. F mycket svårt att arbeta heltid som lärare, dels på grund av hennes 

rörlighetsproblem och dels på grund av att hon drabbades av värkattacker som kunde få henne 

att skrika av smärta. Högsta domstolen utdömde ett skadestånd om 61 829 kronor med 

möjlighet att ställa ytterligare framtida krav på Stockholm stad, som var svaranden. Hovrätten 

ansåg att skadestånd inte skulle dömas ut. M. F var vid insjuknandet 30 år gammal.  

 

I Liebeck v McDonald’s köpte 79-åriga Stella Liebeck en kopp kaffe från en 

McDonald’srestaurang. Hennes barnbarn körde bilen och parkerade efter kaffeköpet på en av 

restaurangens parkeringsplatser för att Liebeck skulle kunna hälla i grädde och socker i sitt 

kaffe. När Liebeck öppnade muggen, spilldes allt innehåll i muggen ut, över hennes lår och 

bäckenområdet. Det resulterade i tredje gradens brännskador, en sjukhusvistelse på åtta dagar 

och hudtransplantationer. Liebeck tog först kontakt med McDonald’s för att få 

sjukvårdskostnaderna på cirka 10 500 dollar betalade1, men när företaget vägrade, stämde 

Liebeck McDonald’s. Under rättegången visade det sig att McDonald’s hade fått in över 700 

klagomål på för varmt kaffe och att dessa ignorerats. Kaffet var fortfarande mellan 80 och 90 

                                                   
1 Liebeck v McDonald’s. Amended Complaint for Damages. 1993 WL 13651163 (N.M. Dist.) (Trial Pleading). 
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grader2 varmt. Domstolen utdömde 200 000 dollar i compensatory damages, minus 40 000 

dollar på grund av medvållande, och 2,7 miljoner dollar i punitive damages. Dessa 2,7 

miljoner dollar motsvarade två dagars försäljning av kaffe. Punitive damages sattes dock 

senare ner till 480 000 dollar.3 

 

Rättsfallen ovan representerar den bild som jag fick av den svenska respektive den 

amerikanska skadeståndsrätten när jag började att studera skadeståndsrätt. Den här uppsatsen 

är skriven på grund av dessa rättsfall och på grund av frågorna som uppstod efter att jag läst 

domarna. Uppsatsen är även skriven på grund av kritiken som framförts, både mot den 

svenska skadeståndsrätten och den amerikanska. Det generella svenska skadeståndet har 

bland annat beskrivits som ”sorgligt lågt”4 och ”alldeles för lågt”5. Att skadestånden är för 

låga har ansetts vara den generella åsikten i det svenska samhället.6 Det amerikanska 

skadeståndet har ansetts vara överdrivet högt och de skadeståndsrättsliga processerna beskrivs 

ofta som frivolous, lättfärdiga och ansvarslösa.7 Trots den inhemska kritiken mot den svenska 

skadeståndsrätten, är den svenska kritiken mot det amerikanska systemet också vanligt 

förekommande. Superlativ används flitigt och de amerikanska skadestånden framställs som 

”enorma”8 och ”jättelika”9. Det förekommer också ofta en generell attityd att den amerikanska 

skadeståndsrätten är en inrättning utom kontroll, att skadestånden är ”orimliga”.10 Vem har 

rätt? Kan någon ha rätt? Är det amerikanska eller svenska systemet bäst? Varför finns det en 

så stor skillnad mellan de båda ländernas skadeståndsrättsliga system? Kommer 

skadeståndens storlek att förändras och i sådana fall, på vilka grunder och hur stor skulle en 

höjning respektive sänkning kunna vara? 

 

                                                   
2 Celsius. 
3 Hur fallet de facto slutade vet endast parterna involverade, eftersom en förlikning gjordes efter domen, bakom 
stängda dörrar. Förlikningen är dock irrelevant för den här uppsatsen (Torres Burtka, Allison. Liebeck v. 
McDonald's. American Museum of Tort Law. Hämtat den 7 mars 2016.). 
4 Birgersson, Lillemor. Sorgligt låga skadestånd. Svt.se. Hämtat den 5 mars 2016. 
5 Asp, Jan-Olof. Skadestånd för grova brott för lågt satta i Sverige. Hd.se. Hämtat den 5 mars 2016. 
6 Birgersson, Lillemor. Sorgligt låga skadestånd. Svt.se. Hämtat den 5 mars 2016. 
7 Cohen, Steve. On Tort Reform, It's Time to Declare Victory and Withdraw. Hämtat den 14 februari 2016. 
8 Dagens Juridik. Änka till rökare får enormt skadestånd av tobaksföretag - "bortom rimlighet och rättvisa". 
Dagensjuridik.se. Hämtat den 6 mars 2016. 
9 Augustsson, Tomas. Jättelikt skadestånd i amerikansk tvist om teknikpatent. Svd.se. Hämtat den 5 mars 2016. 
10 Se exempelvis Crawford, John. Jarvin, Sigvard. En bild på era lungor kan vara värd miljoner. Hämtat den 6 
mars 2016. 



 - 3 - 

1.2 Problemformulering 
Varför existerar en skillnad gällande ersättning och dess bedömning mellan amerikansk och 

svensk rätt och vad har skillnaden för betydelse? Och finns det en möjlighet till en höjning av 

det generella svenska skadeståndet och i sådana fall, hur? 

 

1.3 Metod 
Jag har använt mig av en komparativ rättsdogmatiskt metod. Jag har jämfört svensk och 

amerikansk doktrin, praxis samt artiklar för att komparativt belysa och analysera de 

principiella skillnaderna och likheterna mellan de båda rättssystemen. Jag har vidare valt att 

inte redogöra för skadeståndets faktiska effekter, eftersom det skulle innebära en empirisk 

studie av utfallen i skadeståndsrättsliga mål. Istället har jag undersökt de påstådda effekterna, 

det vill säga, de effekter som skadeståndet anses ha.  

 

I avsnitt 2.2 presenteras tankarna och idéerna hos fyra svenska jurister som specialiserat sig 

på skadeståndsrätt. Karlgren, Lundstedt, Hellner och Schulz har valts på grund av att de 

omnämnts mest i den litteratur som jag har kommit över angående skadeståndsrätt. Dessa fyra 

jurister har även skrivit en omfattande mängd böcker och artiklar på skadeståndsrättens 

område i Sverige. Karlgren, Lundstedt, Hellner och Schultzs åsikter representerar även olika 

tidsåldrar, för att redogöra för den historiska utvecklingen. Jag anser att detta upplägg ger den 

mest rättvisa och allmänna bilden av skadeståndsrätten, dess grunder och dess utveckling. 

Vidare har jag valt att använda mig av tre olika böcker av Hellner. Anledningen är dels att 

Hellner har ändrat åsikt mellan 1970-talet och hans senaste verk, gällande en del aspekter 

inom skadeståndsrätten. Dels är den senaste boken om skadeståndsrätt skriven tillsammans 

med Radetzki. Jag ville främst presentera Hellners egna åsikter, vilket är anledningen till att 

de upplagor som han har skrivit själv har använts när jag har redogjort för just Hellners åsikter 

om skadeståndet och dess funktioner. Boken som har samskrivits med Radetzki har använts 

för att belysa hur skadeståndsrätten ser ut idag. 

 

Den amerikanska doktrinen har mestadels bestått av samlingsverk, i vilka jag har funnit 

artiklar från framträdande jurister och domare. Domarna, bland annat Cardozo och Calabresi, 

ses som framträdande på grund av att de har skapat banbrytande och välciterad rättspraxis. De 

amerikanska rättsfall som nämns i uppsatsen, har jag valt av olika anledningar. Liebeck v 

McDonald’s är exempelvis valt på grund av att det är ett av de mest kända fallen angående 

amerikansk skadeståndsrätt och gällande punitive damages. Fallet är dock världskänt som ett 
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”bevis” för att de amerikanska skadestånden är orimliga och att hela det amerikanska 

skadeståndssystemet är absurt.11 Genom att ha med fallet och redogöra för de faktiska 

omständigheterna, har mitt syfte varit att klargöra eventuella missförstånd angående den 

amerikanska skadeståndsrätten. I avsnitt 3.4.1.3 har jag behandlat fallet Grimshaw v Ford 

Motor Company på grund av att fallet på ett lättförståeligt sätt visar varför skadestånd och 

punitive damages utdöms. Av samma anledning har jag behandlat United States v Carroll 

Towing Co. Rättsfallen i avsnitt 3.4.2.1 angående federal skadeståndsrättslig reglering, är 

rättsfall där den högsta federala domstolen har avkunnat dom. Fallen visar utvecklingen på 

federal nivå och vad denna utveckling betytt för amerikansk skadeståndsrätt. Artiklar och 

dylikt har jag valt baserat på vem som har skrivit artikeln och vilka som har publicerat 

artikeln. Skribenterna har i regel varit jurister och tidskrifterna har antingen varit ekonomiskt 

eller juridiskt orienterade, eller varit tidskrifter som har publicerats via amerikanska law 

schools.  

 

På grund av skillnaderna mellan common law och civil law, mellan det amerikanska och det 

svenska rättssystemet och mellan kulturerna, finns det en del engelska begrepp som inte har 

en svensk motsvarighet. Ett exempel kan läsaren se ovan, law schools, ett annat, Amendment, 

hittas i avsnitt 3.4.2.1. Jag har även ansett att punitive och compensatory damages inte är 

översättbara. Compensatory damages exempelvis, är visserligen mycket likt det svenska 

skadeståndet, men för att undvika missförstånd och förvirring hos läsaren, har jag ändå valt att 

behålla den engelska benämningen. Ett begrepp som inte är översatt och även behöver 

förklaras är tort reform. Tort reform är en samling idéer om att ändra skadeståndsrätten, det är 

alltså ingen reform i svensk mening. Att en stat har implementerat en tort reform innebär med 

andra ord att staten har lyssnat på dessa idéer och lagstiftat därefter. Ofta är det företag eller 

eller lobbygrupper12 som ligger bakom tort reforms.13 Jag har även valt att översätta de 

hastigheter och avstånd som nämns i avsnitt 3.4.1.3. En mile per hour motsvaras i den här 

uppsatsen av 1,6 kilometer i timmen och en inch har konverterats till 2,5 centimeter.  

 

Jag vill även klargöra några svenska begrepps- och ordval. Ordet funktion och syfte har 

använts synonymt genom uppsatsen, gällande skadeståndets ändamål. I analysen har jag 

använt begreppen moralisk rättvisa och objektiv rättvisa. Det är begrepp som jag har ansett 

                                                   
11 Fahlén, Ulf. Hon blev miljonär efter stämningen. Expressen.se. Hämtat den 6 mars 2016. 
12 Se bland annat Texans for Lawsuit Reform. Hämtat den 6 mars 2016. 
13 Tort Reform. Justia. Hämtat den 6 mars 2016. 
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fungera på det som jag har önskat beskriva. Med andra ord är det fullt möjligt att andra 

författare inte håller med mig gällande begreppens betydelse. Samma sak gäller för ordet 

värdegrund och alla former som det förekommer i. Jag har valt att använda värdegrund som 

ett samlingsbegrepp för sådant som rör moral, etik, normer och dylikt. Vid användandet av 

värdegrund har jag alltså inte syftat till det begrepp som användes inom det svenska 

skolväsendet på 1990-talet. 

 

1.4 Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att belysa svensk och amerikanskt skadeståndsrätt och att jämföra 

skillnaderna mellan de båda ländernas rättssystem när det kommer till bedömningen av 

skadeståndsersättningen. Ändamålet med uppsatsen är även att utreda om en förändring av 

den svenska skadeståndsrätten kan eller bör göras. Uppsatsen är tänkt att läsas av jurister, 

juridikstuderande eller av dem som har grundläggande juridisk kunskap inom skadeståndsrätt.  

 

1.5 Avgränsning 
Anledningen till valet att jämföra USA och Sverige är att USA är mest omtalat av världens 

länder för att använda punitive damages. Anledningen till att jag har valt att jämföra det 

svenska skadeståndet främst med punitive damages, och inte med compensatory damages, är 

på grund av att punitive damages och det svenska skadeståndet är motpoler. Genom bland 

annat media framförs kritik om hur låga de svenska skadestånden är och hur de inte känns 

rättvisa. Punitive damages får kritik för att vara för höga och godtyckligt bestämda. 

 

De rättsfall som jag har valt att behandla i uppsatsen är inte begränsade till en eller flera 

stater. Under tiden för arbetet med den här uppsatsen, har jag sett att amerikanska domare har 

refererat till rättsfall både innanför och utanför de egna statliga gränserna. Praxis verkar alltså 

fungera som rättskällor i hela USA, oberoende av ursprung. Rättsfallen i uppsatsen är därför 

från hela USA, eftersom det för den här uppsatsen är av mindre intresse att konstatera vilken 

statlig domstol som har dömt i det specifika fallet.  

 

I uppsatsen finns ingen jämförelse med svensk rättspraxis, eftersom det inte behövdes för att 

göra en analys av de båda rättssystemen och skadeståndets påstådda effekter. Den 

amerikanska rätten och common law är byggd på praxis, vilket gör en utredning av 

amerikanska rättsfall ett måste, praxis är per se gällande rätt. Doktrin har liten betydelse i 
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amerikansk rätt.14 I svenska domar är det inte ovanligt att hänvisningar görs till doktrin. Det är 

mer sannolikt att hitta information, tankar och idéer angående skadeståndets påstådda effekter 

i doktrin än i domar, eftersom fokus i rättsfall främst är på omständigheterna i fallet. Därför 

har jag valt att fokusera på svensk doktrin snarare än svensk rättspraxis.  

 

1.6 Disposition 
Kapitel ett är en introducerande kapitel, främst med allmän information om uppsatsens 

innehåll och varför jag har valt att skriva uppsatsen. Kapitel två och tre är faktakapitel, 

uppdelade efter land. Först har jag redogjort för den svenska skadeståndsrätten och dess 

historiska utveckling. I kapitlet därefter kan läsaren tillgodogöra sig samma typ av 

information om den amerikanska skadeståndsrätten. Anledningen till uppdelningen efter land 

är att jag av personlig erfarenhet funnit att en nationell uppdelning gör det lättast för läsaren 

att tillägna sig materialet.  

 

Kapitel fyra är analysdelen av uppsatsen. Analysen är uppdelad i fyra delar. Den första berör 

skadeståndets funktion och jag jämför i denna första del av analysen det amerikanska 

skadeståndets funktion med det svenska skadeståndets funktion. Jag vill med jämförelsen visa 

varför bedömningen av skadestånden ser olika ut och varför jag anser att både det svenska 

och det amerikanska systemet har fördelar. Analysens andra del behandlar försäkringarnas 

roll inom skadeståndsrätten och vad deras ökade användande betyder och kan komma att 

betyda för skadeståndsrätten. Den tredje delen av analysen berör EU-reglering respektive 

federal reglering. Del fyra samlar upp skillnaderna mellan den amerikanska och svenska 

skadeståndsrätten och analyserar dessa. Efter analysens fjärde och sista del finner läsaren 

slutsatsen som sammanfattar arbetet i sin helhet och avslutar analysen. 

  

                                                   
14 Se avsnitt 3.3.1. 
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2 Svensk skadeståndsrätt 

2.1 Historia 
I mitten av 1800-talet frigjordes skadeståndet från straffrätten. Tidigare hade både 

skadeståndet och straffet reglerats genom straffrättsliga lagar.15 Men allt eftersom 

skadeståndets och straffets olika funktioner preciserades, separerades de båda rättsområdena 

allt mer. Skadeståndet fick en tydligare ”gottgörande” funktion och straffet skulle fortsätta att 

innebära ett ”lidande” för skadegöraren.16 Det fanns då ingen egentlig anledning till varför det 

ansågs att framför allt utomobligatoriska skadestånd skulle betalas, utan det var snarare något 

vuxit fram och blivit sedvänja. Skadestånd för utomobligatorisk skada utdömdes alltså i vissa 

uppräknade fall, vilka helt enkelt hade ansetts vara skadeståndsberättigande. Ersättningen 

anpassades heller inte efter varken omständigheter eller skadans typ. Istället utdömdes oftast 

schabloniserade belopp som bestämts godtyckligt. Skadeståndsrätten utgick även efter 

principen om att den som tillfogar skada på någon eller något, ska ersätta den. Det gällde 

oavsett culpa eller om det handlade om en ren vådahändelse; strikt ansvar gällde alla 

skadehandlingar. Det räckte med andra ord att skadan de facto inträffat, för att 

skadeståndsansvar skulle anses föreligga.17  

 

Culpabedömningen introducerades med grund i den romerska lagen lex Aquilia, vilken 

tillämpades främst på sakskador, men även analogt på personskador.18 I och med att man 

frångick strikt ansvar och ersatte det med en undersökning av skuld, fick den enskilde större 

rörelsefrihet. Hen behövde därmed inte oroa sig för att bli belagd med skadeståndsansvar, 

utan att först skuld kunde påvisas. Ansvar för rena vådahandlingar var med andra ord passé.19 

Redan vid tiden för införandet av 1734 års lag hade culpabegreppet presenterats 

och var under inga omständigheter okänt. Det var dock inte inskrivet i lag. 

Varken culpabegreppet eller någon form av vållande skrevs in lag förrän drygt 

hundra år senare, i  1864 års strafflag.20 

Två faktorer gjorde dock att man började återgå till strikt ansvar inom vissa områden. Dessa 

var industrialiseringen och med den de nya kommunikationsmedel som kom med den 

                                                   
15 Hellner Jan. Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. S 28. 
16 Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. S 8.  
17 Karlgren. Op. Cit.. S 9. 
18 Ibid. 
19 Karlgren. Op. Cit.. S 10. 
20 Ibid. 
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industriella revolutionen. Den andra faktorn var utvecklandet av försäkringsväsendet.21 

Industrin medförde en insikt angående vikten av prevention. Culparegeln bidrog inte med 

tillräckliga incitament för att göra företagsamheten säkrare. Strikt ansvar för bland annat 

järnvägstrafik, skulle ge en mer preventiv effekt.22 Ytterligare en orsak till återinförandet av 

strikt ansvar, var att skadorna ökade i antal, men eftersom skadevållaren ofta ”endast” orsakat 

skadan, utan vare sig culpa eller dolus, var hen inte skadeståndsskyldig. Med strikt ansvar 

kunde fler få ersättning för sina skador.23 Försäkringarna ledde, som nämnt, även de till ett 

utökat användande av det strikta ansvaret. Eftersom prevention ansågs ha en stor betydelse 

inom skadeståndsrätten, var man kritiskt mot försäkringarna, de innebar att betalningen och 

”bestraffningen” av ett skadestånd, lades på någon annan än skadevållaren. Den preventiva 

funktionen blev på så sätt mer eller mindre obefintlig. Med strikt ansvar skulle dels 

skadelidande lättare erhålla ersättning och dels skulle domstolarna lättare kunna döma, i och 

med att skadegöraren automatiskt var ansvarig.24 

 

Under 1900-talet har skadeståndsrätten reformerats ett antal gånger, men det har snarare varit 

en konstant utveckling än ett flertal radikala förändringar. Bland annat har förslag kommit om 

lagregleringar gällande ideella skador, miljöskador och produktskador. De två senare har som 

bekant idag speciallagar tillägnade dem: Produktansvarslagen (1992:18) och miljöskadelagen 

(1986:225), som senare blev en del av miljöbalken. Liknande uppdelningar i speciallagar har 

varit en genomgående trend i skadeståndsrättens utveckling.25 Den mest radikala 

reformtanken har dock varit försöket till en EU-harmonisering av skadeståndsrätten. Liknande 

arbeten har pågått sedan 1950-talet, men har först på senare tid varit framgångsrik. Den 

största förändringen inom svensk skadeståndsrätt, skulle i framtiden antagligen vara på grund 

av en EU-harmonisering.26 

 

2.2 Skadeståndet och dess funktion 
Skadeståndsrätten, skadeståndet och dess funktioner har debatterats mycket,27 vilket bevisas 

inte minst genom att reformer gjorts för att sedan ändras tillbaka till ursprungsläget och att 

detta gjorts ett flertal gånger under skadeståndsrättens utveckling. För att kunna ge en rättvis 

                                                   
21 Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. S 11. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Karlgren. Op. Cit.. S 12. 
25 Hellner Jan. Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. S 32-35. 
26 Hellner. Radetzki. Op. Cit.. S 32-33. 
27 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 37. 



 - 9 - 

bild av funktionerna för skadeståndsrätten, följer nedan några av de mest inflytelserika 

rösterna inom svensk skadeståndsrätt. 

 

2.2.1 Hjalmar Karlgren 

2.2.1.1 Skadeståndets funktion 

Skadeståndsrätten innebär en möjlighet för den enskilde att få ersättning om en skada skulle 

inträffa. Hen är tillförsäkrad en subjektiv rätt. Syftet med skadeståndsrätten är därför 

detsamma som för alla andra subjektiva rättigheter. Den är avsedd att verka förebyggande mot 

skadegörande handlingar, den har därmed ett preventivt syfte.28 Den preventiva funktionen får 

emellertid för lite uppmärksamhet. De flesta verkar se skadeståndets preventiva funktion i 

ljuset av den avskräckande funktionen, som många hävdar inte finns; det vill säga de menar 

att skadeståndet inte avskräcker så mycket som det borde. Idén om att skadeståndet inte är 

avskräckande anser Karlgren är ett resultat av ett tankefel och det degraderar preventionen till 

en underordnad funktion. Man förlorar därmed det moralbildande och moralförstärkande 

ändamål som preventionen bidrar med.29 Ytterligare funktioner är gottgörelse eller 

kompensation och, indirekt, en repressalie för skadevållaren. Om en skada inträffar är den 

skadelidande tillförsäkrad gottgörelse, vilket även inkluderar en sanktion för skadegöraren. 

Kompensationen medför därmed två värden för den skadelidande. 30 

 

För att avgöra vilken av funktionerna med skadeståndet som varit mest inflytelserikt i svensk 

rätt, måste först undersökas vilket syfte lagstiftarna har ansett vara det viktigaste. Vad som 

talar för en underordnad roll är bland annat det faktum att skadeståndet oftast bestäms baserat 

på skadans storlek. Om prevention vore viktigare eller till och med viktigast, skulle, enligt 

Karlgren, skadeståndet antagligen vara större än vad det vanligtvis är.31 Skadeståndet baseras 

heller inte på skadevållarens förmögenhet. Om ersättningen hade haft en grund i 

skadevållarens förmögenhet, skulle troligtvis den preventiva funktionen uppfyllas till högre 

grad, speciellt i de fall där skadegörararen är förmögen.32 

 

                                                   
28 Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. S 15. 
29 Karlgren. Op. Cit.. S 14. 
30 Karlgren. Op. Cit.. S 15. 
31 Karlgren. Op. Cit.. S 15-16. 
32 Karlgren. Op. Cit.. S 16. 
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2.2.1.2 Skadeståndet 

Skadeståndet ska innebära att den skadelidande sätts i samma ekonomiska situation som innan 

skadan inträffade.33 Ersättningen för skadan borde därför rimligtvis vara antingen något som 

helt raderar skadan, eller något som ersätter det skadade. Det första kan exempelvis göras 

genom att en ny produkt levereras, istället för den skadade. Detta är dock en omöjlighet vid 

personskada. Då behövs ersättning genom surrogat, vilket ofta är i form av pengar. 34 På 

senare tid utgår även skadestånd för viss ideell skada. Dessa skador är besvärliga att uppskatta 

i pengar, men när det ändock måste göras, ska skadan värderas till ett ”allmängiltigt”, och inte 

godtyckligt, belopp. Karlgren anser med andra ord att skadan ska ersättas av ett belopp som 

samhället i stort anser rimligt. 35 Normgivande vid all sorts beloppsbestämning är den 

skadelidandes intresse, vilket kan förstås genom att exempelvis enbart en fara för skada, kan 

ge ersättning.36 Emellertid skulle en fullkomlig tillämpning av denna norm, enligt Karlgren, 

bidra till skyhöga ersättningsbelopp, vilket är anledningen till att en bedömning fortfarande 

görs utifrån ett allmängiltigt och objektivt perspektiv, med så lite fokus på den skadelidandes 

förlust i affektionsvärde som möjligt.37 En av de viktigaste begränsningarna gällande 

ersättningens omfång är kravet på logisk och adekvat kausalitet.38 Det innebär att skadan 

måste ha ett logisk och adekvat samband med handlingen som utförts av skadevållaren, för att 

ersättning ska utgå. Den logiska kausaliteten brukar beskrivas som empirisk, medan den 

adekvata beskrivs som den juridiska kausaliteten.39 Dock skulle en tillämpning av endast den 

logiska kausaliteten bidra till att skadeståndsskyldigheten får en orimligt stor omfattning, 

eftersom den bland annat medför lägre beviskrav än den juridiska och adekvata kausaliteten. 

Enligt den logiska kausaliteten skulle exempelvis ersättning kunna erhållas om en skada är ett 

logiskt resultat av en händelse, om en skada rimligtvis skulle kunna inträffa till följd av 

handlingen i fråga. Den adekvata kausaliteten kräver att skadan de facto följde av den 

specifika handlingen.  

 

Tre problem som finns inom dagens skadeståndsrätt är den stora förekomsten av försäkringar, 

till viss del skadeståndets storlek och när det gäller ideella skador, grunderna som 

                                                   
33 Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. S 195-196. 
34 Karlgren. Op. Cit.. S 194. 
35 Karlgren. Op. Cit.. S 195. 
36 Karlgren. Op. Cit.. S 196. Se även NJA 2006 s 181, där anhörig fick ersättning för psykiska besvär när den 
skadelidande befann sig i ett livshotande tillstånd i flera dagars tid. 
37 Karlgren. Op. Cit.. S 197. 
38 Karlgren. Op. Cit.. S 207-208. 
39 Andersson, Håkan. Kausalitet som evigt fräscht – eller evinnerligt eländigt  
och onödigt – juridiskt problem. S 354. 
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skadestånden bestäms på. För att börja med skadeståndens storlek, finns inte så mycket mer 

att säga än att många anser att beloppen är för låga.40 Framförallt gäller detta kanske ideella 

skador. De bedöms ofta schematiskt och utan någon garanti för att ersättningen 

överensstämmer med den verkliga förlusten, eftersom den verkliga förlusten är, som ovan 

nämnts, besvärlig att uppskatta monetärt.41 Vad gäller försäkringar blir de allt vanligare och 

ersätter till viss del skadeståndsrätten i allt större utsträckning. Potentiella skadelidande har 

försäkringar som täcker skadan och företag har ansvarsförsäkring. Försäkringsbolagen kvittar 

skulder mot varandra, vilket minskar regresskraven försäkringsbolagen emellan. Regressrätt 

utövas däremot gentemot försäkringsbolagens kunder. Försäkringar blir på så sätt ett 

alternativ till skadeståndsrätten och gör den delvis ”onödig”. Enligt Karlgren vore det dock en 

osund utveckling om försäkringsrätten ersatte skadeståndsrätten, eftersom de tidigare nämnda 

moralförstärkande och moralbildande funktionerna åsidosätts och de facto tas bort, på grund 

av att de är icke-existerande i försäkringsvärlden. Det skulle i sin tur antagligen förändra ett 

samhälle som är byggt på omsorg och aktsamhet.42 

 

2.2.2 Anders Vilhelm Lundstedt 
Många hävdar att skadeståndsrätten motiveras med tanken på rättvisa. Bland annat inkluderar 

culpabedömningen en föreställning om att skadevållaren ådragit sig en ”skuld”, som ska 

betalas genom att ersätta den skadelidande. Samma sak gäller kostnadsförflyttningen från den 

skadedrabbade till skadegöraren. Man har ansett att ”det är bättre” att skadevållaren bär 

kostnaden för skadan, vilket alltså också bygger på ett krav på ”rättvisa”. Lundstedt anser 

dock att rättvisa är ett fingerat begrepp. Eftersom det är ett värdeomdöme, något subjektivt, 

kan det varken vara sant eller falskt och kan därför inte finnas.43 Rätten bygger visserligen på 

rättsideologi och metafysik och dessa två kan inte utan vidare separeras från rätten. Kaos 

skulle infinna sig när grundstenarna till rätten tas bort, likt ett spel ”Jenga” där för många 

bärande klossar avlägsnats. Dock korrumperas rättvisemetoden enligt Lundstedt av sociala 

värderingar, vilket gör ideologin till ett svagt och osäkert instrument som är 

verklighetsfrånvänt. Sociala värderingar borde inte beblandas med skadeståndsrätten, utan 

                                                   
40 Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. S 202. 
41 Karlgren. Op. Cit.. S 203. 
42 Karlgren. Op. Cit.. S 13. 
43 Lundstedt, Anders Vilhelm. Grundlinjer i skadeståndsrätten, senare delen, strikt ansvar. Band II:2. S 28.  
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skadeståndsrätten ska vara empiriskt grundad, baserad på fakta, för att kunna vara praktiskt 

duglig.44 

 

På grund av ovanstående, anser Lundstedt att skadeståndets enda funktion är prevention, det 

är nödvändigt för att förhindra skadegörande handlingar. Att skadeståndet skulle handla om 

en ”rättighet” hos den skadelidande är med andra ord fiktion. Istället rör det sig om ett skydd 

för den som enligt lag har erhållit en trygghet, exempelvis en ägare. Trygghet för allmänheten 

genom ett skydd mot skada, är alltså Lundstedts åsikt om skadeståndets funktion.45 

 

2.2.3 Jan Hellner 

2.2.3.1 Skadeståndets funktion 

En rättsregels funktion är resultatet av vad vi som rättssubjekt, anser vara nyttigt och lämpligt 

med bestämmelserna. I undersökandet av funktionerna, måste därför de moraliskt grundade 

verkningarna inspekteras.46  

 

2.2.3.1.1 Reparation 

Det är lättillgängligt att sammankoppla skadeståndet med en reparativ verkan, eftersom det de 

facto är vad ersättning gör, om fokus är på den skadelidande som får sin skada ersatt.47 Det är 

med andra ord inte svårt att att förstå varför en del anser att det reparativa syftet med 

skadeståndet är den främsta funktionen. Att uttrycka sig så enkelt är dock att enbart skrapa på 

ytan anser Hellner, eftersom reparationen i sig kan ha ”följdfunktioner”. Ett exempel på en 

följdfunktion är den samhälleliga säkerhetskänslan, det vill säga en allmän vetskap om att 

utifall en skada inträffar, ersätts den. Dock är säkerhetskänslan begränsad, eftersom långt 

ifrån alla skador ersätts. Vidare gäller att även om en skada per se är ersättningsgill, kvarstår 

risken att den inte ersätts, exempelvis på grund av att skadevållaren inte kan hittas.48 Vikten 

av den reparativa funktionen kan även ifrågasättas på grund av försäkringarnas växande 

betydelse. I det moderna samhället, med mängder av försäkringar, är det försäkringsbolaget 

som de facto får ersättningen. De pengar som ges den skadelidande är en utbetalning ur 

försäkringen. Enligt Hellner handlar ersättningen i detta fall alltså inte om en skadereparation 

                                                   
44 Lundstedt, Anders Vilhelm. Grundlinjer i skadeståndsrätten, senare delen, strikt ansvar. Band II:2. S 29-31. 
45 Olivecrona, Karl. Grundtankar hos Hägerström och Lundstedt. S 22. 
46 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 37. 
47 Ibid. 
48 Hellner. Op. Cit.. S 38. 
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tekniskt sett. Visserligen kompenseras den skadelidande, men det är försäkringsbolaget som 

erhåller kompensationen trots att bolaget inte har lidit någon skada.49 

Rättsreglerna och deras utformning, innebär dock att försäkringsbolaget tar över 

den skadelidandes rätt och träder i dennes rätt.  I lagens mening blir bolaget med 

andra ord den skadelidande.50 

2.2.3.1.2 Placering av kostnaden för skador 

Fördelen för den skadelidande, det vill säga att ersättning utgår, genererar en lika stor förlust 

hos skadegöraren. Det innebär en omplacering av kostnaden för skadan, från skadelindanden 

till skadevållaren.51 Ur ett historiskt perspektiv har vi ovan kunnat se, att en sådan 

kostnadsplacering, hos skadegöraren, är generellt önskvärd och anses rättvis. I dagsläget är 

emellertid en omplacering av kostnaden på detta sätt, i egentlig mening, ingen ersättning. Den 

skadelidande får ofta sin skada ersatt genom en försäkring, en försäkring som denne betalat 

genom premier. Den skadelidande har därmed indirekt betalat för sin egen ersättning. Utöver 

den egenfinansierade kompensationen, kvarstår problemet att skadestånd inte utgår vid alla 

skador och att alla skadeståndsskyldiga inte kan betala skadestånd; samma problem som med 

den reparativa funktionen.52 

 

2.2.3.1.3 Pulverisering av förlusterna 

Att pulverisera en förlust är att dela upp den i många små delar. På så sätt bär flera en kostnad 

som vanligtvis endast en enskild, person eller företag, skulle ha burit. Vanligast sker 

pulverisering via försäkringar. Den potentiella skadelidande betalar, tillsammans med ett antal 

andra, små försäkringspremier som senare genererar en möjlighet till skadeersättning. Samma 

sak gäller skadevållaren. Kostnaden som betalas genom skadevållarens försäkring, ersätts 

med hjälp av att andra också betalar försäkringspremier för en ansvarsförsäkring.53 

 

2.2.3.1.4 Prevention 

Prevention kan antingen vara allmän eller individuell, det vill säga ha en avskräckande effekt 

för medborgarna i samhället i stort, eller för den enskilde skadevållaren. Skadeståndet har 

ansetts kunna ha båda funktionerna. Allmänpreventionen anses dock vara viktigare på grund 

                                                   
49 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 38. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Hellner. Op. Cit.. S 39-40. 
53 Hellner. Op. Cit.. S 40. 
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av att den helt enkelt berör fler personer än vad individualpreventionen gör och har på så sätt 

större verkan.54 Hur betydande skadeståndets prevenerande funktion är, är enligt Hellner dock 

svårt att fastställa, eftersom det mer eller mindre alltid funnits någon typ av skadestånd. Att 

påstå något om vad som skulle hända om skadeståndsansvaret för skadevållaren togs bort kan 

därför endast vara ett tankeexperiment.55 En av de tydligaste och mest logiska invändningarna 

mot skadeståndets preventiva betydelse är förefintligheten av försäkringar. Försäkringarna 

bidrar till en säkerhetskänsla, eftersom de skadelidande får ersättning och skadevållaren får 

”hjälp” med att betala. Att veta att en skada ersätts, oavsett vem som orsakat skadan eller vem 

som skadats, gör att alla incitament till ett eftertänksamt och varsamt beteende försvinner. 

Ersättning utgår visserligen, men endast som en effekt av att någon eller något redan har 

skadats. Försäkringar bidrar med andra ord till ekonomisk säkerhet. Prevention genom 

skadestånd som drabbar människor personligen, bidrar till säkerhet för person och sak. 

Eftersom försäkringar är så pass vanliga idag, förminskas med andra ord 

preventionsfunktionen och blir en ganska obetydlig del av skadeståndsrätten, eftersom många 

inte drabbas av skadeståndsansvaret personligen.56 Emellertid saknar även denna invändning 

vetenskapligt stöd, eftersom det inte finns statistik på hur riskmedvetna eller riskignoranta 

människor blir med eller respektive utan försäkring. 57 Dessutom finns det fall, utöver de fall 

inom försäkringsväsendet, där någon står för en annans skuld och skadeståndet ändock har en 

prevenerande funktion. Exempelvis, när en arbetstagare genom principalansvar blir 

skadeståndsskyldig för en arbetstagares vårdslöshet, finns det inget som bevisar att 

arbetstagaren inte blir försiktigare efter skadehändelsen.58 

 

2.2.3.1.5 Ekonomisk prevention 

Ekonomisk prevention är en modern utökning av den ursprungliga preventionen. Skadestånd, 

menar vissa, skapar ekonomiskt grundade anledningar att undvika skada.59 Till exempel, anta 

att det sker tio olyckor på arbetsplats A, varje månad. Skadorna kostar 10 000 kronor styck. 

För en kostnad om 100 000 kronor kan arbetsplatsen göras om och bli säkrare, vilket skulle 

innebära maximalt två skador per månad. De flesta företag vill undvika skador och tjäna 

pengar. Kostnaden för att göra arbetsplatsen säkrare och därmed minska eller helt undvika 

                                                   
54 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 41. 
55 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Andra upplagan. S 16. 
56 Hellner Jan. Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. S 40-41. 
57 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Andra upplagan. S 17. 
58 Hellner Jan. Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. S 40. 
59 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 43. 



 - 15 - 

skador, tjänas in på en till två månader. Summan som sparas på grund av åtgärden skapar 

prevention med ekonomisk grund.60 Problemet med renodlad ekonomisk prevention är dock 

att risken för skada vägs mot ekonomisk förlust eller vinning. Det kan exempelvis innebära att 

ett företag anser att det är värt att riskera att någon drabbas av personskada, eftersom den 

ekonomiska vinningen är högre än förlusten som personskadan innebär. Om vinsten av att 

”behålla” risken är för stor, eller om förlusten av att åtgärda risken inte är tillräckligt låg, finns 

det alltså en fara för att den potentielle skadegöraren väljer risken framför säkerheten.61 

 

2.2.3.1.6 Övriga funktioner 

Vid kränkning eller liknande brott mot någons person, kan skadeståndets funktion anses vara 

upprättelse. Vid rent ekonomiska skador kan det bli tal om att skadeståndet fastställer ett 

ansvar, exempelvis för en styrelseledamot som varit vårdslös i sitt uppdrag. Att juridiskt 

fastställa ansvar för en skada, är dock sällan ett problem.62 

 

2.2.3.2 Skadeståndet 

Grunden för skadeståndet är vållandet. Grunden infördes eftersom ersättning på grund av 

vållande ansågs vara rättvist; personen ifråga har utfört en orätt och ska därför betala.63 Precis 

som inom straffrätten var det från början tal om en ”skuld” som skulle sonas. Inga egentliga 

argument fördes vid införandet av culpabegreppet om varför skulden skulle sonas. Eftersom 

”skulden” är grundad i moral och rättskänsla, var skuldargumentet generellt accepteras och är 

fortfarande accepterat som en del av culpabegreppet.64 Samma sak gällde argumentet när 

strikt ansvar skulle återinföras. Det kändes rimligt att ålägga den som för eget intresse skapar 

hög risk för andra, med skadestånd.65 

 

2.2.4 Mårten Schulz 
Schultz förespråkar rättsidealism och har en helt annan bild av skadeståndets funktion. De 

ovanstående alternativen kallar han till och med ytliga. Skadeståndet har aldrig och kommer 

heller inte att ha en preventiv eller reparativ funktion.66 Skadeståndet kan få en sådan verkan i 

                                                   
60 Jämför med Learned Hand-formeln. 
61 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Femte upplagan. S 44. 
62 Hellner. Op. Cit.. S 44-45. 
63 Hellner. Op. Cit.. S 45. 
64 Hellner. Op. Cit.. S 46. 
65 Se avsnitt 2.1. 
66 Schultz, Mårten. Skadeståndsrätten handlar om rättvisa.  
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det specifika fallet, men generellt har det en roll på ett mycket djupare plan. Skadeståndsrätten 

handlar om korrektiv rättvisa, vilket är en moralisk och individualistisk teori som centreras 

kring individuella rättigheter och skyldigheter. Det uppstår en ”moralisk skyldighet att 

korrigera skador som man orsakar andra” och denna moraliska skyldighet kommer från ett 

rättsideal, gemensamt för samhället i stort. Rättviseidealism handlar med andra ord inte om att 

försöka förhindra att någon orsakar en skada, utan att, när en skada redan inträffat, göra det 

som är rätt mot den skadelidande. 67 

 

  

                                                   
67 Schultz, Mårten. Skadeståndsrätten handlar om rättvisa. 
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3 Skadeståndsrätt i USA  

3.1 Grundtankar i tort law 
 

”Tort is a civil wrong committed by a person upon another or against another’s property.”68 

 

I Sverige skulle vi översätta ordet tort till skada69. Skillnaden mellan begreppen är dock att 

tort i sig talar om att handlingen, the tortous action, är orätt. Tort inbegriper med andra ord 

redan de rekvisit som svensk rätt kräver för att en skada ska anses vara 

skadeståndsberättigande.  

 

Den amerikanska skadeståndsrätten tog fart under mitten av 1800-talet. I och med den 

industriella revolutionen blev kontakt med maskiner snabbt en del av människors arbetsliv, 

vilket medförde att fler skador uppstod.70 Innan cirka 1850 hade skadeståndsrätten visserligen 

inkluderat kausalbedömning, det vill säga bördan låg hos den skadelidande att bevisa att 

svarandens handling orsakat skadan. Dock förelåg strikt ansvar. Om ett kausalsamband var 

för handen var svaranden skyldig att betala skadestånd. Ingen bedömning gjordes om 

huruvida uppsåt eller culpa förelegat. Introduceringen av culpabedömningen var vad som 

förändrade skadeståndsrätten under industrialismen.71 

 

Eftersom USA är ett land med common law bygger landet sitt rättssystem främst på 

domstolspraxis.72 Den amerikanska termen negligence definierades genom Brown v Kendall. I 

Brown v Kendall fastställdes att en process som förs baserad på culpa, eller negligence, endast 

kan ge ersättning om svaranden inte utövat ordinary care. I Brown v Kendall förklaras 

ordinary care vara ”that kind and degree of care, which prudent and cautious men 

would use, such as is required by the exigency of the case, and such as is necessary to 

guard against probable danger”73.  

Ordinary care  är med andra ord mycket lik vår svenska motsvarighet oaktsamhet, 

e contrario. Oaktsamhet innebär enligt svensk rätt försummelsen av att vara lika 

                                                   
68 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xi.  
69 Jämför med skadeståndslagen. 
70 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xi. 
71 Ibid. 
72 Nationalencyklopedin. Common law. Hämtat den 4 februari 2016. 
73 Brown v Kendall. **4, *296. 
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aktsam som en bonus pater familias,74  vilket mer allmängiltigt innebär vad en 

normal och försiktig person skulle göra i  samma situation.75 

I samband med fastställandet av begreppet negligence kom även contributory negligence, 

vilket innebär att om den skadelidande medverkat till skadan kan skadegöraren få jämkning 

av skadeståndet.76 En del hävdade att praxis ändrades efter personliga intressen och att de som 

kunde påverka juridiken drog fördel av att contributory negligence introducerades i rätten. De 

domare som dömde tillhörde nämligen i det närmaste alltid överklassen, vilket ofta 

automatiskt medförde ett personligt intresse hos de lagförda i den växande industrin.77 Många 

ansåg alltså att domares partiskhet var anledningen till att skadeståndsrätten gjort en 

helomvändning från strikt ansvar till en bedömning av culpa, medvållande och 

riskkalkylering. Företagen fick på så sätt behålla mer kapital, eftersom en mindre del av 

resurserna måste användas till skadestånd.78 Ett flertal historiker har med anledning av detta 

anklagat 1800-talets skadeståndsutveckling för att offra den skadelidandes rätt till ersättning 

till förmån för industrialismen. Det har till och med talats om ett ”juridiskt förtryck av 

allmänheten”.79  

 

Andra, som Schwartz80, hade en mindre skeptisk åsikt om förändringarnas funktion. När 

någon hävdade att företagens intresse sattes före allmänhetens på grund av girighet, ansåg 

Schwartz att det istället handlade om ekonomisk effektivitet för hela samhället. Ansvaret för 

företag var fortfarande stort och systemet var fortfarande förmånligt för de skadelidande. 

Dock urholkades inte näringslivet och kunde därmed bidra till en bättre allmän välfärd.81 

Under 1900-talet återinfördes strikt ansvar på vissa skadeståndsrättsliga områden. Även större 

ansvar för bland annat produkttillverkare introducerades.82  

Ett exempel på både den förnyade diskussionen om strikt ansvar och ett strängare 

produktansvar är fallet Escola v. Coca-Cola Bottling Co. .  Escola var en servitris 

som, när hon packande upp Coca-cola-flaskor i glas, fick djupa skärsår och 

nervskador i handen när flaskan hon höll i  exploderade. Majoriteten av domarna 

                                                   
74 En god familjefar (Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Andra upplagan. S 70.). 
75 Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Andra upplagan. S 71. 
76 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xii.  
77 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 6. 
78 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xii.  
79 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 6. 
80 Gary T. Schwartz, 1940-2001. En av USA:s mest välrenommerade skadeståndsjurister och professor vid 
UCLA (McAdams, Richard H. Ulen, Thomas S. Tribute to Gary T. Schwartz.). 
81 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xiii.  
82 Ibid.  
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beslutade enligt principen res ipsa loquitur ,  automatisk culpa, eftersom Coca-

cola hade varit culpösa vid fyllandet av flaskorna och att flaskorna normalt sett 

inte skulle explodera bara genom mänsklig hantering; Coca-cola måste därför ha 

gjort någonting felaktig. Men det är inte majoritetsbeslutet som gör Escola  till  ett 

banbrytande fall.  Domare Roger Traynor var skiljaktig på en punkt. Han ansåg att 

res ipsa loquitur  skulle åsidosättas och att det istället handlade om strikt ansvar i 

och med att det är mycket lättare för en tillverkare att kontrollera säkerheten hos 

en produkt än vad det för en konsument. Tillverkaren borde därmed drabbas av 

strikt ansvar. Motiveringen löd: ”If public policy demands that a manufacturer of 

goods be responsible for their quality regardless of negligence there is no reason 

not to fix that responsibility openly.”83. Märk väl att Traynor alltså 

argumenterade för en förändring från culpa till  strikt ansvar på grund av att 

förändringen ansågs vara allmänt önskvärd.84 Detta ”nya system” har dock 

kritiserats mycket och har, liksom hela området tort law ,  varit en kontroversiell 

del av den amerikanska rätten.85 Särskilt svårt har det stränga produktansvaret 

drabbat sjukvården.86 Läkare och sjukhus har inkluderats under ”företag”, vilket 

har gjort att stämningar gällande medical malpractice  har blivit mycket vanliga.87 

Det har i sin tur lett till  dyrare sjukvård, eftersom läkare måste försäkra sig mot 

skadeståndsanspråk för att över huvud kunna utöva sitt yrke.88 

Det strikta ansvaret återinträdde alltså i skadeståndsrätten under sent 1800-tal och början på 

1900-talet, även om detta skedde gradvis. Medmänsklighet och medkännande fick återigen en 

plats i den amerikanska rättsordningen och skadeståndsbedömningen. Oron över att höga 

skadeståndsersättningar skulle urholka ekonomin och avskräcka företag från initiativ och 

nyskapande blev mindre betydande. Det hade bevisats att oron var obefogad. En av 

anledningarna kan ha varit ansvarsförsäkringarnas intåg.89 Ytterligare en anledning anses vara 

domaren Benjamin Cardozo90. Han ansåg att en reform skulle utformas med hänsyn till 

historia, rättvisa och kostnad. Med hjälp av Cardozos reformtankar och innovativa idéer 

kunde inte längre culpösa företag lagligen skyddas för sina missgärningar.91 

                                                   
83 Escola v Coca-Cola Bottling Co. *463. 
84 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 10. 
85 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xiii. 
86 Ibid.  
87 Bal BS. An Introduction to Medical Malpractice in the United States. Clinical Orthopaedics and Related 
Research. S 339.  
88 Hall, Kermit L.. Tort law in American history : major historical interpretations. S xiii. 
89 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 7. 
90 1870-1938. Cardozo var domare i United States Supreme Court samt i Court of Appeals i New York. Han sågs 
som liberal och arbetade för en mer lättillgänglig och socialpolitisk juridik (Benjamin Nathan 
Cardozo. Encyclopædia Britannica. Hämtat den 7 februari 2016.). 
91 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 7. 
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Cardozo dömde i två betydande fall.  Ett av dem, Palsgraf v. Long Island 

Railroad Co . , avgjordes 1928 och fastställde att skadeståndsskyldighet endast 

förekom vid proximate cause ,  eller adekvat kausalitet. Tolv år tidigare kom dock 

en dom som hade större socialpolitisk betydelse, MacPherson v Buick Motor Co . ,  

med vilken det gavs en möjlighet att kräva skadestånd från någon längre bort i  

kontraktskedjan än den direkta avtalsparten. Det blev med andra ord möjligt att 

för privatperson A, kräva exempelvis tillverkaren C på ersättning för en produkt 

som sålts mellan privatperson A och återförsäljare B.  

Under efterkrigstiden kom ytterligare förändringar i det juridiska tänkandet. Misstro mot 

lagstiftare genererade en önskan om ett ökat inflytande för domare att skapa den sociala 

konstruktionen i samhället. Domstolarna kunde nu vara med och påverka gällande rätt på ett 

helt nytt sätt. Domstolarna omstrukturerade till och med politiska, sociala och ekonomiska 

institutioner, vilket ledde till en generell humanisering av det amerikanska samhället.92 

Humaniseringen inkluderade bland annat desegregation, framförallt inom 

skolväsendet. Även fängelserna blev mer människovärdiga. Det skapades även en 

federal lag om civila rättigheter.93 

 

Det ekonomiska intresset eller ekonomisk effektivitet präglade med andra ord utvecklingen av 

den amerikanska skadeståndsrätten under 1800-talets andra hälft. Motpolen som den 

ekonomiska fördelen ska vägas mot har varit, och är fortfarande, säkerhet. I United States v 

Carroll Towing Co. visas en tydlig bild av hur konceptet om ekonomisk effektivitet formade 

skadeståndsrätten, samtidigt som vikten av riskanalys påvisades. United States hade leasat en 

fraktarpråm som var förtöjd vid pir 52. Alla pråmar vid pir 52 var sammankopplade, varav en 

av pråmarna även var förtöjd vid en närliggande pir. Carroll Towing Co. ägde en bogserbåt 

som skulle flytta en av pråmarna i den närliggande hamnen. När detta gjordes togs även linan 

som gick mellan de båda pirerna bort, vilket resulterade i att alla pråmar vid pir 52 slets loss 

och den av United States leasade båten, sjönk. Eftersom det inte fanns någon specifik praxis 

på området, skapade domaren i målet, Learned Hand, den så kallade Learned Hand-formeln94. 

Formeln uttrycktes PL>B eller PL<B,95 där culpa och därmed ansvar, ansågs föreligga om 

PL>B. Skadeståndsansvar skulle enligt Learned Hand-formeln bestämmas genom att bedöma 

                                                   
92 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 9. 
93 Ibid. 
94 United States v Carroll Towing Co. *173. 
95 P: Probability, L: Injury, B: Burden. 
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sannolikhet för skada (P), skadans potentiella ekonomiska allvar (L) samt kostnaden av att 

försöka undvika skadan (B). Hand ansåg i United States v Carroll Towing Co. att Carroll inte 

hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra olyckan, eftersom PL>B. Sannolikheten att 

båten skulle sjunka om förtöjningen lossades och inte fästes åter (P), multiplicerad med 

kostnaden för förlisningen (L), var större än kostnaden för att undvika skadan (B), det vill 

säga att åter förtöja pråmen. Carroll ansågs därför ansvarig. 

 

Den nya juridiska synen innebar med andra ord ett avståndstagande från den etablerade 

åskådningen om skadeståndets funktion som korrektiv rättvisa. Reformen gjorde nämligen 

rättfärdigandet av andra funktioner än strafflikande proportionalitet mer respektabel, bland 

annat genom ett socialt och ekonomiskt förhållningssätt till skadeståndet. För det amerikanska 

samhället, med sin brist på ett socialt försäkringssystem, blev skadeståndet därmed en del av 

välfärden och det socialekonomiska skyddsnätet. En funktion som uppstod hos 

skadeståndsrätten i mitten av 1900-talet var med andra ord omfördelning av tillgångar, från 

välsituerade till fattiga, en ökning av välfärden.96 

Tyvärr ledde detta dock till  att många blev giriga och letade efter ”deep 

pockets”, se mer om det i avsnitt 3.2. De konservativa som var rädda för att 

ersättningar skulle försvaga ekonomin riskerade att ha rätt.  Emellertid har deras 

största farhågor fram till idag inte besannats. Dock har det lett till  en generell 

attityd till  att pengar, och framför allt de som har pengar, exempelvis stora 

företag, löser alla problem. Med alla problem menas alltifrån psykiska till  

ekonomiska problem, oberoende av hur väl problemen faktiskt kan lösas med 

pengar. Det handlar med andra ord om en uppfattning om att lycka kan köpas för 

pengar.97  

Under 1960-talet fick produktansvaret en framträdande roll i amerikansk skadeståndsrätt och 

ytterligare utveckling i samma riktning skedde under 1970-talet. Nu framträdde design 

defects, failure to warn och punitive damages som en del av produktansvaret. Tidigare 

inkluderade ansvaret endast construction defects, vilket endast berörde specifika produkter 

medan design defects innebär att produkten per se är felaktig i sin konstruktion. Design 

defects påverkar med andra ord en hel produktlinje.98 Området produktansvar ökade i de allra 

flesta aspekter. Antalet stämningar ökade, ersättningssummorna blev större och antalet 

                                                   
96 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 11-12. 
97 Fleming. Op. Cit.. S 13. 
98 Fleming. Op. Cit.. S 14. 
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juryrättegångar steg. Tillväxten gällde även medical malpractice-stämningar. Allt fler läkare 

behövde därmed försäkra sig utifall de skulle begå ett ”medicinskt misstag”, vilket hade till 

följd att ansvarsförsäkringarna blev dyrare. När ansvarsförsäkringarna blev dyrare för läkarna, 

var läkarna i sin tur tvungna att höja priset för sjukvården. På grund av att alla därmed inte 

hade råd med sjukvård, gjordes försök till att ta fram en nationellt gällande lagstiftning som 

skulle minska bland annat antalet stämningar och förstärka kontrollen över juryerna.99 

Numera anses ansvarsförsäkringarna leva i symbios med skadeståndsrätten, det vill säga 

ansvarsförsäkringarna anses vara något som behövs för att skadeståndsrätten ska fungera på 

ett ultimat sätt. Utan ansvarsförsäkringar skulle vissa företag eller yrkesmän, inte våga utöva 

sin verksamhet, eftersom de tenderar att bli stämda i och med att deras verksamhet kan orsaka 

skador.100  

 

”[W]ithout insurance, tort liability would be an empty gesture, reducing the tort system to a 

negligible role of accident compensation and depriving target defendants of needed 

protection against financial catastrophe.”101 

 

3.2 Skadeståndet 
I enlighet med vad många tror om den amerikanska skadeståndsrätten, utdöms ett stort antal 

mångmiljonbelopp varje år.102 De höga miljonbeloppen har till och med börjat att kallas 

vanliga.103 Under 1970- och 1980-talet prövades cirka 250 stycken mål per år som gav en 

miljon dollar eller mer i skadeståndsersättning104 och 2002 omsatte det amerikanska 

skadeståndssystemet 233 miljarder dollar, vilket inkluderar både compensatory och punitive 

damages.105 Stora ersättningar är med andra ord inget nytt fenomen, utan har varit en stor del 

av tort law under minst ett halvt sekel. Dock är antalet höga skadestånd i relation till de låga, 

egentligen inte betydande. Anledningen till att mångmiljonbeloppen ses som vanliga och 

extrema är att det ofta är de som blir medialt omnämnda. 2005 utdömdes exempelvis belopp 

över en miljon dollar i mindre än fem procent av alla skadeståndsmål. I fem procent av 

                                                   
99 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 12. 
100 Fleming. Op. Cit.. S 21-24. 
101 Fleming. Op. Cit.. S 24. 
102 Fleming. Op. Cit.. S 1.  
103 Ibid. 
104 Fleming. Op. Cit.. S 2. 
105 Krauss, Michael I. Levy, Robert A. Can Tort Reform and Federalism Coexist? S 2.  
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skadeståndsfallen utdömdes sedan punitive damages, med en median på 64 000 dollar. 

Medianen gällande compensatory damages var 28 000 dollar.106 

Något som är intressant är att i  rättegångar där endast domare bestämmer, 

tenderade käranden att vinna fler fall än i juryrättegångar. Juryer utdömer dock 

generellt sett högre skadestånd.107 Vidare använder kritiker, speciellt de som är 

kritiska mot punitive damages ,  ofta genomsnitt för att påvisa de höga 

skadestånden som döms ut i USA. Det vanligaste, och kanske mer riktiga, är dock 

att medianvärdet  används.108 Genomsnitten blir nämligen för höga i och med att 

det finns ett fåtal utdömda ersättningar som skulle anses vara enorma. De flesta 

ersättningarna är dock grupperade runt en mycket lägre summa, ibland över 

hundra gånger mindre än de absolut största ersättningarna.109 

 

Anledningen till att att antalet stämningar var, och fortfarande är, högt samt skälet till de 

”höga” ersättningarna, anser en del vara amerikaners tendens till hämndlystnad och att de 

generellt sett är processbenägna.110 USA är dessutom ett av de mest juristtäta länderna i 

världen, vilket också kan bidra till det betydande antalet stämningar. En del menar dock att 

antalet jurister medverkar till en mer lättillgänglig rättvisa på grund av den större möjligheten 

till juridisk vägledning.111 USA är även präglat av postulatet ”Where there is a wrong, there is 

a remedy”112, vilket har bidragit till att käranden på senare tid gärna söker efter så kallade 

deep pockets. Eftersom skadelidanden är övertygad om att ersättning är möjligt att erhålla, 

stäms ofta de med mest pengar; inte bara för att käranden vill ha ett stort skadestånd, utan 

också för att den direkta skadegöraren oftast inte har tillräckligt med likvida medel. Den som 

blir stämd kan alltså vara en aktör som varit mycket avlägset inblandad, exempelvis en 

tillverkare av en komponent i en produkt.113 Om varken säljaren eller tillverkaren av 

slutprodukten har likvida medel nog, kan komponenttillverkaren komma att stämmas.114 

 

                                                   
106 Bureau of Justice Statistics. Special Report - Civil Bench and Jury Trials in State Courts. 
107 Op. Cit.. S 3. 
108 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 2. 
109 Jämför exempelvis Bullock v Philip Morris Inc., Carroll v Interstate Brands Corp., Timely Adventures Inc. v 
Coastal Mart Inc., och Dorman v Bridgestone/Firestone Inc. (Viscusi, W. Kip. The Blockbuster Punitive 
Damages Awards. Table 1.). 
110 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 2-3. 
111 Ibid. 
112 Fleming. Op. Cit.. S 12. 
113 Se avsnitt 3.1 och MacPherson v Buick Motor Co, i vilket stämningar längre bak i kontraktskedjan tilläts. 
114 Fleming, John Gunther. The American tort process. S 12. 
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Under senare delen av 1900-talet har det talats som en tort explosion, eftersom antalet 

skadeståndsrättsliga processer ökat från cirka en procent till drygt tio procent av alla förda 

processer under loppet av 80-90 år.115 Som nämnts ovan är det onekligen en stor mängd 

mångmiljonbelopp som utdöms, men det är fortfarande ett flertal personer som anser att det 

endast är en fråga om den samhälleliga utvecklingen och inte hur stämningsbenägna 

amerikaner är. Det ses som logiskt att skadeståndsbeloppen och skadeståndsanspråken har 

ökat när ekonomin och industrin blivit mer betydelsefull. Det är större risk för fysisk skada på 

grund av att människor i allmänhet har mer kontakt med maskiner och dylikt. Det finns 

numera även en större risk för ekonomisk förlust, både som privatperson och företag, på 

grund av att möjligheterna för diverse investeringar är större. Men eftersom chansen för en 

stor ekonomisk vinst också har blivit större när samhället har utvecklats, finns nuförtiden även 

en större möjlighet till en ”ordentlig” ersättning.116 Vidare ses den amerikanska 

skadeståndsrätten som en del av USA:s välfärdssystem, vilket har lett till att värdeidealet 

entitlement, eller ”rätten till” något, har fått ett starkt fäste i den amerikanska folksjälen.117 

Allmänheten förväntar sig med andra ord vissa rättigheter, för vilka de får och är beredda att 

driva process för.118 

 

3.3 Skadeståndets funktion 
Enligt Stuart Madden är skadeståndsrätt svaret på vad ett samhälle anser vara önskvärt och 

icke-önskvärt beteende.119 Enligt honom finns det en generell enighet om minst fem 

funktioner med skadeståndsrätten: 1) Status quo ante, det vill säga, att sätta den skadelidande 

i samma situation som innan skadan skedde. 2) Skadeståndet ska vara ett hinder mot att 

skadegöraren drar vinning av sin ogärning. 3) Individual- och allmänprevention. 4) Korrektiv 

rättvisa och moralisk tillrättavisning. 5) Ekonomisk effektivitet och avskräckning.120 Madden 

anser vidare att om ett skadeståndsrättssystem har en av dessa funktioner, har det alla. Han 

påstår också att mer eller mindre alla som undersöker skadeståndets funktioner måste erkänna 

att exempelvis korrektiv rättvisa grundad på moral, måste finnas i ett system som även 

erkänner ekonomisk effektivitet och den avskräckande faktorn och tvärtom.121 Det är omöjligt 
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att vara säker på hur ”skadeståndsrätt” eller dess förfader såg ut i de allra tidigaste formerna 

av samhällen. När emellertid skriftspråken kom, blev en undersökning i fakta betydligt lättare. 

Babylon anses ha varit det första samhället där man hade tydliga reglerade normer och ett 

fastställande av vad som var rätt och fel. Påföljderna för missgärningar fanns också 

nedskrivna.122 Experter anser att sociala gruppers förmåga att lyckas, alltid har korrelerat med 

deras förmåga att tillämpa normer för att främja djupare kunskap, ekonomisk stabilitet och 

materiell bekvämlighet, i form av verktyg, egendom och dylikt.123 Dessa tre attribut har i sin 

tur, från dåtid till nutid, kommit att karakteriseras som ”goda”124. 

 

Skadeståndsrätten och dess normbaserade föregångare, vittnar enligt Madden om ett socialt 

behov av att begränsa den egna friheten. Det handlar om en omfattande kompromiss, där alla 

drar fördel av att den enskilda individen underkastar sig olika gemensamma regleringar. Utan 

den typen av undergivenhet, skulle socialt liv vara en omöjlighet.125 Det kan därmed 

konstateras att de skadeståndsrättsliga grundfunktioner är att 1) att gynna allmänheten och att 

främja den ekonomiska utvecklingen för samhället och 2) avskräcka individen från 

självförverkligande till den grad som självförverkligandet strider mot individens samhälleliga 

ansvar.126 Historien visar med andra ord att vi har valt att tillämpa normer som sammanfaller 

med vår strävan efter vad som räknas som ”gott”. Vad som anses vara ”gott” har enligt 

Madden med tiden kommit att betyda rättvist, moraliskt och rimligt.127 Automatiskt har en 

definition av ”gott”, även inneburit en definition av vad som är ”dåligt” och det vi önskar 

motverka. Motpolerna har fastställts som orättvist, omoraliskt och orimligt.128 Baserat på det 

ovanstående, har med andra ord har tankar om rättvisa och moral, varit essentiella för idéen 

om ekonomisk effektivitet, utveckling och överlevnad.129 

 

För att beskriva skadeståndsrättens utveckling, är det ett måste att identifiera förekomsten av 

rättvisa, rimlighet, moral och samhällelig hållbarhet, enligt Madden.130 Han beskriver 

ersättningsrätten till och med som en släkting till filantropi och att den alltid har präglats av 
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mänsklig optimism: En tilltro till människans kapacitet att förbättra sig själv och därmed hela 

samhället. Dagens amerikanska skadeståndsrätt strävar efter att försöka medla mellan 

självförverkligande och självförnekelse inom juridiken, vilket gör att de värdegrundade 

”ursprungsfunktionerna” fortfarande är högaktuella.131 Eftersom skadeståndsrätten är baserad 

på värdegrunder är det ytterst troligt att den kommer att förändras precis som den har gjort 

historiskt sett. Allt eftersom moraliska normer och värderingar förändras kommer rätten att 

följa efter.132 Under lång tid ansågs kostnadsdistribution vara huvudsyftet med 

skadeståndsrätten, vilket blev mindre säkert i och med tillkomsten av ansvarsförsäkringar. 

Under senare delen av 1900-talet talades det om den avskräckande funktionen. Dock har 

korrektiv rättvisa och liknande åsikter angående ersättningens funktion upplevt lite av en 

renässans på senare tid.133 

 

3.3.1 Calabresi om funktion och federalism 
Domaren Guido Calabresi anser att skadeståndsrätten tjänar väldigt specifika och definierbara 

mänskliga mål och att det under inga omständigheter går att säga att det endast finns en 

funktion med skadeståndsrätten.134 Det finns dock en tendens till reduktionism hos 

akademiker; de tillåter gärna att det endast finns ett ändamål, för att det helt enkelt är lättare. 

Skulle reduktionism sprida sig till praktiker och därmed till domstolarna, riskerar common-

law systemet att undermineras fullständigt. Tort law har mycket mer än ett syfte. Det är ett 

långsamt växande och varierande system där många olika aspekter måste beaktas för att dess 

grundläggande principer ska efterföljas. Om endast enstaka frågor skulle vara av betydelse i 

en common-law-process, skulle systemet mycket snabbt byta riktning och funktion.135 

Det är bland annat därför som amerikansk lagstiftning, statutes,  ska tolkas med 

strikt bokstavstolkning. Tolkningarna ska variera så lite som möjligt och ingen 

domare eller någon annan tillämpare av rätten ska kunna använda skriven lag som 

ett medel för att nå personliga mål.136 

Enligt Calabresi kommer reduktionismen dock inte att utvecklas i statliga domstolarna på 

grund av mängden källor som används för att motivera domslut. Statliga domstolar har 
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tusentals rättsfall att hänvisa till, både äldre och samtida rättsfall. Även väletablerade 

principer som kausalitet används. Det är mindre troligt att domskäl grundas i doktrin, artiklar 

eller ”scientific policy making”, vilket gör att domstolsväsendet och ”tyckar-världen” hålls 

åtskilda.137 Faran ligger dock i inblandningen av federala domstolar, som Calabresi menar 

”invaderar” skadeståndsrätten. Anledningen är att domare i federala domstolar inte kan eller 

förstår common-law eller dess speciella metoder. De federala domstolarna är därför lättare att 

påverka med doktrin. Ännu värre ser situationen ut när the Supreme Court of the United 

States, den högsta federala instansen, ingriper i skadeståndsrätten. Den är än mindre lämpad 

att handskas med skadeståndsrättsliga fall. Ett domslut från the Supreme Court är mycket 

svårare att korrigera, eftersom det är den högsta instansen. Det är alltså värre att ett fall i the 

Supreme Court präglas av reduktionism än för ett fall i statlig domstol, eftersom domar från 

the Supreme Court har ett högre prejudicerande värde. De områden där de grövsta felstegen 

kan ske är gällande minimum- och maximumstandard hos ersättningen, ersättning för ideella 

skador och punitive damages.138 

 

3.4 Punitive damages 
Punitive damages är, enkelt uttryckt, till för att avskräcka och straffa skadevållaren. Det 

utdöms om skadevållaren kan anses ha handlat dolöst, illvilligt, eller om skadehandlingen 

inneburit ett vårdslöst, eller lättsinnigt åsidosättande av den skadelidandes rättigheter. 

Summan bestäms med utgångspunkt i handlingens grad av allvar, skadans storlek, samt 

skadegörarens förmögenhet.  Punitive damages utgår utöver compensatory damages, det vill 

säga ”det vanliga”, ersättande skadeståndet.139  

 

Punitive damages är ett mycket omdiskuterat fenomen, även i USA. Affärsvärlden tycker att  

skadeståndet är ett fientligt och nyckfullt instrument, medan andra ser punitive damages som 

ett skydd för de amerikanska medborgarna. Till skillnad från vad många tror utdöms punitive 

damages dock ganska sällan. Dessutom är det ofta förutsägbart i vilka fall som skadeståndet 

kommer att utdömas.140 Ändock kritiseras punitive damages ofta för att vara för höga. Det har 

kallats en ”treasure trove” och många anser att jury-systemet inte fungerar inom 
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skadeståndsrätten eftersom jurymedlemmarna är partiska gentemot kärandena.141 På grund av 

kritiken har flertalet reformer föreslagits, det vill säga det har framställts idéer om hur 

skadeståndsrätten och dess punitive damages borde förändras. Några av dessa reformer har 

lett till lagstiftning eller ändring av praxis, vilket dock endast har genererat förändringar inom 

vissa områden gällande punitive damages.142 

 

3.4.1 Funktioner 
Punitive damages kan anses ha fem olika funktioner, vilka kommer att förklaras nedan. 

Funktionerna är: 1) Upprätthållandet av samhälleliga normer genom Private Attorney 

General, 2) ”The Multiplier”, 3) ”Det tragiska valet”, 4) Kompensation för vad som annars 

inte är ersättningsgillt och slutligen, 5) Korrektiv rättvisa. 

 

3.4.1.1 Private Attorney General 

Den första funktionen är att upprätthålla samhälleliga normer genom en Private Attorney 

General. Det innebär att ett privat ombud, en privatperson eller en skolad jurist,143 företräder 

en skadelidande på samma sätt som en åklagare skulle ha gjort. Eftersom ombudet agerar 

åklagare måste dock saken vara i ”allmänhetens intresse”.144 Ersättning enligt denna funktion 

utdöms oftast när fokus ligger på kriminella eller ”semi-criminal” handlingar. Det krävs dock 

att den skadegörande handlingen inneburit en allvarlig förseelse. Det fungerar med andra ord 

som en ”skadeståndsbot”, i bestraffande syfte. Skadestånd som yrkas med hjälp av en Private 

Attorney General kan även utgå om compensatory damages inte utgår, vilket generellt sett 

inte är möjligt. Normalt måste ett ersättande skadestånd också utgå, eftersom punitive 

damages ofta baseras på compensatory damages. Det kan till exempel handla om att punitive 

damages fastställs till ”tre gånger compensatory damages”.145 Vid beräkning av ersättningens 

storlek tas skadegörarens kapacitet att betala i beaktande. Hänsyn tas även till andra som kan 

ha drabbats av missgärningen, även om denne eller de inte är en part i det aktuella målet.146 

Vad som dock har kritiserats är att eftersom syftet med Private Attorney General  har 

kopplingar till straffet, borde rimligtvis straffrättsliga principer gälla när punitive damages 
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utdöms genom en Private Attorney General. Syftet med Private Attorney General har  

kopplingar till straffet i och med skadeståndets avskräckande funktion. Dessutom är 

ersättningen ett ”straff” per se, med tanke på storleken hos punitive damages. Skydden som 

finns inom straffrätten, men inte inom skadeståndsrätten är exempelvis skydd mot double 

jeopardy och ex post facto147. Det är med andra ord möjligt att med hjälp av 

skadeståndsrätten, dels att straffas två gånger för samma förseelse, dels att straffas retroaktivt. 

Detta är inte är tillåtet inom den amerikanska straffrätten. På grund av likheterna mellan 

straffrätten och funktionen, anser Calabresi alltså att skydden mot double jeopardy och ex 

post facto borde införas inom skadeståndsrätten.148 

 

3.4.1.2 ”The Multiplier” 

The multiplier innebär att en ersättning multipliceras med antalet faktiska skadelidande. 

Grunden för den andra funktionen är idén om att skälig ersättning, är ersättning för den totala 

skadan för alla som har drabbats och inte bara för den enskilde skadelidande som är part i 

målet. Skadeståndet ska med andra ord täcka, inte bara kärandens skada, utan även den skada 

som drabbat andra, men som inte lett till kompensation.149 Exempelvis skulle de punitive 

damages som utdömdes i Liebeck v McDonald’s kunna ses som en multiplier. Många hade 

tidigare klagat på kaffetemperaturen, men klagomålen gick, av någon anledning, aldrig till 

domstol. För att ändock straffa McDonald’s för sitt handlande gällande dessa skador, 

multiplicerades Liebecks skadestånd för att även motsvara vad de andra skadelidande skull ha 

fått.  

Punitive damages  i  Liebeck v McDonald’s tillhör dock antagligen den tredje 

funktionen, ”det tragiska valet”, se mer om detta i avsnitt 3.4.1.3. Anledningen 

till  att skadeståndet med stor sannolikhet inte ska ses som en multiplier  är att 

fokus i Liebeck v McDonald’s  låg på McDonald’s likgiltiga inställning till  de 

många klagomålen och deras motvilja att åtgärda skaderisken. Det är dock ett 

lättförståeligt exempel på hur the multiplier  fungerar. 

The multiplier-funktionen används när en det finns misstankar om att en skada inte kommer 

att ersättas om skadan inte tas upp som en multiplier. Främst används det som ett incitament 

för skadegöraren, att i fortsättningen göra omsorgsfulla riskkalkyler. Anledningen till att 

använda multiplier är också att lägga kostnaden på den som är mest lämpad, både ekonomiskt 
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och planeringsmässigt, det vill säga, på den som de facto kan påverka händelseförloppet och 

förhindra skadan.150 Till skillnad från Private Attorney General-funktionen krävs ingen 

egentlig förseelse, eftersom the multiplier handlar om kostnadseffektivitet och säkerhet. 

Människors säkerhet har sedan länge värderats högt, vilket bevisas i United States v Carroll 

Towing Co. och det rättfärdigar automatiskt ett användande av the multiplier.151 Ersättning 

enligt the multiplier baseras inte heller på svarandens förmögenhet eftersom skadeståndet ska 

fungera som ett incitament för svaranden att åtgärda säkerhetsbrister. Skadeståndet ska med 

andra ord värderas till summan som kan anses ”tvinga” skadegöraren att vidta åtgärder. 

Ytterligare en skillnad mellan the multiplier- och Private Attorney General-funktionen är att 

för att använda the multiplier, måste compensatory damages utdömas, eftersom punitive 

damages som utdöms med anledning av the multiplier motsvaras av multiplicerade 

compensatory damages.152 Punitive damages som döms ut som multiplier är inte tänkta för 

den enskilde käranden som driver målet. Tanken är att den skadelidande ska bli kompenserad, 

inte mer, och att resten, själva punitive damages, går till dem som inte kunde driva process 

eller till dem som felaktigt förlorade.153 

Det har framförts förslag att om att pengar, som inte kan delas ut på grund av att 

någon skadeståndsberättigad inte går att finna, ska gå till  staten. Pengarna skulle 

istället gå till  sådan aktivitet som ändå minskar kostnaden för den försvunne 

skadelidande. Ponera att luften har förorenats inom ett visst geografiskt område. 

Inom det geografiska området hänger många människor sin tvätt utomhus. På 

grund av den smutsiga luften har mycket kläder förstörts för ett flertal individer.  

En allmännyttig statlig kompensation skulle då kunna vara en finansiering av 

subventionerade tvättomater eller andra tvättmöjligheter.154 

3.4.1.3 ”Det tragiska valet” 

Den tredje funktionen är sällan omtalad i doktrin, den förekommer dock i praxis. Funktionen 

urskiljs kanske lättast genom det så kallade Pinto-fallet, eller Grimshaw v Ford Motor 

Company. Lilly Gray och hennes barnbarn Richard Grimshaw befann sig i en Ford Pinto när 

en annan bil körde in i dem bakifrån. Bilen började brinna och föraren, Gray, dog av 

brännskadorna. 13-årige Grimshaw fick svåra, vanställande brännskador, men överlevde. 

Anledningen till att Pinton fattade eld var att bensintanken var placerad bakom bakaxeln, 
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vilket inte var standard. Pinton togs dock fram och tillverkades i hast, samtidigt som det 

skulle vara en kostnadsförmånlig bil med ett absolut maxpris på 2000 dollar. Det resulterade i 

att tanken som borde ha placerats över bakaxeln nu befann sig endast 25 centimeter från 

kofångaren, vilket innebar en mycket liten marginal i deformeringsutrymme. Det var även 

bevisat genom Fords egna tester, att det vid så låga hastigheter som 32 kilometer i timmen 

uppstod skador på tanken som orsakade bränsleläckage. Gray och Grimshaw blev påkörda av 

en bil som färdades i mellan 45 och 59 kilometer i timmen.155 Ford försvarade sig med 

Learned Hand-formeln och menade att de gjort en tillräcklig kostnad-nytta-analys. Kostnaden 

för att placera tanken någon annanstans hade varit för hög i relation till hur många liv som 

kunde ha räddats. Juryn svarade med att utdöma 2 516 000 dollar i compensatory damages 

och 125 miljoner dollar punitive damages till Grimshaw och 559 680 dollar i compensatory 

damages till Grays efterlevande. Efter en överklagan från Ford sattes dock punitive damages 

ner till 3,5 miljoner dollar.  

 

Trots att Ford gjort vad som krävdes av dem enligt Learned Hand-formeln ansågs företaget 

vårdslöst i sitt handlande. Antagligen dömde juryn som den gjorde på grund att Ford över 

huvud använt formeln; juryn föraktade Ford på grund av att företaget försökte rättfärdiga vad 

som resulterade i fruktansvärda dödsfall med krass statistik om kostnadseffektivitet. 156 Den 

tredje funktionen hos punitive damages handlar alltså om vilka åtgärderna som vi människor 

är beredda att vidta för att skydda liv. ”Det tragiska valet” är med andra ord valet mellan 

ekonomisk effektivitet och värdet av ett människoliv. Det finns dock säkerhetsåtgärder som 

inte är ”värda” att betala för. Det förekommer även rena olyckshändelser. Vi strävar 

emellertid efter ett samhälle där det mänskliga livet är värt mer än något annat. Samtidigt är vi 

även ovilliga att helt släppa föreställningen om ekonomisk effektivitet. Detta gör avvägningen 

mellan de båda värdena svårt. 157 Gemene mans åsikt har visat sig vara att ”when safety is at 

stake, no amount of expenditure is too much”158. Vi som människor och som en del av en 

gemensam enighet kräver helt enkelt ansvar vid extrema fall, oavsett hur väl en uträkning 

gjorts enligt en kostnadsanalys.  
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Det är ofta ”det tragiska valet” som genererar de stora skadestånden.159 Det är också ofta som 

”det tragiska valet”-fallen får medial uppmärksamhet och i samband med uppmärksamheten 

anklagas skadeståndsrätten för att tillåta godtyckliga och orimligt höga ersättningsbelopp. 

Men ”[t]he assessment of punitive damages – and huge ones – in a Pinto-like situation may be 

unwise, but it is not irrational.”160, åtminstone inte mer irrationellt än något annat vi 

människor gör.161 

 

3.4.1.4 Kompensation för vad som annars inte är ersättningsgillt 

Om punitive damages ses i ljuset av den fjärde funktionen, existerar punitive damages som ett 

medel för att utvidga kapaciteten av skadeståndet, för att ge en större möjlighet till status quo 

ante162 för den skadelidande. Främst åberopas funktionen när en skada inte är ersättningsgill 

enligt lag och speciellt när det handlar om ideella skador.163 Frågan är dock om skadestånd 

grundat på den fjärde funktionen helt och fullt kan ses som punitive damages, eftersom 

ersättningen de facto inte bestraffar någon utan snarare kompenserar. Den här typen av 

punitive damages utgår emellertid med en bakgrund i compensatory damages. Punitive 

damages bestäms utifrån anledningen till varför compensatory damages inte ansågs 

kompenserande nog.164 

Den fjärde funktionen är ett bra exempel på anledningen till  att vissa anser att 

termen punitive  är felaktig. Ofta benämns skadeståndet även som 

extracompensatory damages ,  vilket egentligen passar bättre in på den fjärde 

funktionen. Det handlar om ett skadestånd som går utöver  vad som ansetts vara 

rätt kompensation, men eftersom fokus är på den skadelidande finns inte syftet 

att skadeståndet ska vara bestraffande. Skadeståndet blir självklart emellertid 

indirekt bestraffande, vilket torde innebära att båda termerna är riktiga.165 

3.4.1.5 Korrektiv rättvisa 

USA har ett ”rättighetsbaserat” rättssystem. Redan på 1600-talet fanns idéerna om ”mitt och 

ditt” och rätten till det egna. Känslan av allmänt berättigande är med andra ord djupt rotad i 

amerikansk kultur och har lett till att amerikanska medborgare tenderar att stämma varandra 

för att fastställa diverse rättigheter. Det har även bidragit till en generell attityd om att den 

                                                   
159 Se bland annat även Liebeck v McDonald’s. 
160 Calabresi, Guido. The complexity of torts. Madden, M. Stuart. Exploring tort law. S 342. 
161 Op. Cit.. S 342-343. 
162 Se avsnitt 3.3. 
163 Calabresi, Guido. The complexity of torts. Madden, M. Stuart. Exploring tort law. S 343-344. 
164 Op. Cit.. S 344-345. 
165 Sharkey, Catherine M. Punitive Damages as Social Damages. S 363. 
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som har begått en missgärning av någon slag ska ”betala”, vilket inte bara syftar på monetär 

betalning. Det finns alltså en allmän önskan om vedergällning. En allvarlig skada framkallar 

en känsla och begäran om mer än ”bara” kompensation. Skadevållaren ska straffas, vilket 

kommer att göra den skadelidande ”hel”. Att den skadelidande blir ”hel” innebär både själslig 

och ekonomisk reparation.166 

Amerikanernas önskan om vedergällning skulle kunna förklara varför USA:s 

domstolar, trots en god välfärd och industrialiserat samhälle, fortfarande 

tillämpar dödsstraff.167  

3.4.2 ”Tort reform” 
Ända sedan 1970-talet har det talats om tort reform. De främsta önskemålen har varit att 

storleken på skadeståndet ska minska, att preskriptionstiden ska kortas, att minska 

ombudsarvoden samt att minska juryns makt.168 Särskilt juryns roll har kritiserats eftersom 

juryn sällan får bra riktlinjer för hur jurymedlemmarna ska komma fram till ett beslut. 

Dessutom sitter de endast i ett fall, all bevisning hörs bara en gång och de ska endast efter just 

det enskilda fallets omständigheter, som ”vanliga” människor, fatta svåra juridiska beslut.169 

Drygt 50 procent av staterna har i dagsläget implementerat någon typ av tort reform för att 

försöka begränsa skadeståndets omfång.170 

 

3.4.2.1 Federal reglering 

Diskussionen har även först vidare till federal nivå. Eftersom de federala domstolarna dömt i 

ett flertal punitive damages-fall171, hävdar många att det vore rimligt med federala 

regleringar.172 På federal nivå handlar problemen ofta om Long-arm-principen, vilket 

exempelvis innebär att ett företag som har hemvist i Kalifornien kan stämmas i Ohio. Long-

arm-principen kan därför minska förutsebarheten, eftersom olika stater tillämpar olika regler. 

Dessutom resulterar tillämpningen av principen i att domsluten kan bli vinklade. En del stater 

har en så kallad ”företagsfientlig” rättsordning och domstolarna där tenderar att döma till 

                                                   
166 Calabresi, Guido. The complexity of torts. Madden, M. Stuart. Exploring tort law. S 345. 
167 Ibid. 
168 Cohen, Steve. On Tort Reform, It's Time to Declare Victory and Withdraw. Hämtat den 14 februari 2016 och 
Pace, Kimberly A. Recalibrating the scale of justice through national punitive damages reform. S 1581. 
169 Krauss, Michael I. Levy, Robert A. Can Tort Reform and Federalism Coexist? S 18-19. 
170 Cohen, Steve. On Tort Reform, It's Time to Declare Victory and Withdraw. Hämtat den 14 februari 2016. Se 
även American tort reform association. Punitive Damages Reform. Hämtat den 14 februari 2016. 
171 Se bland andra Phillip Morris USA v Williams och State Farm Mutual Insurance Co. v Campbell. 
172 Krauss, Michael I. Levy, Robert A. Can Tort Reform and Federalism Coexist? och Pace, Kimberly A. 
Recalibrating the scale of justice through national punitive damages reform. 
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fördel för skadelidanden, vilket i sin tur minskar handeln mellan ”företagsfientliga” och 

”företagsvänliga” stater. Ytterligare problem på federal nivå är att det inte finns någon 

möjlighet till lagval för skadevållaren.173 För att federal domstol ska ha jurisdiktion måste 

dock tillämpningen av skadeståndsrätten strida mot den amerikanska konstitutionen.174 The 

Supreme Court of the United States har tagit upp fall som har eller kan ha stridit mot 

Amendment nummer fem, sju, åtta och fjorton. Det innebär att klausulerna angående double 

jeopardy175, trial by jury, excessive fines samt due process har granskats. Amendment nummer 

fem angående double jeopardy hindrar att en person blir dömd för samma förseelse mer än en 

gång. Amendment sju betygar rätten till en rättegång med jury och Amendment nummer åtta 

hindrar att överdrivet höga penningstraff utdöms. Due process-klausulen i Amendment fjorton 

konstituerar rätten till en rättvis rättegång.176 Det är dock främst gällande excessive fines och 

due process som domstolen har skapat vägledande praxis. 

 

I Browning-Ferris v Kelco 1989 konstaterades att punitive damages inte kan vara excessive 

om det handlar om ett civilmål där staten inte är part. I Honda Motor Co. v. Oberg hade staten 

Oregon en lag som hindrade judiciell granskning efter att dom hade förkunnats, vilket gjorde 

att the Supreme Court ansåg att domen stred mot due process.177 

Viktigt är emellertid att det per se inte var skadeståndet som stred mot due 

process ,  utan den inhemska statens lag. 

Punitive damages bedömdes dock som excessive i BMW of North America Inc. v Gore, där 

den ekonomiska skadan kunde bestämmas till 4000 dollar, medan två miljoner dollar utgick i 

punitive damages. Förhållandet mellan skadestånden ansågs vara alldeles för högt. 

Förhållandet mellan skadestånden diskuterades även i State Farm Mutual Insurance Co. v 

Campbell. Compensatory damages bestämdes till en miljon dollar och punitive damages till 

145 miljoner dollar. The Supreme Court uttalade att förhållandet mellan compensatory och 

punitive damages maximalt får vara 1 till 9. Domstolen fastslog även att juryn inte fick 

bestämma skadeståndet baserat på skadevållarens välstånd.178 

 

                                                   
173 Krauss, Michael I. Levy, Robert A. Can Tort Reform and Federalism Coexist? S 1. 
174 Op. Cit.. S 2.  
175 Se avsnitt 3.4.1.1 för förklaring. 
176 Pace, Kimberly A. Recalibrating the scale of justice through national punitive damages reform. S 1591-1611. 
177 Kemp, David S. The Constitution and Punitive Damages: A Ten-Year Anniversary Discussion of State Farm v 
Campbell. Hämtat den 15 februari 2016. 
178 Op. Cit.. Hämtat den 15 februari 2016. 
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Fram till State Farm gick utvecklingen åt samma håll, men i Phillip Morris USA v Williams 

återgick domstolen till att acceptera ett högt förhållande på nästan 1 till 100. Likt i State Farm 

begränsades dock juryn inflytande ytterligare genom att den vid utdömandet av punitive 

damages, inte längre fick tillgodose mer än parternas rättigheter. Det vill säga, juryn förbjöds 

att använda the multiplier.179 Där är dagens rättsläge gällande punitive damages. Det är delvis 

fastställt på grund av riklig rättspraxis. Ändock är rättsläget oklart, eftersom de rättsfall som 

blivit avgjorda motsäger varandra. Därmed talar ingenting egentligen för någon typ av 

förutsebarhet om hur punitive damages kommer att hanteras i framtiden.  

 

  

                                                   
179 Kemp, David S. The Constitution and Punitive Damages: A Ten-Year Anniversary Discussion of State Farm v 
Campbell. Hämtat den 15 februari 2016. 
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4 Analys 
Nedan följer en analys av det material som jag har framställt ovan. För läsaren vill jag 

klargöra att det är min personliga åsikt att det svenska skadeståndet är för lågt och bör höjas. 

En höjning kan motiveras med hjälp av bland annat skadeståndets funktioner, på olika sätt 

beroende på funktionen i fråga. En höjning kan även göras genom att värdeargument blir mer 

accepterad som grund för ersättning. Frågan är hur en höjning underbyggs på bästa sätt. Dock 

anser långt ifrån alla att skadestånden är för låga och att skadeståndsrätten därmed är som den 

borde vara. För läsare som invänder mot min åsikt är analysen ändock relevant, eftersom det 

alltid finns nya aspekter att upptäcka och fundera över.  

 

4.1 Skadeståndets egentliga funktion 
Inom svensk skadeståndsrätt finns det många skilda åsikter om vad de egentliga funktionerna 

hos skadeståndet är. Det verkar även finnas en tendens till att bara peka på en funktion. 

Åtminstone inges läsaren en känsla av att det finns en funktion som är den främsta, den allra 

viktigaste.  

 

4.1.1 Prevention 
Karlgren förespråkade främst preventionen med tanke på att han ansåg att den funktionen fick 

en alldeles för liten plats inom skadeståndsrätten. Karlgren ansåg vidare att preventionen i sin 

tur var avskräckande, det vill säga, han tyckte att skadeståndet i första hand skulle vara 

indirekt avskräckande. I andra hand talade Karlgren om gottgörelse, vilket även inkluderade 

en repressalie, eller straff, för skadevållaren. Karlgren ansåg även att skadeståndet skulle 

bedömas med utgångspunkt i den skadelidandes intresse. Hans skäl för skadeståndet 

motiveras med subjektiva värdeargument. Enligt min mening har Karlgrens åsikter rötter i 

den äldre skadeståndsrätten, när metafysik och moraliska värderingar var tillåtna. För att 

skadeståndet ska vara ”avskräckande” måste en subjektiv bedömning av den ”straffade” 

skadevållarens inställning till skadeståndet göras. Samma sak gäller ”gottgörelsen”; en 

granskning av den skadelidandes inställning till ersättningen behöver göras för att få veta om 

skadeståndet de facto är gottgörande. Karlgren påpekade även att preventionen har en 

”moralbildande och moralförstärkande effekt”180, vilket definitivt talar för att han var öppen 

för inslag av moral i skadeståndsrätten. Han ansåg dock att det inte skulle fungera att göra 

                                                   
180 Se avsnitt 2.2.1.1. 
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godtyckliga bedömningar, varför de ska göras allmängiltigt och objektivt. Frågan är dock 

varför. När han talar om preventionen och dess underordnade betydelse, nämner han att om 

preventionen varit viktigare hade skadeståndet varit högre. Indirekt menar han med andra ord, 

efter vad jag kan urskilja, att skadestånden borde vara högre, eftersom det skulle ge en 

starkare avskräckande effekt, därmed en starkare prevenerande effekt. En höjning av 

skadeståndsnivån enligt Karlgrens åsikter, skulle alltså kunna ske baserat på subjektiva 

värdegrunder. 

 

Man skulle även kunna använda empiri för att motivera en allmän skadeståndshöjning till 

fördel för prevention. För att kunna stödja sig på empiriska argument, måste dock en höjning 

redan ha gjorts, eftersom det annars inte finns något jämförande material. Frågan som uppstår 

då är dock på vilken grund som höjningen i sådana fall har gjorts. Om det inte finns någon 

egentlig empiriskt motiverad anledning till att höja skadeståndet, har ersättningen höjts med 

basis i vad som förväntas kunna ske? Det skulle innebära att skadeståndet höjs tillfälligt för 

att man ska kunna göra en empirisk studie huruvida preventionssyftet förstärks om 

skadeståndet blir större. Denna anledning till höjning känns experimentell och inte särskilt 

juridisk acceptabelt. Eftersom både Lundstedt och Karlgren pläderar för den avskräckande 

effektens betydelse kan emellertid en slutsats dras om att någon slags empiri redan finns. 

Dock framför ingen av dem grunder för att skadeståndet de facto är avskräckande, vilket leder 

tillbaka till att en höjning måste göras för att få reda på om deras uttalanden stämmer. Som 

Hellner påpekar finns det emellertid ingenting som säger att en slutsats inte kan vara sann 

bara för att slutsatsen är ett resultat av ett tankeexperiment. Han syftar då till, som kan ses 

ovan i 2.2.3.1.4, att eftersom skadeståndet alltid funnits, blir preventionens funktion svår att 

bevisa, eftersom vi inte vet precis hur ett samhälle utan skadestånd skulle se ut. Detta gäller 

både individualprevention och allmänprevention. Samma sak skulle i så fall också gälla den 

prevenerande eller avskräckande effekten. Det skulle med andra ord mycket väl kunna vara så 

att den avskräckande effekten finns. Problemet som kvarstår är dock fortfarande om man kan 

motivera en skadeståndshöjning med vad som troligen är sant.   

 

Att höja det allmänna ersättningsbeloppet är dock som sagt Karlgrens åsikt om vad som skulle 

ge den avskräckande effekten en större betydelse. Personligen instämmer jag med Karlgren 

och jag tror även att avskräckandet har en stor roll för skadeståndets verkan. Det finns 

emellertid två andra aspekter som måste redogöras för. Dels var Lundstedt av åsikten att 

preventionen var den viktigaste och den enda egentliga funktionen med skadeståndet. Det 
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viktigaste är att förhindra att framtida skador sker och att skydda ägares rättigheter. Så länge 

detta är ett faktum, att det de facto finns en prevenerande effekt, behöver inte 

ersättningssumman höjas. Dels tyckte Karlgren att skadeståndet skulle höjas för att öka den 

avskräckande effekten. Om effekten emellertid inte behöver vara större än vad den är idag, 

finns det heller inget behov av att höja ersättningen. Samma sak gäller om en höjning av 

ersättningsbeloppet de facto inte ger en förhöjd prevenerande effekt. Det är obefogat att öka 

skadeståndet om ökningen inte ger något resultat. 

 

Eftersom preventionens effekt är svår att bevisa, är det även svårt att bedöma preventionens 

faktiska roll, oavsett vilken slutsats som kan dras från det ovanstående. Dock är det under 

inga omständigheter omöjligt att ge preventionen en större roll. Det skulle lättast göras med 

hjälp av värdegrundade argument. Men eftersom den svenska skadeståndsrätten helst tar 

avstånd från moraliska värderingar, kan en höjning bli svår att genomföra. Enligt min mening 

är preventionen en viktig funktion. Jag tror dock inte nödvändigtvis att den prevenerande 

effekten måste öka. Därför anser jag inte att skadeståndet måste höjas till förmån för 

preventionen.  

 

4.1.2 Reparation 
Reparation eller kompensation är, enligt min mening, den andra stora funktionen som 

egentligen snarare är ett faktum eller en ”automatisk funktion”; om skadan ersätts 

kompenseras den skadelidande. Att reparation är en skadeståndsrättslig funktion borde det 

därmed inte råda någon tvekan om. Frågan är dock vad som anses vara skadan, det vill säga, 

vad som ska kompenseras och till vilken grad något kan anses vara kompenserat. 

 

Karlgren anser att kompensationen är en gottgörelse samtidigt som det är ett straff. Hellner tar 

en mer objektiv ståndpunkt och säger att skadeståndet helt enkelt ersätter den skadelidandes 

skada. Gällande ideella skador tycker Hellner dock att kompensationen även kan handla om 

upprättelse. Gottgörelse är enligt min mening något som är anpassat efter hela skadan, inte 

bara den ekonomiska skadan utan likt den kompensation som utgår för en ideell skada. 

Begreppen gottgörelse och även upprättelse har inslag av moraliska värderingar. Om det ska 

handla om gottgörelse och upprättelse, måste den skadelidandes inställning till skadan 

analyseras. Det är enligt både Hellner och Karlgren i sin ordning, att den skadelidandes 

inställning ska värderas, se 1.2.1.2 och 1.2.3.1. Samtidigt anser åtminstone Karlgren att 
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bedömningen av skadeståndets storlek ska göras ”allmängiltigt”. På samma spår gör Karlgren 

uttalandet att ideella skador är besvärliga att uppskatta i pengar, men varför är det besvärligt? 

Varför är en skadas värde så svår att uppskatta? Svaret är egentligen ganska självklart. 

Anledningen till att det är ”besvärligt” att bedöma bland annat ideella skador i pengar är att 

det inte är möjligt att sätta ett värde på smärta. Omöjligheten att värdera smärta är antagligen 

anledningen till att vi i Sverige ofta använder oss av schabloner för att bestämma 

ersättningssummor. Med hjälp av schabloner kan en objektiv rättvisa upprätthållas, det vill 

säga en rättvisa som gynnar både förutsebarheten och likabehandlingsprincipen. Likadana 

skador kommer att ersättas på samma sätt och det kommer att leda till en förutsebarhet, som i 

sin tur innebär en rättssäker skadeståndsrätt. Ytterligare positiva effekter med schabloner är 

att processerna blir smidiga och snabba, eftersom domstolen inte behöver göra en specifik 

bedömning av den skadelidandes subjektivt värderade smärta. Genom att använda schabloner 

minskar även risken för att avundsjuka uppstår mellan skadelidanden, vilket brukar förklaras 

med the bathtub argument.181 Ponera att två olika skadelidande har drabbats av samma grad 

av skada, men den ena får mer ersättningen än den andra på grund av att de har skadats på 

olika sätt. Till exempel, den som har skadats i trafiken erhåller en större ersättning än den som 

har halkat i sitt badkar. Återigen blir likabehandlingsprincipen lidande. På så sätt är 

schablonerna rättvisa, i och med att samma belopp gäller, hur någon än skadar sig. Ett annat 

argument för schabloner är att olika stora skadestånd kan skapa en diskussion om 

skadelidande A:s respektive skadelidande B:s värde som personer. Det vill säga, om A får ett 

högre belopp för tillsynes samma skada, är B därmed mindre värd? Ses det inte som lika 

viktigt att hen blir fullt kompenserad i förhållande till A? Denna ”värdeproblematik” 

försvinner vid användandet av schabloner. 

 

Schablonerna kritiseras dock för att vara för låga. Det är emellertid fullt möjligt att höja 

schablonerna. Attityden från media och samhället i stort skulle antagligen förbättras om 

schablonerna helt enkelt innebar en större ersättning. Dock återkommer vi till problemet som 

även gällde den reparativa funktionen: Hur motiveras en sådan höjning? Schabloner är inte 

heller alltid moraliskt rättvisa. De skador vars ersättningar är schabloniserade, har inte alltid 

samma effekt. Skadelidande A kanske lider betydligt mer av sin skada än skadelidande B men 

eftersom de drabbats av samma typ av skada och på samma sätt, erhåller de samma ersättning. 

A blir därmed sämre ”kompenserad” för sin skada än vad B blir.  

                                                   
181 Hellner Jan. Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. S 48. 
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Enligt min mening är schablonerna ett svar på Lundstedts vision av skadeståndets reparerande 

funktion, det vill säga, skadeståndet gör vad det ska, men inte mer. De är även viktiga för den 

objektiva rättvisan och för rättssäkerheten. Frågan är dock vilken rättvisa som är viktigast, 

den moraliska eller den objektiva. I uppsatsen har jag presenterat vad ett antal framträdande 

jurister anser i frågan. Alla utom Schultz motsätter sig moraliska värdeargument, varav 

Lundstedt helt och hållet förkastar rättsidealism. Samtidigt kvarstår begreppen ”skuld”, 

”vedergällning” och ”i den skadelidandes intresse”. En slutsats som kan dras av detta är att 

många önskar vara mer subjektiva och därmed återintroducera moralisk rättvisa och 

värdenormer, men att detta inte borde göras. Varför det är så, anser jag inte framgår fullt ut. 

Karlgren nämner en anledning: Om skadeståndet bedöms subjektivt, kommer 

ersättningsbeloppen att bli skyhöga. Lundstedt tycker att värdeomdömen inte finns och att 

sociala värderingar inte borde beblandas med skadeståndsrätten. Den blir då ett svagt och 

osäkert instrument och praktiskt oduglig. Jag är av åsikten att Hellner, Lundstedt och 

Karlgren vill skydda den objektiva rättvisan, för att de anser att den är viktigare än den 

moraliska rättvisan. Jag vill hålla med. Den objektiva rättvisan är lättare att handskas med, 

eftersom man exempelvis inte behöver värdesätta smärta. Dessutom, om skadeståndet ska 

vara kompenserande uppfylls kravet även med objektiv rättvisa, även om kompensationen 

inte är ”fullt reparerande”. Genom att begränsa den subjektiva bedömningen och använda 

schabloner, minskas även risken för att skadestånden blir ”skyhöga”. Enligt min mening är 

dock den reparativa funktionens betydelse underordnad i Sverige, det vill säga skadestånden 

är generellt sett för låga. Skadeståndsrätten fungerar endast hundraprocentigt för ekonomiska 

skador som kan värderas exakt. För att öka den reparativa funktionens betydelse behöver dock 

inte den objektiva rättvisan bytas ut mot den moraliska rättvisan. Genom att höja 

ersättningsbeloppen som utdöms genom schabloner, skulle fortfarande förutsebarheten och 

likabehandlingsprincipen bevaras. Anledningen till höjningen skulle dock antagligen behöva 

motiveras moraliskt, det vill säga schablonerna skulle höjas för att ”det känns bra”. På så sätt 

skulle egentligen båda versionerna av rättvisa prägla skadeståndsrätten. Det kan emellertid 

bara ske om moralisk rättvisa får en större betydelse inom skadeståndsrätten. Men med tanke 

på bland annat Karlgrens åsikt att ”skadan ska ersättas av ett belopp, som samhället i stort 

anser rimligt”182, är en schablonshöjning på delvis objektiva och delvis moraliska grunder, 

enligt min mening, inte orimlig.  

                                                   
182 Se avsnitt 2.2.1.2. 
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Skadeståndet måste självklart inte höjas. Inte heller är det nödvändigt att öka reparationens 

betydelse, vilket enligt min mening görs genom att höja ersättningsbeloppet. Huruvida en 

höjning ska eller behöver ske handlar om personliga preferenser. Skadeståndet reparerar även 

om skadeståndet förblir oförändrat. Reparationens egentliga funktion är därmed att ersätta den 

skadelidande och funktionen fungerar. Men ska reparationen ses som viktigare för 

skadeståndsrätten än vad den är idag, måste antagligen skadeståndsbeloppet eller antalet 

sorter av skador som ersätts öka.  

 

4.1.3 Det amerikanska skadeståndets funktion 
Det amerikanska skadeståndet har definitivt en preventiv funktion. Punitive damages är till 

för att avskräcka skadegöraren från att begå fler förseelser samt för att avskräcka allmänheten. 

The multiplier fungerar som incitament för att skadevållaren i framtiden ska göra 

”omsorgsfulla riskkalkyler”. Den reparativa funktionen hittas bland annat i den fjärde 

funktionen för punitive damages: Kompensation för vad som annars inte är ersättningsgillt. 

Den mest återkommande funktionen hos det amerikanska skadeståndet verkar dock vara 

bestraffning. Själva begreppet Punitive damages, vilket bokstavligen betyder straffande 

skadestånd, är ett av bevisen på detta. Dock verkar det inte vara viktigt att utse en eller flera 

specifika funktioner som är viktigast med skadeståndet. Som Madden anser i avsnitt 3.3, 

handlar skadeståndsrätten om att upprätthålla samhälleliga normer och att främja välfärden. 

Hur detta görs beror på vilka samhälleliga mål som är tidsaktuella. Sedan mitten av 1800-talet 

har exempelvis ett av målen varit ekonomisk effektivitet.  

 

Enligt min mening finns det två viktiga saker att påpeka angående den amerikanska 

skadeståndsrättens funktioner. Dels det ovan nämnda, att den amerikanska skadeståndsrätten 

beskrivs ha fler och mer långtgående funktioner än den svenska skadeståndsrätten. Den 

amerikanska skadeståndsrätten har fler funktioner som påverkar, och påverkas av, hela 

samhället, likt exempelvis allmänpreventionen. Dels präglar den amerikanska 

skadeståndsrätten av värdeargument. Exempelvis är vedergällning en godtagbar grund för 

skadestånd.  
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4.2 Försäkringar 
Försäkringar både hjälper och stjälper skadeståndsrätten. En fördel är att försäkringar bidrar 

till den allmänna säkerheten angående ersättning. Dels kan den skadelidande vara säker på att 

denne får betalt, dels behöver inte alla oroa sig överdrivet mycket om att orsaka en skada, 

eftersom kostnaden för den kommer att täckas av försäkringsbolaget. En annan fördel är att 

oavsett skadelidande eller skadevållare, behöver endast en del av skadan betalas med egna 

medel, som premie, och ett flertal andra bär därmed kostnaden. Det bidrar med andra ord 

också till en säkerhetskänsla. Men pulverisering och omplacering av kostnaderna för en skada 

innebär en stor nackdel. Funktionerna motverkar den avskräckande och preventiva 

funktionen, vilket enligt bland annat Lundstedt och Karlgren, är ofördelaktigt eller rent av 

ödesdigert för skadeståndsrätten.  

 

Enligt min mening är fördelarna med försäkringar inte att ignorera. Säkerhet är något som 

generellt ses som något gott183 och värt att sträva efter. Karlgren antyder dock att försäkringar 

kan komma att ersätta skadeståndsrätten, vilket jag tror är farligt. Som jag har anfört tidigare 

anser jag att det är viktigt att skadeståndet är avskräckande och preventivt och dessa 

funktioner åsidosätts om skadeståndsrätten ersätts med försäkringar. Genom att veta att en 

skada betalas genom en försäkring, oavsett vem som orsakat skadan eller vem som skadats, 

försvinner nästan alla incitament för ett eftertänksamt och varsamt beteende. Premien för 

försäkringen har förvisso kostat pengar, men det är ofta en mycket mindre summa än 

kostnaden för skadan. Ersättning för skadan är visserligen mer eller mindre garanterad, men 

innan dess kommer någon eller något att skadas. Försäkringar bidrar med andra ord till en 

ekonomisk säkerhet, medan prevention genom skadestånd som drabbar människor 

personligen, bidrar till en säkerhet för person och sak. Utan skadeståndet, eller något liknande 

som kan fungera avskräckande och preventivt, finns risken att människor skulle bli mer 

oaktsamma. Samhället skulle därmed, trots allt, bli osäkert. Försäkring är, som ovan nämnt, 

dock viktiga, men enligt min mening är det viktigt att de inte på något sätt ersätter 

skadeståndsrätten.  

 

4.3 EU-reglering kontra federalism 
I både USA och Sverige har det varit tal om en mer omfattande skadeståndsrätt. Man har 

inom EU länge velat ha en gemensam skadeståndsrätt, vilket skulle påverka Sverige genom 

                                                   
183 Se avsnitt 2.3. 
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dess medlemskap.184 I USA har många förespråkat en federal tort reform. Det är dock här som 

likheterna går isär. Den främsta kritiken som förts mot ett federalt ingripande i den 

amerikanska skadeståndsrätten är, som kan läsas ovan185, att federala domstolar inte är 

lämpade för skadeståndsrätt. De förstår inte hur den fungerar, vilka värden den skyddar eller 

vilka funktioner den har eller borde ha. I ett amerikanskt skadeståndsrättsligt perspektiv, om 

man ska gå i Calabresis spår, är troligen en federal tort reform något att undvika. Speciellt 

eftersom förändringar redan har gjorts på statnivå, vilka verkar ha fungerat eftersom 

skadeståndsbeloppen generellt sett har minskat, både i antal och i storlek. Något som även 

talar mot att federala domstolar ska beblanda sig i skadeståndsrätten är domarna i State Farm 

och Phillip Morris. Att domarna innan State Farm samt fallet självt, ledde fram till bland 

annat ett 1:9-förhållande mellan compensatory damages och punitive damages och att 

domstolen i Philip Morris, helt bortsåg från detta, tyder på en osäkerhet. Osäkerheten skulle 

kunna bestå i antingen att domstolen inte vet hur skadeståndsrätten ska hanteras eller att den 

helt enkelt inte vet vad den vill med den skadeståndsrättsliga utvecklingen. Oavsett 

anledningen till osäkerheten, bidrar det inte till förutsebarheten att döma så pass olika i 

relativt tätt åtföljande fall. En variant av närhetsprincipen, i detta fall att det 

skadeståndsrättsliga dömande reserveras till staterna själva, är antagligen att föredra.  

 

Sverige och EU har en liknande relation som de amerikanska staterna har med den federala 

makten. Men att EU skulle ”invadera” den svenska skadeståndsrätten på samma sätt som 

Calabresi anser att federalismen gjort i USA, finns det dock liten risk för.  Eftersom vi kan 

implementera direktiv genom att själva tolka dem, kan vi anpassa våra lagar mer efter eget 

önskemål, till skillnad från USA där fall går upp i domstol och domen blir ”lag”. Så länge en 

relativt fri implementeringsmöjlighet finns, uppstår inga större problem med en ”EU-

reglering”. Om EU:s makt över den svenska skadeståndsrätten ökar, kan dock 

närhetsprincipen undermineras även när det kommer till Sverige. Det behöver per se inte vara 

ett problem, men det kräver homogena skadeståndsprinciper i alla medlemsländer. 

 

4.4 Likheter och skillnader mellan amerikansk och svensk skadeståndsrätt 
Förhoppningsvis har ovanstående text redan påvisat likheter och skillnader på ett sådant sätt 

att läsaren ser väldigt stora likheter mellan den svenska och den amerikanska 

skadeståndsrätten. Skadeståndet i de båda länderna har samma historiska utveckling och 

                                                   
184 Se avsnitt 2.1. 
185 Se avsnitt 2.3.1. 
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bygger på samma underliggande principer. Funktionerna är i mångt och mycket också 

desamma. Hur kan det då komma sig att skadestånden ser så olika ut? Min teori är på grund 

av det svenska och amerikanska förhållningssättet till rättvisan. USA använder sig i mycket 

större utsträckning av den moraliska rättvisan och Sverige av den objektiva rättvisan. Om 

främst de skadeståndsrättsliga funktionerna undersöks, är de i båda länder, lika, åtminstone i 

grunden. Det är tal om rättvisa, vedergällning, avskräckande effekt, prevention, kompensation 

och så vidare. Dock har USA på ett helt annat sätt, behållit de moraliska grunderna inom 

skadeståndsrätten. Redan förekomsten av punitive damages, ett bestraffande skadestånd är 

exempel på deras mer värdegrundade skadeståndsrätt. Någon ska straffas för att hen har gjort 

något som samhället anser vara fel. Ett annat exempel på det amerikanska rättssystemets  

användning av begreppet rättvisa kan ses i exempelvis Grimshaw v Ford Motors och i 

Liebeck v McDonald’s. I Grimshaw dömdes Ford, som på grund av simpla kostnadsskäl, 

medvetet satte en oerhört osäker bilmodell i omlopp. Ford blev dömt, bland annat på grund av 

malice. Företaget blev alltså dömt på grund av ondskefullt beteende. Ungefär samma sak 

gällde i Liebeck. Med tanke på att McDonald’s hade fått ett antal klagomål sedan tidigare och 

den grad av skador som Stella Liebeck ådrog sig, ansåg domstolen att McDonald’s behövde 

straffas på grund av företagets likgiltighet. Även den amerikanska rättens attityd till bland 

annat ideella skador, visar att det är accepterat med moraliska övertygelser. En icke-

skadeståndsgill skada kan blir ersättningsgill, om domstolen anser det riktigt.186 

 

Vidare anser jag att det inom svensk skadeståndsrätt finns en tendens till den reduktionism 

som Calabresi talar om. Denna tendens har jag inte sett inom den statliga amerikanska 

skadeståndsrätten. Visserligen räknar Hellner, som är den mest nutida författaren av dem som 

jag har nämnt, upp ett flertal funktioner hos skadeståndet. Detta uppräknande är alltså 

visserligen raka motsatsen till reduktionism. Hellner anser dock bland annat att den 

reparerande funktionen dels har ”följdfunktioner”187, vilket gör reparationen per se, till en 

mindre viktig funktion. Dels har försäkringarna gjort reparationen underordnad. Hellner 

tenderar därmed att ändock ge en funktion störst fokus, nämligen prevention. Lundstedt och 

Karlgren också bra exempel på hur vi inom svensk skadeståndsrätt är benägna att vara 

reduktionistiska. Särskilt Lundstedt, som motsätter sig betydelsen hos alla andra funktioner 

förutom prevention. Karlgren gör enligt min mening, ett försök till att ge skadeståndet fler 

                                                   
186 Se avsnitt 2.4.1.4 och 2.4.1.5. 
187 Se avsnitt 2.2.3.1.1. 
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funktioner än bara en eller två. Han påpekar att prevention och avskräckning hör samman och 

att gottgörelse och straff hör ihop. Emellertid anser jag att inga djupare argument anförs 

angående avskräckning, gottgörelse och ”den skadelidandes intresse”, utan Karlgren 

konstaterar att skadestånd inte bör bestämmas med hjälp av värdenormer eller efter intresse. 

Skadeståndet ska vara skäligt och det ska finnas adekvat kausalitet.188 Min tolkning av 

Karlgrens fåordighet är att den svenska skadeståndsrätten är som den borde vara, utan 

inblandning av moraliska normer. Känslan som uppstår är att, åtminstone Hellner och 

Karlgren, vill erkänna Schultzs ”korrektiva rättvisa” som en funktion för skadeståndsrätten. 

Om den ”korrektiva rättvisan” ses som en verklig funktion, skulle enligt min mening 

nämligen skadeståndets storlek och omfång kunna motiveras med den moralisk rättvisan. 

Skadeståndet skulle därmed kunna berättigas med annat än den objektiva rättvisa som jag 

anser att vi i Sverige använder oss av idag. Det skulle istället bli mer accepterat att använda 

värdeargument, vilket som sagt både Hellner och Karlgren verkar vilja använda. De kan eller 

”vill” dock ändå inte, på grund av att skadeståndsrätten är något som inte bör eller får ändras. 

Eller är anledningen att vi har ägnat så mycket tid och energi åt att mer eller mindre ignorera 

den moraliska rättvisan och värdeargument, att koncepten gått från ”endast” godtyckliga till 

helt och hållet tabu? Särskilt intressant är förpassandet av moralisk rättvisa när hela 

skadeståndsrätten granskas, det vill säga historia, grunder och hur den ser ut idag. För alla 

ovannämnda författare, till och med Lundstedt, anser att grunderna för skadeståndet och bland 

annat culpa, är ”rättvisa”. Jag är av åsikten att ”rättvisa” i detta fall, är detsamma som vad jag 

kallat moralisk rättvisa. Men denna ”rättvisa” blir förbjuden när rätten tillämpas. Detta är 

enligt min mening, mycket märkligt.  

 

Ytterligare en skillnad mellan den svenska och amerikanska skadeståndsrätten är såklart 

jurysystemet, vilket får mycket kritik, både inhemsk och utländsk. Generellt är min personliga 

åsikt att jurysystemet är svagt, främst eftersom jurymedlemmarna, som nämns i 2.4.2, endast 

sitter i ett fall och inte har erfarenhet. Bristen av erfarenhet kan i värsta fall gälla juridik i 

allmänhet, juridiska processer och de omständigheter som fallet handlar om. Processer i vilka 

skadeståndet bedöms av en jury, tenderar även att generera högre ersättning, vilket inte bidrar 

till rättssäkerheten. Emellertid anser jag att juryer ändock kan vara bra tillgång i 

skadeståndsfall, men kanske som rådgivare istället för att ha den dömande makten. För, som 

Karlgren säger: Ideella skador är besvärliga att uppskatta i pengar, men när det ändock måste 

                                                   
188 Se avsnitt 2.2.1.2. 
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göras, ska skadan värderas till ett ”allmängiltigt” belopp. Skadan ska med andra ord ersättas 

av ett belopp, som samhället i stort anser rimligt. I egentlig mening, skulle därmed en 

rådgivande jury arbeta i enlighet med svensk skadeståndsrätt, och eventuellt kunna förbättra 

den.  
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5 Slutsats 
Den historiska utvecklingen av den amerikanska och det svenska skadeståndsrätten har gått 

hand i hand. Men någon gång under slutet av 1800-talet och början av 1900-taler började de 

två systemet att särskiljas. USA är ett rättighetsbaserat land, där rättvisa och andra moraliska 

värdering dels är en del av kulturen, dels är en del av rättsväsendet. I Sverige har vi i drygt ett 

sekel försökt att bygga skadeståndsrätten på empiri och fasa ut moralisk rättvisa och 

argument som kommer med rättvisa. I USA finns värdegrunder för skadeståndet kvar. 

Domstolarna skyr inte från att använda termer som vedergällning eller rättvisa, vilket vi i 

Sverige har gjort. Detta trots att vi fortfarande anser att culpabedömningen är viktig och att 

den i sin tur grundar sig i det metafysiska begreppet ”skuld”. Om man bortser från de väldigt 

höga skadestånden i USA, som, vilket har nämnts ovan, inte alltid är enorma, varför skulle 

liknande skadestånd inte fungera i Sverige? De amerikanska skadeståndsreglerna bygger 

också på culpa och skuld, avskräckning och prevention. Om flera av våra främsta jurister 

anser att preventionen och avskräckandet är mycket viktigt för skadeståndet, varför kan inte 

värdegrunden vedergällning eller liknande, vara argument nog? Särskilt om skadeståndsrätten 

redan har metafysiska rötter. Enligt min mening är vedergällning ett minst lika bra argument 

som Lundstedts empiri och ”vad som troligen är sant”.  

 

USA är en extrem att jämföra med, just med tanke på hur mycket som rättvisa och 

vedergällning genomsyrar dess kultur. Det är också en extrem baserat på skadeståndens 

storlek. Kritiken som har först fram mot den amerikanska skadeståndsrätten är bland annat att 

skadestånden urholkar den amerikanska ekonomin. ”För” höga ersättningssummor är 

naturligtvis en risk om moralisk rättvisa och värdegrunder får motivera skadeståndet. Så långt 

får det naturligtvis inte gå. Men genom återinföra rättsidealism, skulle enligt min mening, 

syftet med skadeståndet bättre uppfyllas än vad det gör nu. Skadestånden kan vara mer 

rättvisa utan att vara, som Karlgren uttrycker det, ”skyhöga”. Det amerikanska 

skadeståndsystemet har sina nycker. Mycket höga belopp, konstiga jurybeslut och kanske 

något för subjektiva beslut. Men mycket har förändrats, främst genom tort reforms, vilket har 

gjort den amerikanska rätten mer skälig och rimlig. Jag menar under inga omständigheter att 

den svenska skadeståndsrätten ska se ut som den amerikanska, men enligt min mening kan vi 

lära mycket från den. Vidare finns det egentligen ingenting som säger att den svenska 

skadeståndsrätten skulle ”försämras” om den återintroducerades för värdegrundade argument. 

Samma ”problem” som med Lundstedt prevention återkommer; det kan endast vara ett 
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tankeexperiment huruvida ”försämringen” är sann eller inte. Likt hur tort reforms har ändrat 

och blockerat den amerikanska skadeståndsrätten, kan dessutom begränsningar sättas in för att 

förhindra vad kritiker mot värdegrunderna oroar sig för.  

 

Den svenska skadeståndsrätten som den ser ut idag har sina fördelar. Det är rättvist till viss 

del. Alla som har lidit skada ska bli ersatta. Systemet generar likabehandling och 

förutsebarhet; det är rättssäkert. Vidare ersätts även ideella skador, som i stort sett är omöjliga 

att värdera monetärt. Eftersom även amerikanska jurister anser att ideella skador är besvärliga 

att värdera, tror jag inte att problemet med ideella skadestånd kommer att försvinna om 

skadeståndsrätten skulle börja tillåta värdeargument. Jag är emellertid av den personliga 

åsikten att skadeståndet i Sverige är för låga. Det generella skadeståndet skulle kunna höjas 

genom att schablonerna höjs. Eftersom schabloner främst används för ideella skador, skulle 

en sådan höjning, enligt min mening, göra skadeståndsrätten mer ”rättvis”. Jag tror dock att 

det bästa och lättaste sättet för att motivera en skadeståndshöjning är att använda moralisk 

rättvisa. Den skadelidande har på så sätt en större chans att få en ersättning som är både 

själsligt och ekonomiskt kompenserande. Det skulle även ge tillbaka lite av skadeståndets 

historiska straffande funktion, vilket jag anser skulle öka den prevenerande effekten. Därför 

anser jag att det är tid för att släppa på rättspositivismen och den objektiva rättvisan, 

åtminstone något, och återinföra den moraliska rättvisan till den svenska skadeståndsrätten. 
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