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Sammanfattning 

För att ideellt skadestånd ska utgå måste den skadelidande tillfogats personskada enligt 2:1 

SkL. Det ideella skadeståndsbeloppet omfattar skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande 

vilket delas in i två kategorier, lidande av övergående natur, dvs. sveda och värk samt lidande 

av bestående karaktär, dvs. lyte och men. Det finns tidigare studier med fokus på ideella 

skadestånd. Det saknas dock studier och analyser kring hur den rättsliga beräkningen av 

ideella skadestånd förhåller sig till likhetsprincipen.  

 

Skadeståndet beräknas på subjektiva grunder och domstolen har till sin hjälp 

Trafikskadenämndens tabeller. Dessa tabeller utgör en viktig faktor för bestämmandet av 

skadeståndet för sveda och värk, eftersom domstolarna i flera rättsfall använt tabellerna som 

vägledning vid beräkning av skadeståndet. Exempelvis NJA 2000 s. 278, NJA 2011 s. 638. 

 

När domstolen använder tabellerna som vägledning vid beräkning av skadeståndet 

upprätthålls likhetsprincipen, givet att omständigheterna i fallen tillåter det. Domstolarna ska 

även kunna bortse från dessa och göra en skönsmässig bedömning när det krävs. 

 

Trots att domstolarna i stor utsträckning utgår ifrån Trafikskadenämndens tabellverk finns det 

ingen transparens i förhållande till dessa. Domstolarna hänvisar till tabellerna, dock ges inga 

detaljer kring beräkningen av skadeståndet. Likhetsprincipen är därtill svår att upprätthålla vid 

tillämpning av tabellerna pga. att många fall innehåller unika moment vilka tabeller aldrig kan 

omfatta. 
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Förkortningar 

BRL   Bostadsrättslagen 

FB   Föräldrabalken 

FI   Finansinspektionen 

FN   Förenta nationerna 

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätt 

LO   Landsorganisationen i Sverige 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Prop.   Proposition 

RF   Regeringsformen 

SACO   Sveriges akademikers centralorganisation 

SkL   Skadeståndslag (1972:207) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk Juristtidning 

TR   Tingsrätt 

TSL   Trafikskadelag (1975:1410) 

TSN   Trafikskadenämnden 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En huvudprincip i skadeståndsrätten är att den som lidit skada, ska genom skadeståndet 

försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. En sakskada är 

tämligen enklare att beräkna ekonomiskt än personskador, eftersom en skadehändelse upplevs 

individuellt. Hur beräknas i sådana fall en personskada ekonomiskt? Vid en sådan bedömning 

sker en tydlig kollision mellan subjektiva upplevelser och en objektiv bedömning av den 

fysiska och/eller psykiska personskadan.  

 

Ideellt skadestånd regleras i 5:1 3p SkL och omfattar skadestånd för psykiskt och fysiskt 

lidande, vilken delas in i två kategorier, sveda och värk samt lyte och annat stadigvarande 

men. I SkL finns inga konkreta regler om skadeståndsbeloppets storlek för ideell skada, inte 

heller ges en förklaring till hur en beräkning av ersättningen ska göras.1 Som vägledning vid 

beräkning av skadeståndsbeloppet finns tabeller, vilka är utfärdade av Trafikskadenämnden. 

Dessa tabeller blev genom rättspraxis, NJA 1972 s. 81, vägledande vid beräkning av 

skadeståndsbeloppet för sveda och värk. Tabellerna är således vägledande, men inte 

tvingande.   

 

Det finns tidigare studier angående det ideella skadeståndet och hur det beräknas av 

domstolar, å andra sidan saknas det studier vilka förankrar likhetsprincipen i förhållande till 

beräkningen av det ideella skadeståndet med utgångspunkt i TSN:s tabeller.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för den ideella skadan sveda och värk och 

undersöka i vilken utsträckning domstolar, vid beräkning av skadeståndsbelopp, använder 

TSN:s ersättningstabeller. Syftet är vidare att undersöka ifall denna bedömningsgrund är 

förenlig med likhetsprincipen. Vidare är syftet att bidra med en fördjupad insikt i hur det 

ideella skadeståndet värderas likväl hur det står i förhållande till att lika fall ska behandlas 

lika.  

 

                                                
1 Sisula Tulokas. Ersättning för ideell personskada, s. 33. 



 7 

1.3 Problemformulering 

• Hur förhåller sig domstolarna till TSN:s tabeller vid beräkning av skadestånd för 

sveda och värk?   

• Hur förhåller sig domstolarna till likhetsprincipen vid beräkningen av 

skadeståndsbeloppet? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats behandlas ideellt skadestånd, särskilt sveda och värk. Andra typer av 

skadestånd nämns endast i den omfattning det krävs för att göra skillnader mellan de olika 

skadeståndsanspråken. 

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen är inledningsvis en deskriptiv studie av begreppet ideell skada med vidare 

information kring begreppet som är av väsentlig betydelse för uppsatsens syfte samt 

frågeställning.2 I uppsatsen används i denna del en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att 

information söks och grundas i utvald rättspraxis kopplat till sveda och värk, propositioner, 

SOU och litteratur inom området.3  

 

För att besvara uppsatsens problemformulering och uppfylla syftet, analyseras rättspraxis för 

att undersöka i vilken utsträckning domstolarna tar hänsyn till de av TSN utfärdade tabeller 

för sveda och värk. Metoden som används är således inte empirisk till sin helhet, utan 

metoden har ett empiriskt inslag. Rättsfall behandlas för att analysera domstolarnas 

beteendemönster vid bedömningen av sveda och värk.4 

 

Rättsfallen vi har valt att analysera har vi funnit genom rättsfallssökningar via databasen 

KARNOV. Detta har genomförts utifrån specifika sökningskriterier. Inledningsvis begränsade 

vi sökningen till praxis och allmänna domstolar, vilket gav 274 535 stycken träffar. Därefter 

sökte vi efter rättsfall med anknytning till ideell skada och fick 1117 stycken träffar. För att 

begränsa rättsfallen ytterligare avgränsade vi sökningen till ”ideell skada sveda och värk”, 

vilket gav 194 stycken träffar. Av dessa rättsfall valdes 20 stycken varav 10 stycken 

presenterats i uppsatsen. Gemensamt för de tio utvalda rättsfallen är att domstolarna för ett 

                                                
2 Peczenik. Juridikens teori och metod, s. 35-36.   
3 Korling & Zamboni. Juridisk metodlära, s. 21. 
4 Sandgren. JT, 2004, s. 308. 
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resonemang kring hur och i vilken utsträckning de ska följa TSN:s tabeller vid beräkning av 

skadeståndet. I de fall domstolen inte utgått ifrån TSN:s tabeller, har de istället resonerat kring 

hur de ska agera för att upprätthålla likhetsprincipen samt hur domstolen ska agera för att 

varken frångå eller ifrågasätta de tabellverk som finns framtagna.  

 

För att fördjupa uppsatsen ytterligare har propositioner och SOU använts. Även litteratur med 

fokus på skadestånd (såsom Hellner & Radetzki) används för att ge en bakgrund samt en 

inledande förståelse kring begreppet sveda och värk samt relevanta faktorer kring begreppet 

med väsentlig betydelse till uppsatsen. Dessa källor har varit av betydelse för att stärka 

uppsatsen och dess trovärdighet.  

 

2. Likhetsprincipen  
En viktig princip inom svensk rätt är likhetsprincipen, vilken är en offentligrättslig princip 

och en del av rättviseläran som förespråkar allas lika rätt inför lagen samt att lika fall bedöms 

lika. Det gäller, för att lika fall ska bedömas lika, att det föreligger sakliga förutsättningar som 

innebär att principen tillämpas. I svensk rätt är principen lagfäst i 1:9 RF som stadgar att 

förvaltningsmyndigheter, domstolar och övriga som utför offentliga förvaltningsuppgifter ska 

beakta allas likhet inför lagen och även ta hänsyn till saklighet och opartiskhet.  

 

Likhetsprincipen är en grund för hur det goda samhället torde vara. Begreppet “likhet inför 

lagen” är dock vidsträckt och därmed flexibel i dess användning, vilket försvårar eventuell 

kontroll för huruvida principen används.5 

 

Principen gäller dock inte barn, utan de ska istället positivt särbehandlas, oberoende av om 

barnet är förövare eller offer för brott. I samtliga rättsliga kontext ska hänsyn till barnets bästa 

tas, detta gäller enligt FN:s barnkonvention samt portalparagrafen i FB.6 

3. Skadeståndets funktion 

3.1 Inledande kommentarer 

Oavsett om det gäller kränkning, sveda och värk eller någon annan variant av 

ersättningsanspråk, vilka är tillämpliga i enighet med SkL, lyder huvudprincipen i 

                                                
5 Lernestedt. Likhet inför lagen, s. 11-13. 
6 Diesen, Lernestedt, Lindholm, Pettersson. Likhet inför lagen, s. 195. 
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skadeståndsrätten att den skadelidande ska ersättas för den skada den lidit så att den försätts i 

samma situation som innan skadan inträffade.7 Det finns tre syften som skadeståndet 

uppfyller. Det finns ett reperativt syfte, ett preventivt syfte samt en ekonomisk prevention, 

vilka beskrivs nedan.8  

 

3.2 Reparation 

Tankegången kring reperationsbegreppet bygger på att den skadelidande ska återgå till den 

ekonomiska situation vilken den befann sig i innan skadan uppkom. Denna sort av 

reperationssyfte är förekommande främst vid sak- och personskador, där skadeståndsbeloppet 

för exempelvis ett trasigt staket bestäms via den kostnad som uppkommer vid återuppförandet 

av staketet.9 På samma sätt ska skadeståndet, vilket den skadelidande erhåller pga. sakskada, 

göra det möjligt att införskaffa liknande egendom. I viss utsträckning ska skadeståndet även 

ersätta den skadelidande för t.ex. hyra som uppkommit pga. att skadelidande varit tvungen att 

hyra annan egendom under tiden. Det innebär att även indirekta förluster ersätts, dock i viss 

utsträckning. 

 

Ersättning som skadelidande erhåller pga. personskada omfattar utgifter för sjukvård samt 

arbetsinkomstförluster som den skadelidande åsamkats i och med skadan.10 

 

3.3 Prevention 

Skadeståndets preventiva del syftar till att avskräcka samt förebygga handlingar, vilka ger 

upphov till skadestånd. Tanken är att den enskilda individen ska vara mer aktsam i sitt 

handlande, eftersom konsekvensen kan innebära skadeståndsansvar. Det är dock svårbedömt 

huruvida skadeståndet har en avskräckande effekt i samhället.11  

 

Skadeståndsbeloppen för sakskador är förutsägbara i jämförelse med skadestånd för 

personskador, eftersom hänsyn tas till förhållandet kring skadehändelsen vid bestämmandet 

av skadeståndet för personskador.12  

 

                                                
7 SOU 1992:84, s. 202, SOU 1995:33, s. 49 och s. 317, Friberg. Kränkningsersättning, s. 362. 
8 Schultz. SvJT, 2008, s. 57. 
9 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 39-42. 
10 Se not 11. 
11 Friberg. Kränkningsersättning, s. 363, Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s 41-46.  
12 SOU 1992:84, s. 234, SOU 1995: 33, s. 321. 
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Skadeståndet för ideella skador har inte ett reparativt syfte på samma sätt som exempelvis 

sakskador, utan handlar istället om individers känslor respektive upplevelser. Den 

ekonomiska ersättningen bygger därför inte på storleken av den verkliga skadan, utan 

fastställs utifrån bestämda och reglerade schablonbelopp.13 Ett exempel på ett intressant 

rättsfall är NJA 1994 s. 637, även kallat ”Hustler-fallet”. I målet utdömde HD ett högre 

skadestånd än förväntat med motiveringen att det har ett preventivt syfte, vilket förebygger 

liknande fall i framtiden.  

 

Professor Vilhelm Lundstedt (1882-1955) förespråkade preventionens betydelsefulla funktion 

i samhället. Han förespråkade att, om inte skadeståndsansvar skulle utdömas för culpösa 

handlingar, skulle vårdslösa handlingar bli allt vanligare. I och med att skadeståndsskyldighet 

utgår för vårdslöst handlande kommer sådana gärningar undvikas. Därmed blir samhället 

tryggare, eftersom människor inte behöver leva med oron över att bli utsatta för skada. Enligt 

Hellner & Radetzki har människor varken erfarenhet eller upplevt ett samhälle där skadestånd 

inte utgår pga. skadegörande eller culpösa handlingar. Det är därmed svårt att bevisa likväl 

motbevisa Lundstedts ståndpunkt.14 

 

3.4 Ekonomisk prevention  

Ekonomisk prevention är skadeståndets tredje funktion.15 Diskussioner har förts kring 

huruvida skadeståndsreglerna presumeras frambringa ekonomiska skäl till att undvika skador. 

Ett försäkringsbolag kan genom höga försäkringspremier minska antalet olyckor i trafiken 

som sker med trafikfarliga motorfordon. En alltför hög trafikförsäkring kan innebära att 

människor istället väljer ett billigare och säkrare alternativ. Ekonomisk prevention inträder 

därmed genom att skador i trafiken inte kommer att uppkomma med det trafikfarliga 

motorfordonet.16 

 

Den ekonomiska preventionen kan även påverka personer längre bak i orsakskedjan. Givet att 

exempelvis trafikförsäkringsersättningen är lägre för säkrare motorfordon, skulle det 

föranleda att tillverkare konstruerar och bygger säkrare fordon. Den ekonomiska preventionen 

                                                
13 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 367. 
14 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 42-43. 
15 SOU 1992:84, s. 33. 
16 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 41 ff. 
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är dock till viss del osäker, eftersom högre trafikskadeersättning även skulle kunna föranleda 

att individer inte tecknar en sådan försäkring och således kör oförsäkrade motorfordon.17 

 

4. Personskada 

I SkL finns det ingen omfattande begreppsförklaring för personskador. Vissa indikationer 

finns i 5:1 SkL, dock används mestadels förarbeten och rättspraxis som vägledning vid 

tolkning av begreppet.18 

 

Kortfattat innebär personskada psykiska eller fysiska skador. Enligt förarbeten är fysiska 

skador sådana kroppsliga skador såsom inre blödningar, sår och benbrott. Även fysisk smärta 

klassificeras som personskada. Exempel på psykiska skador är obehagliga upplevelser, chock, 

posttraumatiska neuroser. För psykiska skador gäller att de är medicinskt påvisbara för att de 

ska vara ersättningsgilla. Detta för att en skillnad ska kunna göras mellan ”vanliga” 

känsloreaktioner när någon blivit utsatt för en skada och ”riktiga” psykiska reaktioner. De 

sistnämnda är de reaktioner vilka ersätts och exempel på dessa är bland annat sorg och oro.19  

 

5. Ideellt skadestånd  

5.1 Ideell skada 

5.1.1 Definitionen av ideell skada 

Historiskt sett har en uppdelning av rena ekonomiska skador och ideella skador inte varit 

aktuell. Det var först år 1975 lagstiftaren insåg att dessa typer av skador behövde delas upp 

till separata skadeståndsbelopp.20 Genom en lagändring i SkL som genomfördes 2001, har 

lagstiftaren avsett att skilja på ideella skador och rena ekonomiska skador.21  

 

För att ideellt skadestånd ska utgå måste den skadelidande tillfogats personskada enligt 2:1 

SkL. Det ideella skadeståndsbeloppet omfattar skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande 

som delas in i två kategorier, lidande av övergående natur, dvs. sveda och värk samt lidande 

av bestående karaktär, dvs. lyte och men. 5:1 3p SkL.22 I den aktuella upplagan av SkL finns 

                                                
17 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 45.  
18 Prop. 1975:12, s. 20, SOU 1973:51, s. 36.  
19 SOU 1995:33, s. 130, Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, 5 uppl. s. 171-172. 
20 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 390. 
21 Prop. 2000/01:68, s. 25. 
22 Se not 23. 



 12 

det inte någon klargörande definition av begreppet ideell skada. Det framgår dock av 

regleringen i 5:1 3p SkL att sveda och värk samt lyte eller men är följder som kan uppkomma 

till följd av en personskada.  

 

5.1.2 Sveda och värk – Lidande av övergående natur 

Sveda och värk tillhör gruppen ideella skador och är en personskada som ersätts för det 

obehag och lidande som skadelidande får stå ut med under den akuta sjuktiden.23   

 

Begreppet sveda och värk har ingen klar definition i dagsläget. Till begreppet sveda och värk 

räknas såsom fysiskt lidande, obehag och smärta samt psykiskt lidande såsom ångest, 

depressiva reaktioner, oro samt bekymmer inför framtiden.24 Sveda och värk omfattar därmed 

fysiska och psykiska obehag som skadelidande har under läkningsprocessen. Det krävs 

vidare, för att skadestånd ska kunna utgå, att skadan är påvisbar. Det mest förekommande 

beviset är ett läkarintyg eller motsvarande.25 

 

I samband med 2001 års lagändring genomfördes en tydlig markering att sveda och värk avser 

både fysisk och psykiskt lidande.26 Innan denna lagändring var formuleringen av begreppet 

inte lika tydligt, utan mer generellt utformad och tillämpningen genomfördes skönsmässigt.27 

Det ideella skadeståndet omfattar inte enbart sjukhusersättningar och andra direkta utgifter, 

utan även extrautgifter för exempelvis TV och telefon i anslutning till sjukhusvistelsen 

inkluderas.28 

 

5.1.3 Ersättningens bestämmande 

I de flesta fall brukar skadeståndet för sveda och värk bestämmas när en översikt av 

omständigheterna är möjlig, dvs. när den akuta sjuktiden är över. Det är dock inte avgörande 

för bestämmandet av skadeståndet, att den akuta sjuktiden övergått.29  

 

Regleringen i SkL ger inga riktlinjer kring hur skadeståndet ska beräknas eller hur omfattande 

beloppet ska vara i respektive fall. Skadeståndsbeloppet beräknas istället med hjälp av tabeller 
                                                
23 Prop. 2000/01:68, s. 24, SOU 1995:33, s. 80, Friberg. Kränkningsersättning, s. 378.   
24 Prop. 2000/01:68, s. 24. 
25 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 375 & s. 390. 
26 SOU 1995:33, s. 345. 
27Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 229 f. 
28 Se not 27.  
29 Prop. 2000/01:68, s. 24, SOU 1995:33, s. 81. 
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som utfärdats av TSN.30 Se avsnitt 5.3.2 för ett omfattande resonemang kring dessa 

tabellverk. Tabellerna är inte tvingande för domstolsväsendet, men har använts i flera 

domstolsavgöranden historiskt sett, se exempelvis NJA 1972 s.81, NJA 1992 s.740 I, NJA 

2004 s.26 och NJA 2006 s.738. 

 

Det har även förekommit att tabellerna inte kunnat användas. I NJA 1989 s. 389 kunde HD 

inte tillämpa TSN:s hjälptabeller med anledning av att den medicinska invaliditetsgraden inte 

kunnat beräknas. För bestämmandet av skadeståndet för sveda och värk utgick HD istället 

från den skadelidandes styrkta besvär och gjorde en skönsmässig bedömning.  

 

Skadeståndsbeloppet för sveda och värk bestäms schablonmässigt, men avvikelser kan ske 

pga. individuella faktorer.31 Skadans art, vårdformen och den tidsperiod som 

skadeverkningarna sträcker sig till är betydelsefulla faktorer som utgör grunden för 

skadeståndets beräkning.32 

 

5.1.4 Lyte eller annat stadigvarande men – Lidande av bestående art 

Den skadelidande kan även drabbas för personskador av bestående art. Skadestånd för sådana 

skador benämns som lyte eller annat stadigvarande men. På samma sätt som för sveda och 

värk har formuleringen för lyte eller annat stadigvarande men förtydligats genom 2001 års 

lagändring.33  

 

En förklaring av lyte som ideell skada är att denna typ avser kroppsfel vilka kan iakttas av 

andra, exempelvis ärr och förlust av kroppsdelar eller motsvarande.34 Annat stadigvarande 

men beskrivs istället såsom fortsatt sveda och värk samt andra obehag vilka blir bestående. 

Skadestånd kan även utgå för orosmoment i anslutning till skadan samt omgivningens 

reaktion.35 

 

Exempel på rättsfall inom området är NJA 1982 s. 793, där framgår att skadestånd för lyte 

och men ska utgå för ärr och andra synliga defekter. I NJA 1985 s. 561 yrkade den 

                                                
30 Prop. 1975:12, s. 111, Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 194 f. 
31 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 195, Friberg. Kränkningsersättning, s. 384-387.  
32 Prop. 2000/01:68, s. 24, SOU 1995:33, s. 81. 
33 Prop. 2000/01:68, s. 25-27. 
34 Prop. 2000/01:68, s. 18, SOU 1995:33, s. 87, Friberg. Kränkningsersättning, s. 387. 
35 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 237, Friberg. Kränkningsersättning, s. 387-388. 
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skadelidande skadestånd för lyte och men pga. hörselnedsättning som försvarsmaktens 

flygplan orsakat.  

  

5.1.5 Ersättningens bestämmande 

Skadestånd för lyte eller men utgår för permanenta skadeföljder, dvs. skador som kvarstår 

efter den akuta sjuktiden.36 Det ges inga förklaringar i SkL för hur ersättningen beräknas, utan 

vägledning finns istället likt skadestånd för sveda och värk, i TSN:s ersättningstabeller. Vid 

bestämmandet av skadeståndsbeloppet är utgångspunkten skadans beskaffenhet, den 

bestämda invaliditetsgraden samt skadelidandes ålder vid tillfället när det medicinska 

invaliditetstillståndet inträder.37 Skadeståndet för lyte, framför allt ärr, fastställs i stor 

utsträckning med hjälp av speciella ersättningstabeller med utgångspunkt i hur vanprydande 

skadan är, placeringen på kroppen samt den skadelidandes ålder.38 

 

5.2 Kränkning - Skador på det känslomässiga planet 

5.2.1 Definition av kränkning  

En annan kategori av ideell skada är kränkning. Skadeståndet som utgår avser att ersätta 

skador på det känslomässiga planet.39 Regleringen återfinns i 2:3 SkL och stadgar att den som 

allvarligt kränker någon genom brott som innebär angrepp mot frihet, frid eller ära ska ersätta 

skadan vilket kränkningen medför. Det förutsätts därmed att brott skett för att kunna göra 

gällande detta skadeståndsansvar, dock erfordras inte att skadevållaren blivit dömd för 

brottet.40 Brottet ska för att leda till ersättningsgill kränkning, framkalla känslor hos den 

utsatte exempelvis skam, förnedring eller rädsla. Icke desto mindre framhålls i förarbeten att 

det är den kränkande gärningen i sig som framkallar rätten till kränkningsersättning och inte 

vad skadelidande egentligen upplevt som kränkande.41  

 

För att kränkningsersättning ska kunna utgå finns det fler krav som måste iakttas, exempelvis 

rekvisitet brott vilket uttryckligen står i 2:3 SkL. Brottet ska dels innebära angrepp mot en 

persons frihet, frid alternativt ära och vara av inom kategorin allvarlig. Detta medför att ringa 

                                                
36 SOU 1995:33, s. 87 & s. 345 f, Friberg. Kränkningsersättning, s. 387. 
37 Prop. 2000/01:68, s. 26, Bengtsson & Strömberg. Skadeståndslagen, s. 204, Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 398. 
38 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, s. 398, Bengtsson & Strömberg. Skadeståndslagen, s. 204. 
39 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, s. 369. 
40 Prop. 2000/01:68, s. 48, SOU 1992:84, s. 220. 
41 Prop. 2000/01:68, s. 49 & s. 66.  



 15 

kränkningar inte är en legitim grund för skadestånd.42 Det genomförs en bedömning för att 

fastställa vad som utgör en allvarlig kränkning. En bedömning genomförs dock inte när det 

gäller vissa typer av brott som är av en sådan natur att de innebär allvarlig kränkning. 

Exempel på sådana brott är enligt lagmotiven sexualbrott eller ringa misshandel.43 

 

Det kan även tilläggas att skadestånd för kränkning kan utgå vid sidan av skadestånd för 

personskada, eftersom skadestånd för brott som medför lidande avser en annan sorts lidande 

än det som gäller för sveda och värk eller lyte och men.44 Se exempelvis NJA 1992 s. 720 i 

vilken HD utdömer ersättning för både kränkning samt sveda och värk.  

 

5.2.2 Ersättningens bestämmande 

Skadeståndsbeloppet beräknas enligt 5:6 SkL. I lagtexten framgår att skadestånd som utgår 

pga. kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till gärningens art och 

varaktighet. Särskilt ska beaktas om handlingen haft förnedrande eller vanärande inslag. 

Fokus ligger även på huruvida handlingen varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv 

eller hälsa, om den riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 

integritet, inneburit missbruk av ett beroende alternativt förtroendeförhållande eller varit 

ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. 

 

Med utgångspunkt i punkterna ovan beräknas skadeståndsbeloppet objektivt. Beroende på 

sakomständigheterna, har kränkningsersättning i vedertaget bruk dömts ut med varierande 

summor. Exempelvis har 5 000 kr dömts ut för ringa misshandel och i det närmaste 500 000 

kr dömts ut vid sexualbrott mot barn.45 

 

NJA 1994 s. 637 är ett intressant fall, där herrtidningen ”Hustler” hade hopfogat nakna 

kroppar med kända ansikten samt namngivit artikeln: “En smygtitt i kändisars hemliga 

fotoalbum”. HD utdömde i fallet skadestånd om 100 000 kr vardera, med motiveringen att de 

ekonomiska aspekterna, vilka antas ligga bakom publiceringen, gör det möjligt att bestämma 

skadestånden på en högre nivå än förväntat.  

 

                                                
42 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 81. 
43 Prop. 2000/01:68, s. 65.  
44 Prop. 1972:5, s. 566. Bengtsson m.fl., Skadestånd, s. 66 & s. 90. 
45 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 84-85. 
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5.3 Jämförelse mellan kränkning och ideell skada  

Vid en jämförelse mellan skadestånd för kränkning samt skadestånd för ideell skada 

föreligger en gemensam faktor, vilken är att de olika skadeståndstyperna utgör skadestånd för 

en icke materiell skada, med andra ord, en ideell skada.46 

 

Kränkningsersättning som utgår enligt 2:3 SkL har för avsikt att ersätta skadelidande för 

personlig integritetskränkning som uppkommer pga. brott. Ersättningen för sveda och värk 

förekommer i olika former av psykiskt lidande, vilken skadelidande utsatts för i samband med 

personskada. Brottsoffermyndigheten har i sin referatsamling från år 2009 och 2014 beskrivit 

skillnaden mellan det skadestånd som utgår pga. kränkning enligt 2:3 SkL respektive det 

skadestånd som utgår för traditionella personskador, med avgränsning till sveda och värk 

enligt 5:1 3p SkL. Skillnaden mellan kränkningsersättning och skadestånd för sveda och värk 

beskrivs enligt följande:47 

 

1. För att skadestånd för sveda och värk ska kunna utgå förutsätts det att personskada skett, 

vilket inte är en förutsättning för att kränkningsersättning ska kunna utgå.  

2. Skadeståndet för sveda och värk avser ersätta skadorna som uppkommer efter 

skadehändelsen, medan kränkningsersättning avser karaktären och upplevelsen av skadan. 

3. Bestämmandet av skadeståndet för sveda och värk har sin främsta grund i subjektiva 

förhållanden medan kränkningsersättningen har sitt bestämmande i objektiva grunder. 

4. Det krävs en brottslig gärning för att kränkningsersättning ska kunna utdömas, vilket inte 

gäller för sveda och värk ersättningen.48 

 

6. Trafikskadenämndens ersättningstabeller för sveda och värk 

6.1 Trafikskadenämnden 

TSN består av en ordförande och vice ordförande vilka är jurister med domarerfarenhet, två 

lekmannarepresentanter från olika intresseorganisationer, exempelvis LO och SACO och två 

försäkringsbolagsrepresentanter. Ordförande utses av regeringen medan övriga medlemmar 

utses av FI.49 

 

                                                
46 Brottsoffermyndighetens referatsamling. 2014, s. 8.  
47 Se not 46.  
48 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009, s. 7 & 2014, s. 8.   
49 https://www.trafikskadenamnden.se/Om-oss/Vilka-ar-TSN/ (2016-04-20). 
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TSN har olika funktioner, huvudsyftet är att bedöma en skälig ersättning för personskador 

som orsakats av motorfordon i trafiken. Ersättningen bestäms med utgångspunkt i TSN:s 

tabeller för sveda och värk. Dessa tabeller har även godkänts av HD i flera fall vid beräkning 

av skadeståndet för sveda och värk pga. personskada, exempelvis NJA 1972 s. 81, NJA 2008 

s. 1217 I.50 Tabellerna uppdateras varje år och finns tillgängliga på TSN:s hemsida.51 

 

6.2 Ersättningstabeller 

6.2.1 Inledande kommentarer 

Lagreglerna om skadestånd för personskada är knapphändig, varför det ställs stora krav på 

praxisbildande organ och instanser. TSN, som har väsentlig sakkunskap inom området, har 

stärkt skadeståndsbeloppen i tabellerna. Enligt Bengtsson & Strömbäck bör därmed 

domstolarna ta betydande hänsyn till den praxis nämnden utvecklar.52  

Det finns två ersättningstabeller som kommer att presenteras nedan, den ena tabellen omfattar 

sveda och värk och den andra lyte eller annat stadigvarande men. 

 

6.2.2 Tabell 1 - Sveda och värk  

Som tidigare klargjorts åsyftas sveda och värk fysiskt och/eller psykiskt lidande av 

övergående natur. Enligt prop. 2000/01:68 s. 25 är skadeståndsbeloppet generaliserat, vilket 

innebär att hänsyn inte tas till människors olika förutsättningar och skillnader att hantera 

påfrestningar. I grundbedömningen kring skadeståndsbeloppet för sveda och värk under akut 

sjuktid nyttjas TSN:s tabell, se resonemang från HD i NJA 1990 s. 186. 

 

Skadeståndsbeloppet omfattar ett månadsbelopp, vilket varierar beroende på skadans typ och 

omfattning och kan i enskilda fall justeras ifall extraordinära omständigheter föreligger. 

Exempel på sådana omständigheter är vård på intensivvårdsavdelning.53  

 

 

 

 

 

                                                
50 Sisula Tulokas. Ersättning för ideell personskada, s. 33, Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 451, 
https://www.trafikskadenamnden.se/Om-oss/Vad-gor-Trafikskadenamnden/ (2016-05-24). 
51 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 169, Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 391. 
52 NJA 1972 s. 81, NJA 2008 s. 1217 I, Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, s. 451.  
53 Prop. 2000/01:68, s. 25. 
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Grundbelopp per månad 

Vårdform under 6 månader från 

skadedagen 

därefter under 

högst 6 

månader  

efter 1 år från 

skadedagen 

1. Sjukhusvård    

1.1 För svår skada 5 500 kr 4 000 kr 2 900 kr 

1.2 För annan skada 4 000 kr 4 000 kr 2 900 kr 

2.  Annan vård än 

sjukhusvård under 

sjuktiden  

under 6 månader från 

skadedagen alt. från 

utskrivning från sjukhus 

Därefter under 

högst 6 

månader 

Därefter 

 2 400 kr 2 400 kr 1 300 kr  

figur 1- Tabell (2016) 54 

 

Figur 1 är tabellverket kring sveda och värk vilken är utfärdad av TSN. Detta utgör en 

utgångspunkt för skadeståndsbeloppets bestämmande. I tabellen framkommer en skillnad 

mellan ersättningens storlek för “svår” respektive “annan” skada. Innebörden av dessa 

begrepp beskrivs enligt följande: 

 

En svår skada innebär fysiska skador som utgör exempelvis allvarliga fall av 

hörselnedsättning, svåra förlamningstillstånd, brännskada, ansiktsskada, slitskada och även 

omfattande skador på kroppsdelar m.m. Till svår psykisk skada räknas tillstånd vilka, för 

skadelidande, innebär isolering från samhället genom skador vilka exempelvis leder till 

förlorad talförmåga och återkommande minnesbilder av skadehändelsen. Till svår psykisk 

skada räknas även svårartade ångestattacker med tillgivenhet av depersonalisation, dvs. en 

upplevelse av förändrad verklighet och främlingskap inför sin egen person eller derealisation, 

alltså att omgivningen upplevs som overklig.55 

 
                                                
54 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, 5 uppl. s. 451. 
https://www.trafikskadenamnden.se/globalassets/ersattningstabeller/2016/ovriga-tabeller/bilaga-1-sveda-och-
vark.pdf (Hämtad 2016-04-20). 
55 https://www.trafikskadenamnden.se/globalassets/ersattningstabeller/2015/ovriga-tabeller/bilaga-1-sveda-och-
vark.pdf (2016-04-20). 
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Som tidigare nämnts gäller tabellerna som TSN utfärdat. Skadestånd för sjukhusvård eller 

annan vård under sjuktiden. I det fall det inte blir på tal om någon sjukskrivning ska nämnden, 

med grund i olägenheternas varaktighet, intensitet m.m. göra en allmän uppskattning av 

skadeståndsbeloppet.56 Sjukvårdskostnader ersätts endast om dessa är nödvändiga och 

skäliga. Detta innebär att den skadelidande får nöja sig med den allmänna sjukvården som 

erbjuds. Trevnad utöver den allmänna vården samt dyrare vård ersätts således inte, eftersom 

det strider mot skadeståndets reparativa syfte. Det finns dock undantag exempelvis 

extraordinära sjukvårdskostnader eller motsvarande.57  

 

6.2.3 Tabell 2 - Lyte eller annat stadigvarande men 

Skadeståndsbeloppet för dessa typer av ideella skador bestäms regelmässigt och i största 

möjliga mån med hjälp av TSN:s tabellverk.58 Beräkningen av skadeståndet omfattas av fler 

parametrar i jämförelse med skadestånd för sveda och värk. Hänsyn tas exempelvis till den 

drabbades ålder, varpå en yngre person får högre skadeståndsbelopp jämfört med äldre 

person, trots att skadan är densamma. Detta rättfärdigas med argumentet att yngre personer 

får stå ut med lidande under en längre tid. Vad tidigare nämnts kring skadestånd för sveda och 

värk kan även skadeståndsbeloppet för lyte eller annat stadigvarande men justeras med 

anledning av extraordinära omständigheter. Därmed skiljer sig inte de olika ideella skadorna 

på denna punkten.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 NJA 1990 s 186. 
57 Prop. 1975:12, s. 146, SOU 1973:51, s. 261, SOU 1995:33, s. 66 ff., Bengtsson & Strömbäck. 
Skadeståndslagen, 5 uppl. s. 183.  
58 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, 5 uppl. s. 243. 
59 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt, 8 uppl. s. 399. 
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Ersättning för utseendemässiga skadeföljder 2016 (i antalet kr): 

 A 

framträdand

e 

B 

Klart 

framträdand

e 

C 

Vanprydand

e 

D 

Klart 

vanprydand

e 

E 

Uppenbart 

vanprydand

e 

F 

Frånstötand

e 

1. Bål 3 000 - 

5 400  

5 500 - 

9 100 

9 300 - 

13 700 

13 800 - 

19 800 

19 900 - 

27 300 

27 600 - 

35 000 

2.Fötter/överar

m 

3 900 - 

6 100 

6 200 - 

10 700 

10 800 - 

15 200 

15 400 - 

30 400 

30 600 - 

48 700 

48 800 - 

68 400 

3. Ben/ 

underarm 

5 400 - 

10 700 

10 800 - 

15 200 

15 400 - 

22 900 

23 000 - 

41 800 

42 000 - 

73 700 

73 800 - 

104 800 

4. Händer 7 600 - 

13 700 

13 800 - 

19 800 

19 900 - 

30 400 

30 600 - 

53 200 

53 400 - 

91 200 

91 300 - 

136 700 

5. Ansikte/ hals 15 200 - 

22 900 

23 000 - 

31 900 

32 000 - 

53 200 

53 400 - 

136 700 

136 900 - 

243 100 

243 200 - 

349 400 

Figur 2 - Tabell 2016.60 

 

Tabellen ovan visar inom vilket intervall ersättningen för en viss typ av skada kan beräknas. 

Fält 1-5 anger vilken kroppsdel skadan är belägen på. Vidare bestämmer spalterna A-F vilken 

svårighetsgrad skadan utgör. Ersättningen för en skada i ansiktet enligt rad 5, vilken är 

framträdande enligt kolumn A, ersätts inom intervallet 15 200-22 900 kr. Vid mer än ett ärr 

ska en sammanvägning ske. Ersättningen för sveda och värk och lyte eller annat 

stadigvarande men justeras efter skadelidandes ålder enligt följande tabell: 

 

 

 

 

                                                
60 Bengtsson & Strömbäck. Skadeståndslagen, 5 uppl. s. 451, 
https://www.trafikskadenamnden.se/globalassets/ersattningstabeller/2016/ovriga-tabeller/utseendemassiga-
skadefoljder.pdf (2016-04-20). 
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Den skadelidandes ålder Andel av beloppet 

Under 15 år 

15-19 år 

20-24 år 

25 år 

135% 

125% 

120% 

100% 

För personer som är 26 år och äldre görs åldersreducering enligt tabellens åldersfaktorer.  

Figur 3 - Tabell 2016.61  

7. Rättspraxis vid beräkning av skadeståndet för sveda och värk 

7.1 Betydelsefulla rättspraxis 

7.1.1 NJA 1990 s. 186 – Ett hivsmittat bett  

Skadelidande blev i sin tjänsteutövning biten av skadevållaren vilken sade sig vara 

hivsmittad. Skadestånd för sveda och värk yrkades med 3 000 kr för oro och lidande denne 

haft med anledning av skadan. Skadevållaren vitsordade 500 kr som skäligt belopp.  

 

TR ansåg inte att kärande lagt fram tillräcklig bevisning som styrkte att denne lidit skada över 

500 kr. Talan fördes vidare till HovR som beaktade skadelidandes starka rädsla som denne 

upplevt för att ha blivit hivsmittad. HovR ansåg därmed att skadeståndsbeloppet skulle 

bestämmas till ett högre belopp och ansåg 3 000 kr vara ett motiverat belopp.   

 

Fallet fortsatte i HD där en kort beskrivning kring hur beloppet för sveda och värk skulle 

beräknas. De kom fram till att skadeståndet huvudsakligen ska beräknas enligt TSN:s tabeller 

för sveda och värk om skadelidande varit sjukskriven. Föreligger ingen sjukskrivning, görs en 

allmän bedömning av HD vid skadeståndets beräkning med utgångspunkt i b.la. varaktigheten 

och skadans intensitet. HD gjorde bedömningen att den yrkade ersättningen för sveda och 

värk med 3 000 kr ansågs vara skälig och fastställde därmed HovR:s dom.  

  

                                                
61 Se not 60. 
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7.1.2 NJA 1991 s. 766 – Mordförsök 

I detta fall yrkade två skadelidande skadestånd för sveda och värk med 100 000 kr med 

anledning av att de blivit utsatta för mordförsök. Skadevållaren vitsordade såsom skäligt 

belopp 10 000 kr. 

 

I TR diskuterades de upprepade knivhugg som orsakat skadelidande livshotande skador och 

som skadevållaren torde ha insett kunde leda till deras död. Trots att skadelidande varit 

försedd med kniv kvällen ifråga ansåg TR inte att det kunde konstateras att skadevållaren haft 

avsikt att beröva dem livet. TR gjorde därmed bedömningen att skadestånd för sveda och värk 

inte kan bestämmas till högre belopp än 20 000 kr. TRs dom överklagades till HovR vilken 

utan vidare bedömning kring omständigheterna i övrigt valde att fastställa TR:s dom.  

 

I HD:s dom diskuterades de skadelidandes vård på sjukhus för livshotande skador och att de 

till följd av brottet fått allvarliga psykiska besvär i form av b.la. ångest och depressiva 

reaktioner. Vid bedömning av skadeståndsbeloppet togs det hänsyn till tidigare rättspraxis 

inom området som behandlade samma typ av skada.62 I dessa mål togs inte hänsyn till 

individuella faktorer, utan skadeståndsbeloppet bestämdes schablonmässigt, trots att en 

avvikelse från schablonen hade kunnat genomföras pga. individuella faktorer. HD bestämde 

skadeståndet för sveda och värk med utgångspunkt i TSN:s tabell och utdömde därmed 

skadeståndet för sveda och värk till 30 000kr.  

 

7.1.3 NJA 1992 s. 740 – Misshandelsbrott 

I detta rättsfall diskuterades rätten till skadestånd för sveda och värk pga. misshandelsbrott. 

Den skadelidande yrkade skadestånd för sveda och värk med 14 000 kr. Skadevållaren såsom 

vitsordade såsom skäligt belopp 2 000 kr. 

 

TR fann skadelidandes yrkande styrkt att denne pga. misshandeln, orsakats smärtor och 

lidande vilka berättigade skadelidande skadestånd för sveda och värk motsvarande 3 000 kr. 

Den skadelidande åberopade ett läkarintyg där det framgick att han led av en ryggsjukdom 

och pga. var denna sjukskriven. Misshandeln hade orsakat skadelidande smärtor och lidande 

utöver besvären han hade pga. tidigare ryggsjukdom. HovR fastställde TR domslut, med 

motiveringen att TR gjort en skälig beräkning av skadeståndet.  
                                                
62 Prop. 1975:12, s. 111, NJA 1969 s. 469, NJA 1972 s. 81, NJA 1979 s. 129, NJA 1982 s. 793 samt NJA 1989 s. 
389. 
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Brottsoffermyndigheten gav, i HD, sitt yttrande angående skadeståndsbeloppet. De tog i sin 

motivering hänsyn till TSN:s tabeller för sveda och värk. Förutsatt att den akuta sjuktiden 

kunde bestämmas till sex månader, skulle skadeståndet för sveda och värk bestämmas till 9 

000 kr enligt TSN:s tabeller. I HD fortsatte diskussionen kring skadeståndsbeloppet. Enligt ett 

åberopat läkarintyg skulle den skadelidande pga. misshandeln ha sjukskrivits om denne inte 

redan varit sjukskriven. HD ansåg att skadelidande åsamkats ökade smärtor under sex 

månader, vilket skadevållaren var skyldig att ersätta. Skadeståndet för sveda och värk ska 

beräknas enligt TSN:s tabell avseende sveda och värk. Likt Brottsoffermyndighetens yttrande 

bestämde HD skadeståndet för sveda och värk till 9 000 kr.  

 

7.1.4 NJA 1996 s. 687 – Människorov och våldtäkt  

Den skadelidande yrkade skadestånd för sveda och värk motsvarande 100 000 kr med 

anledning av våldtäkt och grov människorov, där skadevållaren medgav 30 000 kr. 

 

I TR diskuterades rättsintyget där det framgick att skadelidande åsamkats fysiska skador pga. 

övergreppet, vilket inneburit traumatiska upplevelser som även påverkat dennes sociala liv. 

Enligt TR var det uppenbart att den skadelidande upplevt rädsla för sitt liv och över att inte få 

återvänta hem. Domstolen anförde även att skadeståndet kan sättas högt med anledning av 

brotten och utdömde 50 000 kr för sveda och värk.  

 

HovR delade TR:s åsikt att skadeståndet kunde sättas högre med anledning av brotten. De 

framförde även att skadestånd för sveda och värk utgår för den akuta sjukdomstiden som i 

fallet bör uppgå till ett par år. Domstolen fann dock inga skäl som innebar en avvikelse från 

TR:s bedömning.  

 

HD ansåg att det var tydligt att den skadelidande utsatts för en “utomordentligt allvarlig 

kränkning” vilket ger skäl för ett högt skadestånd. Skadelidande blev vid 10 års ålder 

bortrövad av en okänd man när hon låg och sov. Därefter blev den skadelidande tejpad runt 

huvudet och munnen med flera lager, samt blivit fastbunden och grovt våldtagen.  

Den skadelidande hade med anledning av brottet självmordsönskan vilket, enligt den 

skadelidandes psykolog, är väldigt grova symtom för en tio åring. HD fann med hänsyn till 

omständigheterna, likt tidigare instanser, att 50 000 kr anses vara skäligt. 
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7.1.5 NJA 2000 s. 278 – Grov misshandel 

Skadestånd för sveda och värk pga. misshandel diskuterades i detta rättsfall. Den 

skadelidande yrkade 50 000 kr för lidande denne åsamkats, vilket skadevållaren ogillade och 

yrkade 5 000 kr såsom skälig ersättning.  

 

I det av TR angivna domskälet, berättade den skadelidande att den hade pga. misshandeln 

vållats livsfarliga kroppsskador. TR hade vid beräkning av skadeståndsbeloppet utgått från 

TSN praxis och värderade som skälig ersättningen för sveda och värk 25 000 kr. TR:s dom 

överklagades i HovR där skadelidande fordrade fullt bifall till det skadeståndsyrkande som 

anfördes vid TR. HovR ogillade yrkandet och fastställde i sin tur TR:s dom.  

 

HovR:s dom överklagades i sin tur i HD. Där framgick av ett läkarintyg att kärande under 

sjukvårds- och rehabiliteringsprocessen samt i samband med uppvaknandet ur 

medvetslösenheten upplevde ett påfrestande psykiskt lidande. HD ändrade därmed HovR dom 

med anledning av läkarintyget som styrkte skadorna och bestämde skadeståndsbeloppet för 

sveda och värk till 40 000 kr. 

 

7.1.6 NJA 2004 s. 26 – Det för framtiden betydelsefulla rättsfallet  

Den avlidnes fyra barn, de skadelidande i fallet, yrkade skadestånd för sveda och värk 

motsvarande 100 000 kr vardera pga. dråpet av deras far. Skadevållaren medgav ett 

skadestånd motsvarande 25 000 kr för samtliga barn.   

 

Vid bedömningen att skadeståndet, uttalade TR med anledning av att schablonbeloppet inte 

hade ändrats sedan 1993, inte stod i relation till 2004 års lag. TR bestämde därför 

skadeståndet på skönsmässig grund till respektive barn med 50 000 kr, istället för de 25 000 

kr som vid tiden för beslutet var det schabloniserande ersättningsbeloppet. 

 

HovR framhöll att schablonbeloppet för dråp var 25 000 kr. Domstolen gjorde även 

bedömningen att schablonbeloppet inte hade uppdaterats sedan 1993 och följde TR:s 

inställning att beloppet i sig är lågt. Samtidigt var barnens yrkade belopp för högt. Utifrån 

detta resonemang valde HovR att fastställa TR dom. 

 

HD menade att lagmotiven saknade något uttalande kring rimliga ersättningsnivåer och att 25 

000 kr, som var fastställt i praxis var för lågt. Det fanns därmed skäl att tillämpa olika 
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schabloner. Domstolen antog vidare med stöd av SOU 1995:33 s. 386, att psykiska besvär 

som grundar sig på en nära anhörigs död bedöms allvarligare vid uppsåtliga brott än vid 

oaktsamma. HD fastställde HovR:s dom och ansåg det rimligt att schablonbeloppet 

fördubblas i förhållande till vad TSN:s tabell utfärdat.  

 

7.1.7 NJA 2006 s 181 – Skadestånd för sveda och värk till anhöriga 

Anhöriga till den skadelidande yrkade skadestånd för sveda och värk motsvarande 10 000 kr, 

med anledning av skador som inneburit ett livshotande tillstånd för skadelidande. 

 

I TR uppkom frågan huruvida skadestånd för sveda och värk kunde erhållas enligt 5:2 SkL, 

när grundhandlingen inte lett till döden. Det saknades regleringar kring hur dessa fall skulle 

behandlas och enligt förarbeten var en generell lagreglering inte önskvärd, utan att fall som 

hamnar i en gråzon ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter av rättsväsendet. 

Brottet hade inte lett till döden och TR ogillade därmed yrkandet om skadestånd för sveda och 

värk för anhöriga. HovR fastställde TR:s dom. 

 

I HD gavs vägledning från Brottsoffermyndigheten och Sveriges Försäkringsförbund. 

Brottsoffermyndigheten ansåg att det inte föreligger skäl att utvidga aktuell praxis, vad gäller 

den lagstadgade bestämmelsen kring den skadeståndsberättigade personkretsen. Sveriges 

Försäkringsförbund hade samma slutsats som Brottsoffermyndigheten, men de anförde 

samtidigt att frågan angående skadestånd till anhöriga i andra fall än dödsfall måste kunna 

besvaras entydigt genom lagtext. 

 

HD ansåg att en utvidgning av möjligheten att erhålla skadestånd för skadelidandes anhöriga i 

andra fall än dödsfall egentligen inte medför avsevärda avgränsningsproblem. Med stöd i 

prop. 2000/01:68 s. 72 menade HD att anhörigkretsen bör vara densamma som när brottet lett 

till döden. Det var enligt HD otvetydigt att en av de två skadelidande tillhörde denna krets. 

Likt vad som framgår i NJA 2006 s. 738 bör detta fall kunna bestämmas schablonmässigt utan 

nämnvärd utredning kring de psykiska besvären. Utifrån omständigheterna ansåg HD att ett 

belopp motsvarande 10 000 kr var skäligt. 
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7.1.8 NJA 2006 s. 738 – Vårdslöshet i trafik 

Skadevållaren åtalades för grov vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död. Genom sin 

oaktsamhet i trafik hade skadevållaren dödat en person, där dennes anhöriga, vilka var 

skadelidande i fallet, yrkade skadestånd för sveda och värk motsvarande 55 000 kr vardera.  

 

De skadelidande åberopade i TR ett skadeståndsanspråk vilket var dubbelt så stort än det 

schablonsbestämda beloppet, med anledning av att de ansåg sig lidit större skada än vad 

schablonen tog hänsyn till. De erhöll 25 000 kr från sitt försäkringsbolag, vilket avräknas från 

skadeståndsbeloppet domstolen fastställer. De skadelidande ansåg sig lidit dubbelt så stor 

skada med anledning av att den avlidne var gravid och ville därmed erhålla 80 000 kr. I 

rättsfallet nämns att enligt praxis, ska skadeståndsbeloppet för en förlust av nära anhörig 

genom vårdslöshet motsvara 40 000 kr. TR fastställde skadeståndet för sveda och värk 

motsvarande 35 000 kr (med försäkringsersättningen avräknad), vilket de grundlade på att ett 

ofött barn inte drabbats av personskada enligt lagtexten. Schablonbeloppet frångicks med 

motiveringen att de skadelidande drabbades särskilt hårt i och med det väntade barnet. 

 

HovR hänvisade till NJA 2004 s. 26, i vilket domstolen tog hänsyn till dels lagstiftarens syfte 

med regleringen kring sveda och värk och till de normer som tillämpas vid 

schablonersättningar. I det nämnda rättsfallet redogjordes för olika skäl att tillämpa 

schabloner för beräkning av skadeståndet. HovR bestämde skadeståndsbeloppet till 40 000kr 

och byggde hela sin argumentation kring det nämnda rättsfallet för att finna stöd i hur 

försäkringsbeloppet skulle hanteras i förhållande till TSN:s utfärdade tabeller för det aktuella 

skadeståndsanspråket. 

 

I HD diskuterades att skadeståndsersättningen sveda och värk i regel bestäms med hjälp av 

hjälptabeller från TSN. Utifrån NJA 2004 s. 26 resonerade HD kring syftet med TSN:s 

tabellverk. Domstolen diskuterade hur framtida rättstillämpningar skulle påverkas ifall HD i 

målet väljer att frångå de utfärdade tabellverken. HD menade att tabellverken finns för att 

förenkla rättstillämpningen och att syftet skulle motarbetas ifall domstolen skulle göra en 

skönsmässig bedömning. Domstolens prejudikat skulle i så fall strida mot TSN:s tabellverk 

och framtida fall skulle därför ha flera ersättningsbelopp att välja mellan, antigen beloppet i 

TSN:s tabeller alternativt domstolens prejudicerande belopp. HD menade att detta innebar en 

konkurrens mellan schablonerna. De ansåg samtidigt att domstolar inte alltid ska använda sig 

av TSN:s tabeller, eftersom det måste finnas utrymme att döma individuellt i extraordinära 
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fall. HD dömde skadestånd för sveda och värk med 50 000kr, vilken försäkringsersättning 

skulle avräknas från. 

 

7.1.9 NJA 2007 s. 953 – Dödsfall som orsakade anhöriga sveda och värk 

De skadelidande vilka är anhöriga till de två avlidna i fallet, yrkade skadestånd för sveda och 

värk motsvarande 75 000 kr respektive 25 000 kr (pga. de anhörigas dödsfall). Skadevållaren 

bestred skadeståndsbeloppen. De skadelidande var totalt sex stycken i det aktuella fallet. 

 

TR gjorde bedömningen att det förelåg omständigheter vilka översteg ersättningen för de 

psykiska besvär som försäkringsbolaget betalat ut. Det lämnades i fallet, uppgifter om att 

sjuktiden för samtliga skadelidande översteg ett år. De psykiska besvären de åsamkades pga. 

dödsfallet motiverade en högre ersättning. Två av skadelidande erhöll 15 000 kr med 

anledning av att sjuktiden för dessa var kortare än övriga. Resterande fyra skadelidande erhöll 

25 000 kr vardera. 

 

HovR byggde hela sin argumentation utifrån NJA 2004 s. 26 huruvida det var motiverat att 

utge en högre schablonmässig ersättning än 25 000 kr. Trots att den skadelidande, vilken 

yrkade 75 000 kr, inte hade framfört någon utredning kring extra psykiskt lidande, valde 

HovR att bifalla TR:s dom. De övriga, vilka överklagade till HovR erhöll inget skadestånd 

utöver försäkringsersättningen. Detta med motiveringen att de inte stod i tillräckligt nära 

relation till den avlidne för att skadestånd för sveda och värk ska kunna tillges. 

 

HD valde, liksom HovR, att granska tidigare rättspraxis inom området (NJA 2006 s. 738 samt 

NJA 1992 s. 740) avseende hur schablonbeloppet skulle beräknas vid förlust av fler än en 

anhörig, eftersom schablonbeloppet motsvarar förlust av en anhörig. De gjorde bedömningen 

att det handlade om en läkningsprocess och inte två separata. Givet att den akuta sjuktiden 

uppskattas bli längre vid förlusten av två nära anhöriga ansåg HD att det inte förelåg skäl att 

tillämpa schablonbeloppet. Därmed fann inte HD tillräckliga skäl att utge högre skadestånd än 

det försäkringsbolaget utbetalat. HD befriade skadevållaren från skadeståndsanspråket. 

 

7.1.10 NJA 2011 s. 638 – Sveda och värk med anledning av moderns bortgång 

Den skadelidande yrkade 100 000 kr för sveda och värk som denne åsamkats med anledning 

av moderns bortgång, vilket skadevållaren orsakat genom mord. Skadevållaren medgav 

endast skadestånd motsvarande 5 000 kr. 
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TR resonerade kring tillämpningen av 5:2 3st SkL och fastställde att den eller de som anses 

vara särskilt nära den som avlidit ska ha rätt till skadestånd för personskada som förorsakats 

pga. dödsfallet. TR ville därför pröva om det förelåg omständigheter som medför högre 

skadeståndsbelopp än vad som normalt utges till nära anhöriga vid mord, vilket enligt 

domstolen var 50 000kr. Med anledning av att rättsfallet pågick under en betydande tidsperiod 

och fått stor offentlig uppmärksamhet bortsåg TR från schablonbeloppet 50 000 kr och 

bestämde istället skadeståndet för sveda och värk till 75 000kr.  

 

HovR fastställde TR:s dom avseende skadeståndet. Den skadelidande hade under en lång 

tidsperiod levt i okunnighet kring moderns försvinnande och skadeståndet torde därmed enligt 

HovR motivera en högre ersättning. Domstolen ansåg dock att det saknades medicinska 

utredningar kring den skadelidande och därmed ansåg HovR att ett högre skadestånd än de 75 

000 kr TR fastslog inte kunde utgå. 

 

Liksom TR valde HD att resonera kring schablonbeloppet 50 000 kr och menade att enligt 

NJA 2004 s. 26 förelåg en bevislättnad för skadelidande vilka är nära anhöriga. HD fastställde 

därmed att den skadelidande kunde tillgodogöra sig ett schablonbelopp utan krav på 

utredning. Den skadelidande yrkade ett skadeståndsbelopp som var högre än 

schablonbeloppet. Men eftersom det saknades en medicinsk utredning valde HD att fastställa 

en sänkning av skadeståndet från 75 000 kr till schablonbeloppet 50 000 kr. 

 

8. Diskussion  

8.1 Reflektioner 

Genom fördjupade studier inom ämnet ideellt skadestånd för sveda och värk har vi fått en 

betydligt djupare förståelse kring begreppet sveda och värk samt dess beräkning. Vi finner att 

denna kunskap är väsentlig, eftersom beräkning av dessa skadeståndsanspråk är oklar. Efter 

att ha analyserat prejudicerade domstolsavgöranden och följt domstolens tankegångar finns 

det inget kortfattat svar på uppsatsens problemformulering. Det finns inte heller några 

otvetydiga riktlinjer kring utfallet gällande ersättningsberäkningen för sveda och värk. 

Snarare föreligger det ett samband och en röd tråd i tankegången kring hur det ska behandlas. 

En del instanser diskuterar tabellerna uttryckligen i sina domskäl (NJA 2000 s. 278), medan 

andra instanser inte nämner tabellerna alls (NJA 1996 s. 687). 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skadeståndsbeloppet för sveda och värk beräknas 

av domstolar samt huruvida TSN:s tabeller används för att beräkna skadeståndsersättningen 

för sveda och värk. För att få klarhet i detta har 20 st rättsfall behandlats, vilka hjälpt oss få en 

översikt av hur bestämmandet av skadeståndet har förändrats genom åren. 

 

TSN:s tabeller är inte tvingande utan finns i vägledningssyfte. I flera rättsfall vilka vi läst och 

presenterat ovan, har domstolarna använt tabellerna som vägledning vid skadeståndets 

bestämmande. Vi har därför dragit slutsatsen att tabellerna utgör en viktig faktor för 

bestämmandet av ersättningsbeloppen samt att de används av domstolarna i största möjliga 

mån. Det finns dock vissa fall i vilka tabellerna inte kan tillämpas, istället görs en 

skönsmässig bedömning av skadeståndsbeloppet. 

 

8.2 Domstolarnas hantering av tabellverk 

Vi identifierade ett antal avgöranden ifrån HD i vilka ersättningsbeloppen baseras på TSN:s 

tabeller, exempelvis NJA 1991 s. 766, NJA 2006 s. 738, NJA 1992 s.740, NJA 2011 s. 63, 

NJA 1993 s. 68, NJA 1982 s. 793. När vi analyserade rättsfallen fann vi att domstolarna 

använder tabellerna som utgångspunkt vid skadeståndets beräkning. Tabellerna ger inte enbart 

domstolarna en vägledning, utan de bidrar även till en förutsebarhet i rättstillämpningen, 

eftersom allmänheten har chansen att följa bakgrunden till skadeståndets fastställande.  

 

Tabellerna används dock endast om skadelidande pga. skadan behövt sjukskriva sig, vilket 

framkommer i exempelvis NJA 1990 s. 186. När sjukskrivning inte förekommer är det enligt 

oss inte förutsebart vad domstolen avser sätta skadeståndet till, om de inte hänvisar till 

tidigare praxis. Det har dock förekommit att TSN:s tabeller följts i speciella fall såsom NJA 

2011 s. 638, där en sjukskrivning varit aktuell om inte den skadelidande sedan tidigare varit 

sjukskriven. HD använde sig därmed av TSN:s tabeller vid beräkning av skadeståndet för 

sveda och värk. Frågan vi ställer oss är huruvida tabellerna för sveda och värk borde justeras 

för att kunna tillämpas även i fall där skadelidande inte blivit sjukskriven. En justering skulle, 

enligt oss främja förutsebarheten, eftersom domstolarna kommer att kunna använda tabellerna 

som vägledning och allmänheten kommer att kunna ta del av dessa tabeller och enklare förstå 

vad som gäller i ett fall. 
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8.3 Utveckling av tabellerna 

I vissa fall har HD utgått från TSN:s tabeller vid beräkning av skadeståndet och justerat 

beloppet i förhållande till penningvärdet för att det ska motsvara en rättvis bedömning, 

exempelvis NJA 2004 s. 26. Skadeståndet justerades med anledning av att tabellen inte hade 

uppdaterats sedan 1993. För att lika fall ska bedömas lika krävs det enligt oss, att 

skadeståndsbeloppen justeras så de står i förhållande till penningvärdet. Tabellerna inte 

uppdateras kontinuerligt kommer värdet av skadeståndet att minska med tiden. I dagsläget 

uppdateras TSN:s tabellverk årligen. Det framgår av deras databas där det finns tabellverk för 

aktuellt kalenderår, men även för tidigare år.63 

 

Vi har även funnit ett antal rättsfall där tabellerna inte kunnat användas som vägledning med 

anledning av att de inte är utformade för en viss typ av skada, exempelvis NJA 2007 s. 953. 

Detta då tabellen motsvarar skadestånd för en avliden anhörig, medan fallet avsåg två 

anhöriga som avlidit. Vidare i NJA 1989 s. 389 kunde inte tabellerna heller användas med 

anledning av att en beräkning av den medicinska invaliditeten inte var möjlig att genomföra. 

Detta innebär således att domstolarna behövt genomföra en allmän beräkning av skadeståndet 

vilket, som tidigare nämnts, gör det svårt att bedöma huruvida likhetsprincipen tillämpas av 

domstolarna.  

 

8.4 Rättsfall i vilka domstolen väljer att genomföra en skönsmässig bedömning 

I NJA 2000 s. 278 och NJA 1996 s. 687 nämns inte TSN:s tabeller överhuvudtaget av HD, 

utan de gör istället en skönsmässig bedömning med hänsyn till omständigheterna i respektive 

fall. I NJA 2011 s. 638 lade HD en tyngd på tabellernas existens och förde diskussionen kring 

att tabellerna finns för att förenkla rättstillämpningen samt att bedömning utanför tabellerna 

skulle motverka dess syfte och funktion. 

 

TSN:s tabeller är vägledande och ett antal avgöranden i HD har utgått ifrån TSN:s tabeller vid 

bestämmandet av skadeståndsbeloppet. I det fall tabellerna inte kunnat användas har en 

skönsmässig bedömning gjorts. Ger tabellerna ett någorlunda rättvisande skadestånd 

motsvarande det lidande som skadelidande genomgår?  

 

                                                
63 https://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/ (2016-06-09) 
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Vi anser att tabellerna har en enkelhet och tydlighet vilket ger förutsebar bild kring 

skadeståndet. Det underlättar även bedömningen för domstolarna och främjar likhetsprincipen 

i det fall tabellerna kan tillämpas, eftersom liknande fall kommer att hamna under samma 

intervall. Däremot är det inte lika enkelt i praktiken, samtliga fall kommer inte att hamna 

under någon kategori och kommer därmed inte att kunna bedömas likvärdigt. Dock skulle det 

enligt oss, i fall sakomständigheterna skiljer sig, vara motiverat att frångå tabellerna för att i 

största möjliga mån upprätthålla likhetsprincipen.  

 

Skadeståndet för sveda och värk är svårt att värdera i pengar. Det är enligt oss inte enkelt att 

beräkna en människas lidande i pengar, eftersom upplevelsen är subjektivt. Det är inte säkert 

att ett skadestånd kan kompensera den plåga som skadelidande blivit utsatt för och eventuellt 

kan uppleva efter skadehändelsen. 

 

8.5 Väsentligheten av att bortse från tabellverken  

I de fall en domstol frångår etablerad praxis, utgör det enligt Hellner & Radetzki ett uttryck 

att domstolen finner att en justering av de befintliga tabellerna krävs för att de ska motsvara 

penningvärdet eller för att ändra synen på vissa skador.64 Vi har även identifierat detta genom 

en analys av NJA 2007 s. 953. I fallet diskuterade HD att det inte förelåg några vidare skäl att 

tillämpa ett schablonbelopp, eftersom dessa inte stod i förhållande till skadan i det berörda 

fallet. Det är därmed enligt vår mening, viktigt att domstolarna har möjligheten att bortse från 

tabellerna, när dessa i relation till fallet inte kan utge skälig ersättning. Detta är viktigt för att 

kunna ge en rättvis bedömning i största möjliga mån. 

 

NJA 1996 s. 687 är ett hemskt fall där ett barn bortrövats och grovt våldtagits. I fallet 

tillämpade inte HD TSN:s tabell vid skadeståndets bestämmande utan gjorde en bedömning 

med anledning av de grova omständigheterna i fallet. Barnet var knappa 10 år gammal och 

hade efter brottet självmordstankar, vilket enligt psykologen var extremt för ett barn i den 

åldersgruppen. Vi anser därmed att en skönsmässig bedömning är väsentlig i sådana fall 

för att en korrekt bedömning av skadeståndet ska kunna göras.  

 

Att utforma ett tabellsystem som omfattar samtliga brott är enligt vår mening omöjligt. Det 

kommer att finnas fall vilka hamnar i en gråzon. Hur bedöms i så fall dessa fall?  

                                                
64 Hellner & Radetzki. Skadeståndsrätt. 5 uppl. s. 392. 
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Vi anser även att det är svårt att upprätthålla likhetsprincipen i varje fall, eftersom skadestånd 

för sveda och värk beräknas på subjektiva grunder. Det är inte självklart att två personer, vilka 

utsätts för samma brott, lider på samma sätt. Ska de ändå erhålla skadestånd med motsvarande 

summa? 

 

I rättsfallet NJA 2011 s. 638 hade domstolen en omfattande redogörelse ifall förlusten av två 

nära anhöriga skulle utgöra dubbelt skadestånd för sveda och värk, eller ifall det skulle utgöra 

förlusten av en nära anhörig. Rättsfallet påvisar svårigheten att ha ett heltäckande regelverk 

kring sveda och värk.  

 

Vi anser att det är av högsta vikt att låta domstolen genomföra skönsmässig bedömningar, 

eftersom vissa fall och vissa omständigheter aldrig kommer att omfattas av de utfärdade 

tabellverken. Detta motverkar eventuellt syftet med förutsägbarheten. Samtidigt skulle ett 

tvingande tabellverk vara alldeles för fyrkantigt och skulle skapa många gråzoner och 

generaliserade domslut.  

 

8.6 Likhetsprincipen i förhållande till tabellverken 

Förutom att upprätthålla förutsägbarheten anser vi att likhetsprincipen är en viktig princip 

vilken måste finnas för att skapa ett förtroende för domstolsväsendet. Även om det är viktigt 

att likhetsprincipen upprätthålls anser vi att det föreligger svårigheter, eftersom beräkningen 

av skadeståndet för sveda och värk sker på subjektiva grunder. Vi anser därför att 

likhetsprincipen upprätthålls när domstolarna följer TSN:s tabeller, givet att omständigheterna 

i respektive fall tillåter det. Samtidigt som möjligheten att genomföra en skönsmässig 

bedömning finns i de fall de individuella förutsättningarna ger anledning till att avvika från 

schablonbeloppet.  

 

Uppsatsens analys baseras på rådande rättspraxis. Resultatet är att domstolarna i väsentlig 

omfattning följer likhetsprincipen i sin bedömning. Detta återspelas exempelvis i NJA 2007 s. 

953 vilken hänvisar till rättsfallen NJA 2006 s. 738 samt NJA 1992 s. 740. Med detta 

samband finns en röd tråd i bedömningen, eftersom det visar vilket förhållningssätt domstolen 

har till olika rättskällor samt att de vid avvikande fall tillämpar tidigare rättspraxis före de 

utfärdade tabellerna, se exempelvis NJA 2006 s. 738. 
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8.7 Transparens vid domstolens beräkning av skadeståndet för sveda och värk 

Vi har genom vår analys kommit till slutsatsen att tabellerna används i största möjliga mån av 

domstolarna när sakomständigheterna tillåter det. I majoriteten av fallen har HD hänvisat till 

TSN:s tabeller och grundat sin bedömning utifrån hjälptabellerna, såsom i NJA 1992 s. 740 

där HD utdömde 9 000 kr. Domstolen gav dock ingen motivering till beloppet. Det går inte 

heller att utläsa beloppet ur TSN:s tabeller. Domstolen har alltså utan motivering valt ett 

belopp inom ett bestämt spann utan att redogöra för sitt resonemang. Detta medför en 

svårighet att följa den röda tråden och därav finns det en brist i domstolens resonemang 

motarbetar transparensen. 

 

I NJA 1990 s. 186 tillämpades inte hjälptabellerna med anledning av att skadelidande inte 

sjukskrevs pga. skadan denne åsamkats. HD fastställde 3 000 kr såsom skäligt skadestånd för 

sveda och verk. Inte heller i detta fall gav det en motivering till det fastställda beloppet och 

hur HD kom fram till beloppet.  

 

Utifrån rättsfallen vilka presenterats ovan och genom uppsatsens gång har vi dragit slutsatsen 

att det föreligger en svag transparens i hur domstolarna beräknar skadeståndet, vare sig de 

använder TSN:s tabeller eller gör en skönsmässig bedömning. Det innebär enligt oss att 

förutsebarheten begränsas med anledning av att det inte går att följa domstolarnas 

argumentation och motiveringar till det fastställda beloppet. Det har inte heller förts några 

argumentationer kring huruvida skadan är svår eller inte. Domstolarna påstår att de tillämpar 

tabellerna, men det finns en begränsad transparens. Det skulle därför kunna innebära att 

domstolarna justerar beloppen skönsmässigt. Däremot förs argumentationer kring sjuktiden, 

vilken kan påverka skadeståndets storlek.  
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