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Sammanfattning 

Ett frihetsberövande i form av häktning torde vara en av de mest ingripande åtgärder den 

svenska staten kan företa gentemot en enskild individ. Olyckligtvis händer det ibland att den 

frihetsberövade av olika anledningar väljer att ta sitt liv. Rättsläget rörande det allmännas 

ansvar vid liknande skadesituationer och de närstående och anhörigas möjligheter till 

ersättning är mycket osäkert. I ett fall som i skrivande stund är på väg upp i Högsta domstolen 

hade en man begått självmord med hjälp av en livrem som han enligt rådande bestämmelser 

inte borde ha fått inneha. Tingsrätten tilldömde den avlidnes söner skadestånd något som 

senare ändrades av hovrätten. 

 

Kan då det allmänna göras skadeståndansvarigt vid liknande situationer och om så är fallet 

vilka möjligheter till ersättning har den avlidnes närstående och anhöriga? 

 

Ända fram till 1900-talet saknades ett skadeståndsansvar för det allmänna. När 

skadeståndslagen kom 1972 förändrades dock rättsläget. Det allmännas ansvar vid 

myndighetsutövning regleras nu i SkL 3:2 och innebär att stat och kommun skall ersätta 

personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållats genom fel eller försummelse 

vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. 

 

För att det allmänna skall kunna göras skadeståndsansvarigt krävs att både de objektiva och 

de subjektiva förutsättningarna är uppfyllda. De objektiva förutsättningarna innefattar att en 

skada måste ha uppkommit till följd av en aktiv handling eller skadeståndsgrundande 

passivitet, samt att det i förhållande till den skadegörande handlingen och den inträffade 

skadan föreligger kausalitet och adekvans. De subjektiva förutsättningarna innebär vid 

personskada att skadan skall ha orsakats genom oaktsamhet. 

 

Den för skadeståndsbedömningen största problematiken vid liknande skadesituationer handlar 

om kravet på kausalitet och adekvans som återfinns i svensk rätt. Ett självmord kan sägas vara 

en sådan aktiv handling från den skadelidande själv som kan anses bryta orsakssambandet 

mellan den oaktsamma handlingen och den uppkomna skadan. 

 

För det fall staten kan göras ansvarigt torde de närstående och anhöriga kunna tilldömas 

skadestånd för sveda och värk med anledning av dödsfallet till ett belopp av 50000 kronor.  
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1. Inledning 
Ett frihetsberövande i form av häktning torde vara en av de mest ingripande åtgärder den 

svenska staten kan företa gentemot en enskild person. Att bli häktad innebär för den enskilde 

ett ingrepp i den personliga integriteten och säkerligen också en stor psykisk påfrestning och 

anspänning. Det torde inte vara ovanligt att häktade personer känner sig desperata och mår 

psykiskt dåligt. I vissa fall kan det utsatta läget och den psykiska anspänningen få till följd att 

den häktade mår så dåligt att självmord förefaller vara den enda utvägen. När en person blir 

häktad får man förmoda att även dennes närstående och anhöriga upplever en psykisk stress 

och anspänning. Extremfallen där den häktade väljer att ta sitt liv är naturligtvis en 

fruktansvärd händelse för den avlidnes närstående och anhöriga. Speciellt utsatta och 

drabbade vid ett självmord torde den avlidnes barn vara. 

 

Kan då det allmänna1 kan göras skadeståndsskyldigt när någon tar sitt liv i häktet och om så är 

fallet vilka möjligheter till ersättning den avlidnes anhöriga och närstående har? Rättsläget är 

mycket osäkert vilket också framgår av två domar från tings2- och hovrätt3 vilka sedermera 

också har överklagats till Högsta domstolen. I fallet har en häktad man tagit sitt liv med hjälp 

av en mot rådande föreskrifter i cellen insmugglad livrem. Den dödes två söner kräver nu 

staten på skadestånd för sveda och värk med anledning av statens fel eller försummelse i 

samband med självmordet. Staten menar dock att självmordet inte varit en rimlig förväntad 

konsekvens av det felaktiga agerandet. Tingsrätten uttalar att det var personalen vid häktet 

som svarade för att skadliga följder av frihetsberövandet motverkades. En grundläggande 

regel vid förvaring av häktade är att de ej tillåts inneha livrem i cellen. Att den häktade fick ut 

en livrem för användning under en sjukresa och att kontroll inte skedde av att han återlämnade 

livremmen har inneburit en försummelse. En livrem är ett föremål som intagna kan använda 

för att skada sig själva med. Dödsfallet har därför varit en rimlig förväntad konsekvens av 

försummelsen och sönerna tilldöms ersättning från staten.  

 

Hovrättens utgångspunkt är att häktespersonalen har brustit i kontrollen av den häktade och 

att detta har skett i strid med föreskrifter om att häktade normalt inte får ha livrem inne i 

cellen.  Hovrätten menar dock att det finns brister i kausalsambandet. 

                                                 
1 Stat och kommun. 
2 Norrköpings tingsrätt mål nr T 387-04. 
3 Göta hovrätt mål nr T 2735-04. 



Försummelsen har inte utgjort en tillräcklig betingelse, på så sätt att dödsfallet i någon mening 

skall ha varit en oundviklig följd av försummelsen. Hovrätten anser vidare att det inte har 

funnits skäl för kriminalvården att uppmärksamma att den häktade varit särskilt 

självmordsbenägen. Hovrätten ändrar domen till förmån för staten och sönerna lämnas utan 

ersättning. 

 

Utfallet i de båda domstolarna vittnar om det osäkra rättsläget och den kommande domen från 

Högsta domstolen blir vägledande på området. Av förekommen anledning har jag därför 

bestämt mig för att närmare granska reglerna för det allmännas skadeståndsansvar vid 

myndighetsutövning vid den aktuella skadesituationen samt de närståendes möjlighet att få 

ersättning från stat och kommun. 

 

1.1 Syfte och disposition 

Vid utformandet av denna uppsats har ett övergripande syfte varit att sammanställa och 

närmare granska de lagar som reglerar det allmännas skadeståndsansvar vid 

myndighetsutövning. Vidare syftar arbetet till att mot bakgrund av de i inledningen kortfattat 

refererade rättsfallen göra en bedömning av huruvida det allmänna kan göras ansvarigt vid en 

liknande skadesituation som där beskrivs. Om det allmänna kan göras ansvarigt uppkommer 

också frågan vilka möjligheter till ersättning de närstående och anhöriga till den döde kan 

tänkas ha. För att åstadkomma detta och besvara dessa frågor inleds arbetet med en bakgrund 

och historik till det allmännas skadeståndsansvar och skadeståndslagen4. Historiken följs upp 

med en översiktlig redogörelse för regleringen kring det allmännas skadeståndsansvar i SkL. 

Därefter sker en genomgång av de kriterier som vid en skadeståndsbedömning skall vara 

uppfyllda för att det allmänna skall kunna göras skadeståndsskyldigt. Tyngdpunkten kommer 

att ligga på vissa kriterier som kan medföra särskilda svårigheter vid bedömningen av det 

allmännas skadeståndsansvar i liknande situationer. För de fall där det allmänna kan göras 

ansvarigt och ersättning till närstående och anhöriga kan tänkas utgå följer en genomgång av 

skadeståndsrättslig reglering av den aktuella skadetypen samt hur skadeståndet skall 

bestämmas och beräknas. Arbetet avslutas med en analys av samtliga delar i arbetet och en 

bedömning av huruvida det allmänna kan göras ansvarigt samt en genomgång av de 

närståendes möjligheter till ersättning vid den aktuella skadesituationen. 

 

                                                 
4 Skadeståndslag (1972:207), nedan kallad SkL. 



1.2 Metod 

Då denna uppsats är utpräglat rättsvetenskaplig och huvudproblemen är frågor om vilka regler 

som gäller och i slutändan vad som är gällande rätt, används i huvudsak den rättsdogmatiska 

metoden och de traditionella rättskällorna. Den rättsdogmatiska metoden innebär att jag 

använder mig av lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin för att tolka gällande rätt. 

Rättspraxis rörande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning i liknande situationer samt 

ersättningsmöjligheter för närstående vid självmord i häkte i är begränsad. Den praxis vid den 

aktuella skadesituationen som används i arbetet i form av domar från tings- och hovrätt har 

aldrig tidigare prövats av högsta instans och utgör sålunda vad man skulle kunna kalla obruten 

mark. 

 

1.3 Källkritik 

Jag anser att de källor jag använt mig av är samstämmiga och relevanta. Bertil Bengtsson 

behandlar i sina böcker om det allmännas skadeståndsansvar ämnet på ett klargörande och 

djuplodat sätt. När det gäller skadeståndsrätt i stort är det främst nämnde Bertil Bengtsson 

samt Jan Hellner och Marcus Radetzki som på ett förtjänstfullt sätt behandlar detta mycket 

breda område. Förarbeten och offentliga utredningar inom ramen för arbetet har även de 

bidragit till en god grund för arbetet att vila på. Inom vissa områden saknas dock utförlig 

doktrin och annat material. Dessa områden är främst rättsvetenskaplig metod och viss 

rättspraxis. Inom doktrinen är den rättsvetenskapliga metoden ett område som behandlas 

mycket kortfattat och någon egentlig vägledning av värde är svår att få. Det saknas utförligt 

material om vad den egentligen innebär och hur den skall tillämpas. Rättspraxis inom området 

för vissa delar av uppsatsen är sparsam, och som tidigare nämnts har den specifika 

skadesituationen när någon tar sitt liv i häktet och det allmännas skadeståndsansvar härför 

aldrig tidigare prövats av domstol. Jag är medveten om att värdet av domar från tings- och 

hovrätterna ej skall överskattas och att den därmed inte har samma juridiska status som en 

dom från Högsta domstolen. 

 

 
 
 



1.4 Avgränsning 

När den svenska staten häktar någon innebär detta ett mycket starkt ingrepp mot den enskilde. 

Ett häktningsförfarande uppfyller alla kriterier för myndighetsutövning och utgör en närmast 

självklar form av myndighetsutövning. Vid en sådan situation som behandlas i detta arbete 

svarar därför det allmänna enligt SkL 3:2. Det allmännas skadeståndsrättsliga ansvar enligt 

SkL behandlas också i SkL 3:1 (principalansvar). Detta principalansvar innebär att stat och 

kommun på samma sätt som andra arbetsgivare skall ersätta person- eller sakskada som 

arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. De främsta skillnaderna mellan 

SkL 3:1 och 3:2 är kravet på myndighetsutövning i SkL 3:2 samt att det allmänna enligt SkL 

3:2 svarar för ren förmögenhetsskada5 även utan brottslig handling. För den enskilde är det 

därför ur ekonomisk synvinkel fördelaktigt med ett ansvar enligt SkL 3:2. Av ovan nämnda 

anledningar samt utrymmesbrist kommer fortsättningsvis endast reglerna i SkL 3:2 att 

behandlas. Behandlingen av de närståendes och anhörigas eventuella ersättningar kommer 

även den att begränsas. Framställningen kommer endast att behandla de skadetyper och 

ersättningar som aktualiseras av de i inledningen refererade rättsfallen. 

 

2. Bakgrund till det allmännas skadeståndsansvar 
Historiskt sett finns ett nära samband mellan svenska skadeståndsregler och straffrätten. En 

vanlig påföljd i de medeltida lagarna var boten, som fungerade både som straff och som 

skadestånd. Boten som utgick med ett förutbestämt belopp vilket vanligtvis inte var anpassat 

efter skadans storlek tillföll delvis den som skadades av en otillåten händelse, och delvis 

samhället, konungen eller staden. För att bot skulle betalas var det tillräckligt att skadan hade 

uppkommit genom den utförda handlingen och någon skuld i skadegörarens handlande 

krävdes inte. 

 

I mitten av 1800-talet reformerades det svenska straffrättsliga systemet och boten avskaffades. 

I stället infördes regler om skadestånd, vilka hämtades från den romerska rätten. Grunden i 

dessa regler var culpaprincipen. Enkelt uttryckt innebär culpaprincipen att den som orsakat 

person- eller sakskada blir skadeståndsskyldig bara om han vållat skadan uppsåtligen eller 

genom oaktsamhet. 

 

                                                 
5 Ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada, SkL 1:2. 



Culpaprincipen var en grundläggande skadeståndsprincip i samtliga stora europeiska lagverk 

och stämde väl överens med de liberala ideal som dominerade 1800-talets samhälle. En rimlig 

trygghet för den skadelidande och samtidigt ett skydd för den som handlade med normal 

aktsamhet. I mitten av 1800-talet framlades ett förslag till ny civillag innehållande en generell 

skadeståndsrättslig culparegel. Förslaget ledde dock aldrig till lagstiftning och i stället 

infördes i en ny strafflag allmänna regler om skadestånd på grund av brottslig gärning. 

Strafflagens skadeståndsregler var dock starkt influerade av culpaprincipen och kom i stor 

utsträckning att tillämpas analogt även på fall där brott ej varit för handen. Därmed kom från 

mitten av 1800-talet ett skadeståndsansvar som omfattade person- och sakskador samt 

förmögenhetsskador till följd av person- eller sakskada även utanför det straffbara området att 

tillämpas i svensk rätt. 

 

Under tidigt 1900-tal utvecklades vissa betydelsefulla tendenser inom skadeståndsrätten. Den 

moderna storindustrin och de nya kommunikationsmedlen ställde krav på speciella 

skadeståndsregler. Under denna period utvecklades därför arbetsgivarens ansvar för 

arbetstagarens vållande i det så kallade principalansvaret samt ett strikt ansvar i bland annat 

luftfartsansvarighetslagen från 1922. Framväxten av ett omfattande försäkringsväsende fick 

en stark inverkan på skadeståndsreglernas betydelse. Skadestånd kunde nu ses som en del i ett 

större system av regler med det gemensamma syftet att ge ersättning vid olika typer av 

skador. 6 

 

Före SkL tillkomst 1972 saknades generell lagstiftning rörande det allmännas ansvar. Under 

tidigt 1900-tal var huvudregeln att det allmänna inte skulle ha något ansvar för anställdas 

vållande. Ett antal speciella lagar med begränsat tillämpningsområde som innebar ett avsteg 

från huvudregeln fanns dock. Utanför området för dessa speciella lagar började vissa principer 

att utarbetas i praxis. Dessa principer gick ut på att i varje fall av verksamhet som kunde 

jämställas med enskild svarade staten och kommun för person- och sakskada på samma sätt 

som privata rättsubjekt. Principerna tillämpades i en rad situationer, där visserligen den 

offentligrättsliga karaktären av verksamheten framträdde men det knappast var fråga om 

utövning av några offentliga maktbefogenheter i förhållande till den skadelidande. Det var 

med andra ord inte fråga om myndighetsutövning enligt nuvarande lagstiftning i SkL. 

                                                 
6 SOU 1993:55, s 43ff. 



Stat och kommun ansågs svara för person- och sakskada enligt privaträttsliga regler 

exempelvis för fel begångna vid väghållning och sjukvård. Även när det gällde ekonomisk 

skada (ren förmögenhetsskada SkL 1:2) till följd av felaktiga myndighetsbeslut eller annan 

försummelse vid typisk myndighetsutövning ansågs rättsläget klarlagt. Den skadelidande fick 

helt enkelt vända sig mot den skadevållande befattningshavaren som blev ersättningsskyldig i 

händelse av tjänstefel. Det allmänna kunde inte göras ansvarigt. 

 

Tankegångarna bakom det allmännas ansvarsfrihet vid myndighetsutövning ger inte någon 

entydig bild. Delvis har tankar om statens höghetsmakt legat bakom invändningarna mot ett 

ansvar för det allmänna. En fruktan för de finansiella konsekvenserna och en ökad 

arbetsbörda för domstolarna, samt farhågor om att den offentlige tjänstemannens aktsamhet 

skulle avtrubbas är tankar som lagts fram mot ett ansvar för det allmänna.7 

 

SkL:s tillkomst 1972 innebar stora förändringar avseende stat och kommuns ansvar. Tidigare 

var rättsläget sådant att den som hade lidit skada vid myndighetsutövning på grund av fel eller 

försummelse av en offentlig funktionär endast hade möjlighet att kräva skadestånd av 

funktionären själv. Nu infördes ett skadeståndsansvar för det offentliga liknande det 

principalansvar som åvilar enskilda arbetsgivare. Sålunda blev stat och kommun i och med 

skadeståndslagens införande ansvariga för skador som vållats av anställda inom stat och 

kommun. 

 

Statsmakterna befarade att det utökade ansvaret skulle få stora ekonomiska konsekvenser och 

ställde därför upp ett antal undantag. Den så kallade standardregeln som återfanns i SkL 3:3 

medförde att det allmänna ibland undgick att svara för sina funktionärers vållande i fall då 

trots vållande, inte skäliga krav på verksamheten kunde anses åsidosatta. Passivitetsregeln i 

SkL 3:4 innebar att skadeståndet bortföll eller kraftigt nedsattes, om den skadelidande inte 

överklagade ett ofördelaktigt myndighetsbeslut. En tidigare bestämmelse i SkL 3:5 kunde få 

till följd att ersättningen till en företagare för ren förmögenhetsskada nedsattes efter en 

skälighetsbedömning.  

 

 

                                                 
7 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning, s 8ff. 



Dessa undantag kom dock att försvinna i och med vissa lagändringar under 1989. Syftet med 

ändringarna var att utvidga de allmännas ansvar vid myndighetsutövning. Lagändringarna 

innebar att stat och kommuns ansvar vid myndighetsutövning utvidgades till att innefatta även 

skada som vållats vid myndighetsutövning bedriven av annan än stat eller kommun, om det är 

fråga om verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta i kombination 

med de ovan nämnda slopade undantagen innebar att det allmännas ansvar skärptes 

ytterligare.8 I förarbetena till lagändringarna framhölls att det är av största vikt att det 

allmännas verksamhet innehar förtroende hos medborgarna. För detta förtroende har 

säkerligen mycket stor betydelse om det allmänna är beredda att kompensera skador som 

uppkommer på grund av fel som begås av myndigheterna. Även det faktum att en ekonomisk 

skada som för den enskilde är mycket betydelsefull oftast är lätt att bära för det allmänna 

ansågs väga tungt.9 

 

3. SkL:s reglering av det allmännas skadeståndsansvar vid 
myndighetsutövning 
Skadeståndslagens bestämmelser utgör grunden för regleringen kring det allmännas 

skadeståndsansvar. De är sålunda också basen för bedömningen av det allmännas ansvar som 

sker i detta arbete. Av särskilt intresse är reglerna om det allmännas ansvar vid 

myndighetsutövning som återfinns i SkL 3:2. Nedan följer allmänna fakta om SkL samt en 

genomgång av nuvarande reglering i SkL 3:2. 

 

3.1 Allmänt om SkL 

SkL utgör inte någon uttömmande reglering av skadeståndsrätten, utan kan ses som en 

ramlag. Bestämmelserna är generella och måste vid tillämpning utfyllas genom tolkning av de 

allmänt utformade begrepp som finns i lagen, exempelvis vållande och myndighetsutövning. 

Dessutom finns ett antal allmänt erkända skadeståndsrättsliga grundsatser som inte återfinns i 

lagen men som ändå skall tillämpas, exempel på detta är principerna om adekvat kausalitet 

och skyddat intresse. Reglerna i SkL är generella och av allmängiltig karaktär och i princip 

tillämpliga vid varje skadefall. 

                                                 
8 Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 11ff. 
9 Proposition 1989/90:42, s 6. 



SkL är dock i första hand tillämplig i utomobligatoriska förhållanden, det vill säga när det inte 

föreligger något avtalsförhållande mellan den skadelidande och den som han kräver 

skadestånd av. SkL är inte tillämplig om det föreligger särskild skadeståndsrättslig 

speciallagstiftning som är tillämplig på det aktuella fallet samt när det i praxis finns 

utarbetade regler om skadestånd i speciella situationer. Bestämmelserna i SkL utgör således 

de grundregler som gäller om inte annan lag, avtal eller särskilda rättsgrundsatser är 

tillämpliga.10  

 

3.2  Det allmännas ansvar vid myndighetsutövning 

SkL 3 kap. 2 §. Det allmännas ansvar vid myndighetsutövning  

Staten eller kommun skall ersätta 

1. person, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållats genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och 

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller 

försummelse vid sådan myndighetsutövning. 

 

3.2.1 Allmänt 

Reglerna om ansvar vid myndighetsutövning var kanske den största nyheten vid SkL:s 

tillkomst och innebar en radikal ändring i rättsläget. Paragrafen innebär ett utvidgat ansvar för 

främst stat och kommun. Om skadan vållats vid myndighetsutövning svarar de för ren 

förmögenhetsskada på samma sätt som vid person- eller sakskada. Detta ter sig naturligt då 

felaktiga myndighetsbeslut och myndighetsåtgärder typiskt sett medför just ren 

förmögenhetsskada. För att det allmänna skall bli skadeståndsskyldigt krävs vållande- fel eller 

försummelse. I vissa fall svarar dock staten oberoende av vållande. Exempel på detta är lagen 

(1998:714) om frihetsberövande och andra tvångsåtgärder som i vissa fall föreskriver ett strikt 

ansvar.11 

 

 

 

 

                                                 
10 SOU 1993:55, s 53ff. 
11 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 88f. 



Det utvidgade ansvaret gäller bara skada vållad vid myndighetsutövning. När det allmänna 

driver verksamhet liknande enskild gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Om en 

anställd i ett sådant fall vållar skada bedöms skadeståndsskyldigheten enligt reglerna om 

principalansvar i SkL 3:1. Detta innebär att ansvar för ren förmögenhetsskada som huvudregel 

uteblir. För att ren förmögenhetsskada skall ersättas krävs alltså som huvudregel att 

myndighetsutövning är för handen.12 

 

3.2.2 Begreppet myndighetsutövning 

Begreppet myndighetsutövning är känt från flera olika rättsområden. Det avser beslut och 

åtgärder från det allmännas sida som är ett utryck för samhällets rätt att utöva makt över 

medborgarna: att bestämma över deras rättigheter och skyldigheter på ett sätt som de inte kan 

motsätta sig, bevilja dem förmåner som endast en myndighet kan ge och utöva offentlig 

kontroll över den enskildes förhållanden. Begreppet används inom förvaltningsrätten, 

straffrätten och kommer även till utryck i regeringsformen.13 Begreppet har dock inte alltid 

helt samma innebörd som i SkL. Myndighetsutövningsbegreppet används i SkL för att 

avgränsa tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om det allmännas skadeståndsansvar, 

och kan sägas vara sådana beslut och åtgärder från det allmännas sida som är ett utryck för 

samhällets rätt att utöva makt över medborgarna.14 I förarbetena till SkL finns en utförlig 

uppräkning av verksamheter som är att anse som myndighetsutövning.15 Då uppräkningen är 

tämligen omfattande är det enklare att redogöra för vad som inte anses utgöra 

myndighetsutövning. Dit hör till att börja med typiska serviceverksamheter som allmänheten 

inte är tvungen att anlita. Verksamheter som inte innebär tvång mot den enskilde räknas 

normalt sett inte som myndighetsutövning. Exempel på sådan verksamhet är sjukvård och 

undervisning. Situationer där det allmänna befinner sig i en monopolställning räknas dock 

vanligtvis som myndighetsutövning. Sådana situationer kan till exempel utgöras av en vägran 

från myndighet att vårda eller beslut om begränsningar i en rätt till undervisning.16 

 

 

                                                 
12 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 90f. 
13 Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 39. 
14 SOU 1993:55, s 69f. 
15 Proposition 1972:5, s 510f. 
16 Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 43f. 



Myndighetsutövningsbegreppet är svårdefinierat men för att en åtgärd eller beslut, handling 

eller underlåtenhet, skall anses utgöra myndighetsutövning bör i allmänhet följande 

förutsättningar vara uppfyllda; 

 

1. Det skall vara fråga om en åtgärd som avgörs ensidigt av företrädare för det allmänna. 

2. Åtgärden skall komma till stånd och få rättsverkningar i kraft av offentligrättsliga 

regler. 

3. Åtgärden skall direkt få bestämda rättsverkningar av positiv eller negativ innebörd för 

den enskilde. 

4. Åtgärden skall, åtminstone i sin förlängning, vara uttryck för det allmännas 

maktbefogenheter mot den enskilde. 

5. Åtgärden skall vidtas av ett rättsubjekt som intar en monopolställning på så sätt att 

ingen enskild kan vidta samma åtgärd med motsvarande verkan. 

6. Den enskilde, mot vilken åtgärden riktas, skall inta en beroendeställning i förhållande 

till det allmänna.17 

 

3.2.3 Fel eller försummelse 

Enligt SkL 3:2 ansvarar stat och kommun för skador som vållas genom fel eller försummelse 

vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. 

Uttrycket ”vållas genom fel eller försummelse” används för att beskriva vilka beteenden som 

kan medföra skadeståndsansvar. Uttrycket ”fel eller försummelse” är avsett att vara neutralt 

för att tillåta en objektiv bedömning av det förfarande som har orsakat skadan. Detta skiljer 

sig från den mera subjektiva bedömning som skall göras enligt SkL 2:1 där det är fråga om 

skada som vållas ”uppsåtligen” eller av ”vårdslöshet”. Motiven bakom detta är att det 

allmänna borde kunna åläggas att utge ersättning om man kunde konstatera att det brustit i en 

myndighets handläggning av ett visst ärende. Vidare uttalades att förutsättningen att 

culparegelns handlingsnormer objektivt åsidosatts bör komma till uttryck i lagen på så sätt att 

där talas om skada som vållas genom fel eller försummelse.18 

 

 

                                                 
17 SOU 1993:55, s 84f. 
18 Ibid, s 149f. 



Myndighetsutövningens speciella karaktär påverkar dock bedömningen. Myndigheternas 

makt och den enskildes beroendeställning kan motivera att särskilt höga krav ställs på 

aktsamhet och omdöme från myndigheternas sida. Men å andra sidan utsätts tjänstemännen 

ofta för en stor belastning och förväntas snabbt fatta beslut i komplicerade ärenden. Vidare 

måste den enskilde tjänstemannen följa de ofta detaljerade och svåröverskådliga föreskrifter 

som gäller för verksamheten. Sålunda finns det skäl för både en strängare- och en mildare 

vållandebedömning. Vållandebedömningen är liksom i SkL 3:1 objektiv. Vid 

myndighetsutövning skulle det vara anmärkningsvärt om ersättning inte skulle utgå på grund 

av personliga ursäkter så som bristande erfarenhet hos den felande tjänstemannen. Vidare 

ansvarar det allmänna när flera befattningshavare begått mindre fel som tillsammans gör att 

försumlighet kan konstateras hos myndigheten (kumulerade fel). Det allmänna är även 

ansvarigt i fall där man inte kan konstatera exakt vem inom myndigheten som varit oaktsam 

(anonyma fel). 

  

För att det allmänna skall hållas ansvarigt förutsätts att bevisat vållande föreligger. Den 

skadelidande behöver dock inte påvisa exakt vari oaktsamheten föreligger. Det anses fullt 

tillräckligt att den skadelidande påvisar ett fel som får antas bero på oaktsamhet från 

myndighetens sida. Om man från det allmännas sida vill hävda att felet på något sätt är 

ursäktligt är det upp till det allmänna att utreda detta. I annat fall bör man kunna utgå från att 

oaktsamhet föreligger.19  

 

1989 års lagändringar innebar bland annat ett slopande av den så kallade standardregeln. 

Regeln innebar att ersättningsskyldighet förelåg endast om de krav har blivit åsidosatta som 

med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning. Följden 

av detta var att det inte alltid räckte för den skadelidande att styrka vållande på det allmännas 

sida. Skadeståndskrav kunde ogillas på grund av att man inte kunde begära bättre av en 

myndighet med tanke på under vilka förhållanden den arbetade. Ursäktande omständigheter 

kunde vara sådant som otillräckliga resurser, stor arbetsbörda samt brådskande förhållanden.20  

 

 

 

                                                 
19 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 93ff. 
20 Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 58. 



I motiven till lagändringen poängterades att standardregeln utgjorde en specialbestämmelse 

som saknade en motsvarighet i skadeståndslagen i övrigt och gav uttryck för en snål 

inställning. Vidare uttalades att det visserligen vore orimligt om varje liten försummelse 

skulle medföra skadeståndsansvar. Vanliga skadeståndsrättsliga principer som den allmänna 

vållandebedömningen, principen om adekvat kausalitet med mera ansågs dock utgöra ett 

tillräckligt skydd mot ett alltför långtgående skadeståndsansvar. Myndighetens handlande 

skall bedömas inte ur dess eget perspektiv utan ur allmänhetens synpunkt. Det avgörande är 

om de krav på rättsäkerhet, noggrannhet och korrekthet handläggning som den enskilde 

rimligen kan ställa i den aktuella situationen kan anses uppfyllda.21 

 

3.2.4 Skada vid myndighetsutövning 

Bestämmelserna i SkL 3:2 tar inte bara sikte på skador som vållas genom det beslut eller den 

åtgärd där myndigheten ingripit i den enskildes förhållanden. Regeln riktar sig mot fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning och det skadevållande handlandet behöver sålunda bara 

ha ett visst samband med myndighetsutövningen.22 I förarbetena till lagen talas om skada som 

vållas genom fel eller försummelse vid- inte genom- myndighetsutövning. Detta innebär att 

bestämmelsen omfattar beslut eller åtgärder som ingår endast som ett led i 

myndighetsutövningen men som kan få rättsliga konsekvenser för den enskilde.23 Handlingar 

som står i alltför avlägset samband med den skadevållande funktionärens tjänst faller utanför 

bestämmelserna i SkL 3:2.24 

 

3.2.5 Ansvariga 

Det allmänna skall inte kunna undgå sitt ansvar för myndighetsutövande verksamhet genom 

att verksamheten privatiseras eller att medhjälpare anlitas utanför organisationen. Tanken är 

att all myndighetsutövning i sista hand går tillbaka på det allmännas maktbefogenheter. Enligt 

SkL 3:2 är det sålunda antingen staten eller kommunen som blir ansvarig för skada som vållas 

i samband med myndighetsutövning.25   

                                                 
21 SOU 1993:55, s 150ff. 
22 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 98f. 
23 Proposition 1972:5, s 502. 
24 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 98f. 
25 Ibid, s 100f. 



Avgörande för ansvar enligt förarbetena är huruvida det beslut eller den åtgärd det är fråga om 

skulle ha utgjort ett naturligt led i en motsvarande av det allmänna driven verksamhet, och om 

det i så fall skulle ha varit fråga om myndighetsutövning.26 

 

3.2.6 Ersättningsberättigade 

Den som till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning drabbas av person- eller 

sakskada är i allmänhet berättigad till ersättning. I vissa fall kan dock de regler som 

myndigheten överträtt inte anses skydda enskilda intressen. Under sådana omständigheter 

utgår inte ersättning trots det begångna felet. Detta är dock relativt ovanlig då sådana regler i 

allmänhet är till för att förebygga liknande skador.27 

 

4. Skadestånd och skadeståndsbedömningen 
Ett skadestånd är en penningersättning som en skadevållare under vissa förutsättningar är 

skyldig att betala till den skadelidande. 28 Huvudtankarna bakom skadeståndet är dels att 

skadeståndet skall skydda den enskilde mot skada som kan drabba honom, hans egendom och 

förmögenhet. Denna del utgör skadeståndets reparativa funktion. Vidare skall skadeståndet ha 

en preventiv funktion vilken utgörs av hotet att bli skadeståndsskyldig. Detta överhängande 

hot anses bidra till att göra personer, företag och det allmänna mer aktsamma och uppfostra 

till hänsyn.29 För att skadeståndsansvar skall uppkomma krävs att ett antal olika 

förutsättningar är uppfyllda. De rent faktiska eller objektiva förutsättningarna innefattar att en 

skada måste ha uppkommit till följd av en aktiv handling eller skadeståndsgrundande 

passivitet, samt att det i förhållande till den skadegörande handlingen och den inträffade 

skadan föreligger kausalitet och adekvans. Till dessa objektiva rekvisit skall också räknas de 

subjektiva som vid personskada innebär att skadan skall ha orsakats genom oaktsamhet. Om 

samtliga förutsättningar är uppfyllda föreligger ett skadeståndsansvar.30 Nedan behandlas de 

olika rekvisit som inom ramen för detta arbete skall vara uppfyllda för att det allmänna skall 

kunna hållas ansvarigt.   

 

                                                 
26 Proposition 1972:5, s 506. 
27 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen en kommentar, s 102f. 
28 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 9. 
29 Bengtsson, Skadeståndsrätt några huvudlinjer, s 13. 
30 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 12. 



4.1 Objektiva förutsättningar för skadeståndsansvar 

 

4.1.1 Personskada 

En grundläggande förutsättning för ett skadeståndsansvar är att skada har inträffat. I den 

svenska skadeståndsrätten återfinns fyra olika skadetyper personskada, sakskada, ren 

förmögenhetsskada och kränkning. Vid den skadesituation som behandlas i detta arbete torde 

dock endast personskada vara aktuell. En personskada kan vara en fysisk skada så som ett 

brutet ben eller en stukad fot. Den kan också vara av psykisk natur då ofta i form av 

chocktillstånd eller depressioner. Utöver detta hänförs till personskada alla de ekonomiska 

skador som uppkommer till följd av nämnda fysiska och psykiska skador. Exempel på dessa 

följdskador kan vara inkomstförluster, kostnader för läkare och transporter.31 Den specifika 

typ av personskada som är för handen i detta arbete utgörs av sveda och verk med anledning 

av dödsfall. Bestämmelser om denna typ av skada som i SkL benämns ersättning till 

efterlevande vid dödsfall återfinns i SkL 5:2. Dessa bestämmelser kommer att behandlas 

utförligare senare i arbetet. 

    

4.1.2 Ansvarssubjekt 

För att en skadeståndsutredning skall kunna utföras krävs att det finns ett presumtivt 

ansvarssubjekt. Det måste vara möjligt att utpeka en tänkbart skadeståndsskyldig fysisk eller 

juridisk person. En skadeståndsutredning syftar sålunda till att klargöra huruvida det 

presumtiva ansvarssubjektet verkligen är ansvarigt eller ej.32 I detta arbete utgörs det 

presumtiva ansvarssubjektet av det allmänna, som enligt SkL 3:2 ansvarar för skador som 

vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande 

staten eller kommunen svarar. Som tidigare i arbetet nämnts, är tanken att det allmänna inte 

skall kunna frigöra sig från sitt ansvar vid myndighetsutövning och all myndighetsutövning i 

sista hand går tillbaka på det allmännas maktbefogenheter.  

 

Att det i den för detta arbete aktuella situationen är fråga om myndighetsutövning torde stå 

klart. Att häkta någon är ett ingripande som det allmänna så att säga har monopol på, och kan 

sägas vara en sådan åtgärd från det allmännas sida som är ett utryck för samhällets rätt att 

utöva makt över medborgarna.   

                                                 
31 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 15f. 
32 Ibid, s 17f. 



Vidare ansvarar det allmänna när flera befattningshavare begått mindre fel som tillsammans 

gör att försumlighet kan konstateras hos myndigheten (kumulerade fel). Det allmänna är även 

ansvarigt i fall där man inte kan konstatera exakt vem inom myndigheten som varit oaktsam 

(anonyma fel). För att det allmänna skall hållas ansvarigt förutsätts att bevisat vållande 

föreligger. Den skadelidande behöver dock inte påvisa exakt vari oaktsamheten föreligger. 

Det anses fullt tillräckligt att den skadelidande påvisar ett fel som får antas bero på 

oaktsamhet från myndighetens sida. 

  

4.1.3 Handling/passivitet 

Som huvudregel uppkommer skadeståndsansvar endast vid skada orsakad av en aktiv 

handling. Passivitet grundar sålunda i normalfallet inte skadeståndsansvar. Huvudregeln om 

att det krävs en aktiv handlig för att skadeståndsansvar skall föreligga har dock åtskilliga 

undantag. Passivitet kan ge upphov till ett skadeståndsansvar i situationer där det föreligger en 

plikt att handla. Denna handlingsplikt kan grundas på lag, avtal eller omsändigheterna i det 

enskilda fallet.33  I vissa fall medför underlåtenheten att handla straff, och man kan då 

tillämpa den allmänna principen om att brottsliga handlingar medför skadeståndsskyldighet. 

Det är dock inte bara den straffrättsliga lagstiftningen som får skadeståndsrättsliga 

konsekvenser. Även annan lagstiftning innehåller föreskrifter om handlingsskyldighet. 

Exempel på detta är lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 2 § 

som ålägger kommun skyldigheter att röja snö och sanda.34 

 

I det fall som ligger till grund för detta arbete har den avlidne i samband med en sjuktransport 

lyckats smuggla in en livrem i cellen. Häktespersonalen hade i sin behandling av de häktade 

att följa lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt förordningen 

(1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Ur dessa bestämmelser 

framkommer att den häktade skall behandlas så att skadliga följder av frihetsberövandet 

motverkas samt att den häktade vid ankomsten till förvaringslokalen skall kroppsvisiteras för 

sådana föremål som denne inte får inneha. I motiven uttalas att särskild uppmärksamhet bör 

riktas mot att sådana föremål som den intagne kan använda för att skada sig själv eller annan 

person blir omhändertagna.35 

 

                                                 
33 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 18f. 
34 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 112. 
35 Proposition 1975/76:90, s 120. 



4.1.4 Kausalitet och adekvans 

Vid den för det här arbetet aktuella skadesituationen (självmord) är bedömningen kring ett 

orsakssamband mellan den uppkomna skadan och försummelsen särskilt problematisk. 

Självmord är typiskt sett en handling utförd av den skadelidande själv och kan därför 

svårligen läggas någon annan till last. I det i inledningen refererade rättsfallet medger staten i 

hovrätten att det har förekommit en försummelse. Staten anser dock att det inte föreligger 

adekvat kausalitet mellan den uppkomna skadan och försummelsen. Tingsrätten menar att 

dödsfallet var en förväntad konsekvens av statens försummelse. Hovrätten å sin sida talar i 

domskälen om kausalsamband, tillräcklig- och nödvändig betingelse som förutsättningar för 

att det allmänna skall få bära ansvaret för konsekvenserna av dödsfallet. Nedan följer en 

beskrivning och utveckling av innebörden i dessa begrepp. 

 

Vid culpaansvar förutsätter skadeståndsskyldighet att det culpösa handlandet har orsakat 

skadan. Orsaksförhållandet eller med ett annat ord kausaliteten är en förutsättning för 

skadeståndsansvar. I vissa fall kommer orsakskravet in vid bedömningen huruvida 

skadeståndsansvar över huvud taget föreligger, och i andra fall vid bedömningen om en 

förlust är ersättningsgill. Orsakskravet hör därför till både ansvarsförutsättningarna och de 

allmänna principerna för beräkning av skadestånd. Även vid jämkning på grund av den 

skadelidandes medverkan förutsätts kausalitet mellan den medverkande handlingen och 

skadan.36 

 

För att definiera begreppet kausalitet används uttrycken tillräcklig och nödvändig betingelse. 

Om en faktor är en tillräcklig betingelse för en följd betyder det att faktorn, enligt naturens 

lagar och de konkreta förhållandena kring händelsen, för med sig följden. Om en faktor är en 

nödvändig betingelse för en följd innebär det att frånvaron av faktorn medför att följden inte 

skulle ha inträffat. Om det endast föreligger en tillräcklig betingelse skulle skadan kunna 

inträffa i vilket fall som helst, vilket inte är fallet vid nödvändig betingelse. Föreligger endast 

nödvändig betingelse kanske skadan aldrig inträffar därför att det behövs andra nödvändiga 

betingelser. För att hindra följden räcker det med att ta bort den nödvändiga betingelsen, men 

för att med säkerhet åstadkomma följden krävs en tillräcklig betingelse.  

 

 

                                                 
36 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 195. 



Vanligtvis är den utpekade faktorn i det enskilda fallet både tillräcklig och nödvändig. 

Definitionerna används för att kunna avskilja olika typer av problem rörande kausaliteten. 

Dessa problem uppstår när flera faktorer, som inte tillhör det normala, kan utpekas som 

antingen nödvändiga eller tillräckliga men inte både och.37 

 

Ett exempel på en bedömning av huruvida en händelse varit en tillräcklig betingelse för den 

inträffade skadan illustreras i en dom från Högsta domstolen 1983.38 I målet hade en 

löslöpande hund förföljt en älg. Älgen tog sig ut på en väg och orsakade en trafikolycka. 

Högsta domstolen ansåg att enbart den omständigheten att hunden förföljde älgen inte var 

tillräcklig för att dra slutsatsen att hunden hade en så bestämmande inverkan på älgens 

beteende att den kunde anses ha varit orsak till olyckan. 

 

För skadeståndsansvar är det dock inte tillräckligt att ett vållande har varit både en nödvändig 

och en tillräcklig betingelse för den uppkomna skadan. Det krävs också att skadan har varit en 

påräknelig följd av vållandet eller med andra ord att adekvat kausalitet föreligger. 

Adekvansbedömningen handlar om i vilken utsträckning vållandet skapar, ökar eller minskar 

risken för skada i det enskilda fallet. Om det har förekommit ett vårdslöst handlande och detta 

handlande har ökat eller medfört en risk för skada som annars inte skulle ha funnits, är kravet 

på adekvat kausalitet uppfyllt. Om det vårdslösa handlandet däremot inte har haft någon 

inverkan på risken för skada eller till och med minskat denna risk, föreligger inte adekvat 

kausalitet. För skadeståndsskyldighet krävs dock inte ett omedelbart orsakssammanhang 

mellan vårdslöshet och skada. Mellan det vårdslösa handlandet och skadan ligger inte sällan 

en lång rad av händelser som också varit nödvändiga led i kedjan för att skadan skulle 

inträffa. En sådan orsakskedja utesluter inte att det kan föreligga adekvat kausalitet mellan 

vållandet och skadan. En förutsättning är dock att kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt i 

samtliga led.39 

 

Tanken bakom adekvanskravet är att man inte vill belasta den som handlat oaktsamt eller till 

och med uppsåtligt med att ersätta slumpmässiga, opåräkneliga följder. Den skadelidande får 

själv bära inadekvata följder och olyckshändelser.  

                                                 
37 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 290ff. 
38 NJA 1983 s 606. 
39 Bengtsson, Nordenson, Strömbäck, Skadestånd lagstiftning och praxis med kommentarer, s 44f. 



Problemet vid adekvansbedömningen är att bestämma hur sannolikheten skall öka för att ett 

ansvar skall bli aktuellt. En ofta använd formulering är att skadan skall ligga i farans riktning 

för att vara ersättningsgill. Bakom uttrycket ligger tanken att om en skada ligger i farans 

riktning ersätts den även om händelseförloppet är så egendomligt att det förefaller osannolikt 

att vållandet har lett till den inträffade skadan.  

 

Vanligt förekommande vid försök att sammanfatta adekvansbedömningen är hänvisningen till 

en ”vir optimus”. Denne ”vir optimus” kan ses som en särskilt framstående person som med 

hjälp av de kunskapskällor som står honom till buds i efterhand bedömer om skadan kan anses 

påräknelig. Först sker en bedömning av om oaktsamhet föreligger. Om oaktsamhet föreligger 

prövar man vilka skador en fackman i efterhand skulle se som påräkneliga. De skador som 

fackmannen anser som möjliga faller inom adekvansgränsen. I rättspraxis sker bedömningen 

vanligtvis i två steg. Först prövas om en viss typ av skada ligger inom adekvansgränsen, 

därefter prövas om skadan i fallet har orsakats på ett adekvat sätt. Ur adekvansreglerna har 

vissa specialregler utvecklats. Dessa regler kan antingen åberopas direkt utan att 

adekvansöverväganden behöver nämnas, alternativt utgöra ett komplement till 

adekvansbedömningen. Adekvansbedömningen har också beröringspunkter med 

tillämpningen av många andra rättsregler så som culpabedömningen och 

medverkansbedömningen.40 

 

Ett fall som belyser orsakssammanhang och adekvans är Högsta domstolens dom från 1983.41 

En tjänsteman hade underlåtit att rapportera ett grund till sjöfartsverket varpå en lots gick på 

grund. Om sjöfartsverket hade fått rapporten om grundet hade detta säkerligen föranlett ett 

antal åtgärder från verket. Dessa åtgärder hade i sin tur föranlett lotsen att välja en annan väg 

och därigenom undvika grundstötningen. Underlåtenheten ansågs ligga i farans riktning.  

 

 

 

 

                                                 
40 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 202ff. 
41 NJA 1983 s 3. 



4.2 Subjektiva förutsättningar för ansvar/strikt ansvar 

Förutom de ovan presenterade objektiva förutsättningarna krävs vanligtvis att en förutsättning 

av subjektiv natur kan anses uppfylld för att skadeståndsansvar skall föreligga. De subjektiva 

rekvisiten benämns vanligen uppsåt och oaktsamhet.42 När det gäller det allmännas 

skadeståndsansvar i SkL 3 kap 1 § och 2 § använder man sig av uttrycken fel eller 

försummelse vilket är en gemensam beteckning för uppsåt och oaktsamhet. I vissa situationer 

ställs dock inte något subjektivt krav upp och man brukar då säga att strikt ansvar föreligger. 

Det allmännas ansvar kan sägas utgöra en typ av strikt ansvar på så sätt att det allmänna 

ansvarar utan att i sig själv ha gjort sig skyldig till uppsåt eller oaktsamhet. Den felaktiga eller 

försumliga handlingen är inte utförd av det allmänna som en egen person utan av en eller flera 

personer, anställda eller andra för vilka det allmänna svarar enligt SkL 3:2. Det är dock inte 

frågan om något rent strikt ansvar då ansvaret subjektivt begränsas till situationer då skadan 

orsakats genom fel eller försummelse.43 

   

4.3 Uppsåt eller oaktsamhet/fel eller försummelse 

En viktig del i det i inledningen refererade målet är att bedöma huruvida det allmänna har 

varit försumligt i och med att man inte uppmärksammade att den häktade fick med sig en 

livrem in i cellen samt att han var självmordsbenägen och av den anledningen vidtog rimliga 

åtgärder. Något som bör noteras är att personalen vid häktet i sin behandling av de häktade 

hade att följa lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt 

förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Ur dessa 

bestämmelser framkommer att den häktade skall behandlas så att skadliga följder av 

frihetsberövandet motverkas samt att den häktade vid ankomsten till förvaringslokalen skall 

kroppsvisiteras för sådana föremål som denne inte får inneha. I motiven uttalas att särskild 

uppmärksamhet bör riktas mot att sådana föremål som den intagne kan använda för att skada 

sig själv eller annan person blir omhändertagna.44 

 

 

 

 

                                                 
42 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 29. 
43 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 45. 
44 Proposition 1975/76:90, s 120. 



Under begreppet culpa faller såväl uppsåt som vårdslöshet (ofta används utryck som 

oaktsamhet eller försummelse). Att bedöma vad som är ett uppsåtligt handlande utgör i 

allmänhet inga större problem. Skadeståndsansvar för person- eller sakskada enligt 

culparegeln inträder också vid oaktsamhet och i sådana fall kan uppsåtskriteriet lämnas 

därhän. För att någon skall kunna sägas ha handlat oaktsamt eller vårdslöst måste man kunna 

konstatera att denne har handlat på ett annat sätt än han bort göra och därigenom överträtt 

eller åsidosatt en aktsamhets- eller handlingsnorm. Något konkret handlingsmönster att följa 

finns inte uppställt i lag. Det är istället domstolarna som i de enskilda fallen träffar 

avgöranden och på det viset svarar för rättsbildningen.  

 

I den romerska rätten talade man om en ”bonus pater familias” vilket var ett utryck för tanken 

att domaren skulle ta sin utgångspunkt i de allmänt rådande värderingarna bland 

ansvarsmedvetna medborgare när han gör sin bedömning. Culpa bedömningen är en konkret 

bedömning av vad som å ena sidan allmänt sett skulle ha varit ett önskvärt handlande och å 

andra sidan om det med hänsyn till de yttre omständigheterna och den handlandes kunskaper 

skulle ha varit rimligt att han handlat just på det sättet för att undgå att orsaka skada. 

Bedömningen underlättas ofta av att det i lagstiftningen för många verksamhetsområden finns 

mer eller mindre konkret uppställda handlingsnormer att följa. I fall där sådana regler eller 

föreskrifter har överträtts eller åsidosatts, kan man i regel utgå från att oaktsamhet anses 

föreligga.45 

 

Ett fall som visar hur regler och föreskrifter kan ha betydelse för culpabedömningen är Högsta 

domstolens dom från 1976.46 En person gick på en cykelbana där förbud mot gångtrafik 

rådde. Fotgängaren blev påkörd av en cyklist och cyklisten skadades. Domstolen ansåg att 

fotgängaren borde ha uppmärksammat ett vägmärke som förbjöd gångtrafik och fotgängaren 

blev skadeståndsskyldig mot cyklisten.  

 

 

 

 

 

                                                 
45 Bengtsson, Nordenson, Strömbäck, Skadestånd lagstiftning och praxis med kommentarer, s 36ff. 
46 NJA 1976 s 379. 



Skadeståndsansvar enligt culparegeln inträder huvudsakligen endast vid positivt handlande 

och en underlåtenhet att ingripa för att avvärja en skada utlöser normalt inget 

skadeståndsansvar. Från denna huvudregel finns dock viktiga undantag. Om det finns en klart 

definierbar rättslig förpliktelse att handla i skadeförebyggande syfte, utgör en underlåtenhet 

att handla en försummelse som medför skadeståndsansvar.47  

 

Bedömningen när det gäller det allmännas skadeståndsansvar grundar sig på vad den enskilde 

har rätt att vänta sig vid en verksamhet av det aktuella slaget. Det som i första hand prövas är 

hur myndigheten borde ha handlat. Avviker handlandet från gängse normer ställer man sig 

frågan huruvida man kan anta att en lojal tjänsteman, med de kunskaper, den noggrannhet och 

det omdöme som man från allmänhetens sida får kräva vid myndighetsutövning av det 

aktuella slaget, med hänsyn till det material som varit tillgängligt för myndigheten skulle ha 

handlat på ett annat sätt? Om detta är fallet är det allmänna ansvarigt. Verksamhetens art och 

ändamål är av betydelse för bedömningen på så sätt att vad som kan fordras av 

myndighetsutövningen måste bero på de omsändigheter varunder den sker. Bedömningen 

växlar även med hänsyn till felets art. Misstag inom en myndighets verksamhetsområde 

bedöms strängare än misstag som sker i frågor som för myndigheten är av mera ovanligt 

slag.48  

 

Det allmänna kan också vara skadeståndsansvarigt i fall där en myndighet som är skyldig att 

vidta åtgärder för att hindra skada, underlåter detta. Typiska exempel på detta är när polis eller 

personal inom kriminal- eller mentalsjukvården inte ingriper till skydd för allmänheten i stort 

eller för andra hotade personer. Med andra hotade personer förstås även just den vårdade, som 

kan ha skadat sig själv. Det allmänna är dock inte per automatik ansvarigt så snart det 

förekommit en klar felbedömning av en risk och särskilda ursäkter saknas. Det skulle vara att 

sträcka ansvaret längre än lagstiftaren tänkt sig. Det allmänna är dock skadeståndskyldigt vid 

medvetet risktagande som inte kan ursäktas samt vid nonchalans hos någon funktionär. I 

dessa situationer kan myndigheten ofta åberopa stor arbetsbörda, otillräckliga resurser samt 

otillräcklig betänketid och besvärliga avvägningsfrågor.49 

 

                                                 
47 Bengtsson, Nordenson, Strömbäck, Skadestånd lagstiftning och praxis med kommentarer, s 36ff. 
48 Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 64ff. 
49 Ibid, s 91. 



Ett speciellt område för det allmännas underlåtenhet, är dess skyldighet att ingripa vid 

brottslig verksamhet. I vissa fall skulle ett ingripande mot ett tilltänkt brott framstå som ett 

skydd för den brottslige själv, att avhålla denne från en obetänksam handlig med allvarliga 

konsekvenser. Exempel på detta kan vara en polisman som ser någon förbereda ett inbrott i 

syfte att gripa tjuven på bar gärning. Liknande skador betraktas som självförvållade och det 

allmänna kan svårligen hållas ansvarigt. Ett talande exempel är polisens skyldighet att ingripa 

för att hindra självmord. Trots att detta anses ingå i polisens skyldigheter lär det allmänna 

svårligen kunna göras ansvarigt mot de efterlevande.50 

 

5. Skadeståndsberäkning 
Ovan har de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det allmänna skall kunna göras 

skadeståndsansvarigt behandlats. För det fall skadeståndsskyldighet föreligger uppkommer 

frågan enligt vilka regler de närstående och anhöriga kan få ersättning samt hur denna 

ersättning skall bestämmas och beräknas. Den skadesituation som behandlas i detta arbete är 

som bekant självmord i häkte och närstående och anhörigas möjligheter till ersättning med 

anledning av självmordet. I de i inledningen refererade fallen yrkar den avlidnes två söner på 

skadestånd för psykiska besvär (sveda och värk) med anledning av dödsfallet. Detta område 

inom skadeståndsrätten har under senare tid genomgått betydande förändringar. Framför allt 

är det Högsta domstolen som genom ändringar i praxis har utvecklat rättsläget. På senare år 

har även lagstiftaren infört nya bestämmelser i SkL. Nedan presenteras en grundläggande 

princip rörande skadeståndets beräkning, vilka förluster och andra förhållanden som utgör 

ersättningsgilla poster, hur dessa poster skall värderas, något om bevisbörda och beviskrav 

samt eventuella begränsningar av skadeståndet i form av jämkning. 

 

5.1 Principen om full ersättning 

Att en skadeståndsersättning skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation 

som om den omständighet som föranledde ersättning aldrig hade inträffat kan sägas utgöra 

den grundläggande principen för beräkning av skadestånd.  

 

 

                                                 
50 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, 293ff. 



Vad avser skadestånd för ekonomisk förlust är anpassningen av skadeståndet efter förlusten i 

svensk rätt mycket noggrann och domstolarna brukar beräkna skadeståndet på den exakta 

kronan. Vid skadestånd för ideell skada förhåller det sig dock annorlunda då det inte på 

samma sätt är möjligt att göra en jämförelse mellan skadan och den ekonomiska förlusten.51 

 

5.2 Ersättningsgilla poster 

De för ersättning genom skadestånd ersättningsgilla posterna utgörs av personskada, 

sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning.52 Vid den skadesituation som behandlas i 

detta arbete torde dock endast personskadeposten vara aktuell. Personskadeposterna regleras i 

SkL 5 kap 1 § och 2 §. Vidare kan noteras att när en personskada har lett till döden fastställs 

de ersättningsgilla posterna med stöd i SkL 5:2. Behandlingen av ersättningsgilla skadeposter 

kommer att begränsas till vad som yrkats i de rättsfall som till viss del ligger till grund för 

detta arbete. Fokus i nedanstående framställning kommer därför att ligga på SkL 5:2 och i viss 

mån 5:1. 

 

5.2.1 Personskada särskilt om Sveda och värk 

SkL 5 kap. 1 §. Ersättning vid personskada till den som har tillfogats skadan, m.m 

Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 

1. Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig 

kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 

2. Inkomstförlust, 

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art 

(lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följ av skadan. 

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande 

skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan 

har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete 

som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med 

hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt 

ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. 

Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av 

hushållsarbete i hemmet. 

                                                 
51 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 355. 
52 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 54. 



Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) SkL 5:1 pt 3, 

utgår under tiden för akut sjukdom. Ersättningen kan närmast ses som en "plåster på såret 

ersättning" för fysisk smärta och andra fysiska obehag samt psykiska reaktioner som ångest, 

sömn- och koncentrationssvårigheter, depressiva reaktioner och sexuella störningar. 

Ersättningen skall förutom sådant lidande som skadan i sig innebär även ersätta lidande som 

följer med vård och behandling som följer av skadan. Ersättning för sveda och värk kan också 

utgå vid psykiska besvär utan samband med fysisk skada. När sådan ersättning skall utgå 

uppkommer till skillnad mot vid fysisk skada särskilda frågor om adekvans, vad som skall 

anses utgöra skada samt beräkning av ersättningen. Alla sådana skador ersätts dock inte och 

man får med en adekvansbedömning bedöma om skadan i det enskilda fallet kan anses så 

påräknelig att ersättning kan utgå.53 

 

Rättsläget fram till 2001 var sådant att rätten till ersättning för psykiska besvär utan någon 

kroppslig skada, när själva den skadeståndsgrundande handlingen riktade sig mot någon 

annan var begränsad. I domstolarnas praxis hade skadestånd betalats ut för psykiska besvär 

som tillfogats någon av att bevittna att en nära anhörig dödats eller skadats allvarligt genom 

våldsbrott. Ersättning utgick också till någon som strax efteråt kommit till platsen och sett en 

nära anhörig död eller skadad. Underrättelsen om att en nära anhörig dödats eller skadats 

allvarligt genom en skadeståndsgrundande handling gav dock ingen rätt till ersättning. 

 

Genom två pleniavgöranden i Högsta domstolen 199354 kom dock denna praxis att ändras. I 

båda fallen var det fråga om barn som hade dödats på ett brutalt sätt. Nära anhöriga hade 

drabbats av psykiska besvär när de underättats om att barnen dödats. Högsta domstolen 

beviljade ersättning i båda fallen. Rättspraxis utvidgades ytterligare 199655. Högsta domstolen 

dömde ut skadestånd till föräldrarna och systern till en pojke som blivit överkörd och dödad 

av en rattfull bilist. Skadestånd utgick vid grov oaktsamhet som låg mycket nära uppsåtligt 

handlande.  

 

 

                                                 
53 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 390ff. 
54 NJA 1993 s 41 I och II. 
55 NJA 1996 s 377. 



199956 Prövade Högsta domstolen frågan om även närstående till den som dödats genom 

oaktsamhet som inte är grov har rätt till skadestånd. Frågan besvarades nekande och 

domstolen uttalade att en sådan långtgående utvidgning av rätten till skadestånd lämpligen bör 

ankomma på lagstiftaren.57 Detta skedde också 2001. 

 

5.2.2 Ersättning till efterlevande vid dödsfall 

SkL 5 kap. 2 §. Ersättning till efterlevande vid dödsfall 

Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 

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

2. förlust av underhåll, 

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

Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag hade rätt till 

underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, 

om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha 

kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är 

skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller 

annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med 

underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet. 

    

2001 skedde vissa ändringar i SkL, däribland införandet av en särskild lagbestämmelse som 

återfinns i SkL 5:2 pt 3 Om personskada lett till döden skall ersättning betalas för personskada 

som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.58 I motiven till 

lagändringarna framhölls att det i den allmänna debatten ansetts att svensk skadeståndsrätt 

inte var tillräckligt generös när det gällde skadestånd för psykiska besvär till följd av att en 

nära anhörig dödats genom en skadeståndsgrundande handling. En rätt till skadestånd oavsett 

grunden för skadeståndsansvaret torde vara mer överensstämmande med det allmänna 

rättsmedvetandet.59 Rätten till skadestånd omfattar numera psykiska besvär som drabbat 

särskilt närstående till den som dödats genom en skadeståndsgrundande handling eller 

underlåtenhet utan något krav på att dödandet skett med uppsåt eller särskild grad av 

oaktsamhet.  

                                                 
56 NJA 1999 s 632. 
57 Proposition 2000/01:68, s33f. 
58 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 394. 
59 Proposition 2000/01:68, s 34. 



Med särskilt närstående menas i första hand medlemmar av samma etablerade 

hushållsgemenskap, make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Skadestånd enligt 

5:2 pt 3 SkL avser personskada som drabbar den särskilt närstående. Enligt SkL 5:1 kan 

ersättningen sålunda omfatta kostnader och inkomstförluster samt ideella skador såsom 

fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte 

eller annat stadigvarande men). Som regel består dock i dessa situationer skadan vanligtvis av 

psykisk chock eller andra psykiska besvär.60 

 

5.3 Skadevärdering/ideell skada/sveda och värk 

Sveda och värk avser som framgått tidigare i arbetet den smärta, ångest och annat lidande som 

den skadelidande fått utstå under den akuta sjukdomstiden. Skadeståndet för sveda och värk 

kan svårligen fastsällas på objektiv grund och utgör sålunda en ideell skada. För att undvika 

att beräkningen av ersättningen i alltför stor utsträckning bygger på en skönsmässig 

bedömning baseras ersättningen i första hand på schabloner och tabeller som upprättats av 

trafikskadenämnden.61 Denna princip godtogs av Högsta domstolen 1972.62 I målet fastslog 

domstolen att ersättning för sveda och värk får bestämmas schablonmässigt. På grunda av 

uppenbara svårigheter att uppskatta graden av sveda och värk i enskilda fall av personskada 

accepterade domstolen att man i skadeståndsrätten vid beräkningen av ersättning för sveda 

och värk som utgångspunkt använder sig av Trafikskadenämndens hjälptabell. Vidare menade 

dock domstolen att individuella faktorer kan påkalla avvikelser från resultatet enligt en 

schablonmässig bedömning. När det gäller skadestånd enligt SkL 5:2 pt 3 skall skadeståndets 

storlek som utgångspunkt bestämmas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. 

Vanligtvis baseras dock ersättningen på schabloner. Praxis från 200063 visar att ett 

schablonbelopp om 25000 kronor ansetts utgöra skälig ersättning för sveda och värk med 

anledning av en anhörigs död. Beloppet höjdes dock 200464 till 50000 kronor.65 

 

 

                                                 
60 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 392ff. 
61 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s 66. 
62 NJA 1972 s 81. 
63 NJA 2000 s 521. 
64 NJA 2004 s 26. 
65 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 396f. 



5.4 Bevisbörda och beviskrav 

Huvudregeln är att det är den skadelidande som har bevisbördan och skall påvisa att en skada 

föreligger. Ersättning utgår endast i den mån skadan är medicinskt påvisbar. I förarbetena och 

i praxis uttalas dock att man normalt kan utgå från att den närstående åsamkats psykiska 

besvär när någon dödats genom en skadeståndsgrundande handling. Om skadeståndskravet 

inte avser ersättning för andra skador än sveda och värk samt mindre belopp som kan kopplas 

till inkomstförlust eller kostnader bör man kunna utgå från att dessa kan hänföras till 

personskada. Det torde då vara fullt tillräckligt att de besvär som den närstående själv 

beskriver är av sådan art att de får anses medicinskt påvisbara för att personskada skall 

föreligga. Sålunda behöver den närstående vanligtvis inte styrka de psykiska besvären med 

läkarintyg eller liknande utredning.66 

 

6. Jämkning 
Som tidigare i arbetet nämnts är en viktig princip vid skadeståndsberäkning att den som har 

lidit skada skall ha rätt till full ersättning för inträffad skada. Denna princip saknar dock inte 

undantag. En viktig kategori av undantag utgörs av SkL´s regler om jämkning. Jämkning 

innebär att skadeståndet delvis sätts ned, i vissa fall ända till noll. Jämkning kan ske på 

flertalet olika grunder exempel på dessa är jämkning på grund av skadelidandes medvållande 

SkL 6:1, på grund av att skadevållaren är omyndig SkL 2:4 och på grund av att skadeståndet 

är oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomi SkL 6:2. Vid skadelidandes 

medvållande är det inte orimligt att den som vållar sig själv skada får bära kostnaderna för 

detta. I fall då inte bara den skadelidande själv utan även ytterligare part har vållat skadan 

finns därför möjligheter att fördela kostnaderna dem emellan genom jämkning av 

skadeståndet. Jämkning på grund av medvållande kan bli aktuellt i fråga om skadestånd 

avseende personskada, sakskada samt ren förmögenhetsskada.67 I detta arbete kommer dock 

endast jämkning på grund av skadelidandes medvållande avseende personskada i SkL 6:1 att 

behandlas. I de rättsfall som delvis ligger till grund för detta arbete säger tingsrätten i 

domskälen att det inte finns skäl för jämkning trots att den avlidne själv har medverkat till 

skadan. Staten gör i hovrätten gällande att skadeståndet skall jämkas på grund av den avlidnes 

medvållande till dödsfallet. Nedan följer därför en beskrivning av rättsläget rörande den 

skadelidandes medverkan och medvållande enligt SkL 6:1. 
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7. Skadelidandes medverkan 
SkL 6 kap. 1 §. Skadelidandes medverkan 

Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv 

uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Skadestånd till förare av 

motordrivet fordon som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även 

jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada 

lett till döden, kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne 

uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. Skadestånd med anledning av sakskada eller ren 

förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till 

skadan. Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt 

med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. 

 

Den som genom vållande orsakar en skada bör bära de ekonomiska följderna av sitt 

handlande. Denna principiella ståndpunkt kommer till utryck i culparegeln. På samma sätt bör 

den som vållar sig själv eller sin egendom skada bära de ekonomiska konsekvenserna härav. 

Innebörden av detta är att om en person drabbas av skada, till vilken både han själv och en 

annan person varit vållande, så bör den ekonomiska bördan på något sätt fördelas dem 

emellan. Dessa jämkningsregler återfinns i SkL 6:1.68 Av reglerna framgår att endast 

medverkan genom vållande beaktas. Följden av medverkan är att skadeståndet jämkas. Vid 

medvållande till personskada kan skadeståndet jämkas när den skadelidande uppsåtligen har 

medverkat till skadan. Skadeståndet kan jämkas vid grov vårdslöshet. Vårdslösheten är grov 

endast om den är av mycket allvarligt slag och vittnar om en betydande hänsynslöshet och 

nonchalans, som har medfört avsevärd risk även för andra än för honom själv eller när han har 

visat uppenbar likgiltighet för sitt eget liv eller hälsa. Om personskada lett till döden kan 

skadeståndet jämkas om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. Bakom denna 

formulering döljer sig självmordsförsök och självmord.69 Om de efterlevande i dessa fall 

kräver skadestånd enligt 5:2 SkL kan skadeståndet jämkas endast vid uppsåt hos den 

omkomne det vill säga i självmordsfall. De skadelidande efterlevande identifieras då med den 

avlidne som på ett uppsåtligt sätt tagit sitt liv och sålunda medverkat till skadan på ett sådant 

sätt att jämkning kan ske.70  
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Den skadelidandes beteende kan också enlig vissa oskrivna grundsatser medföra att 

skadestånd inte utgår. Medvållandereglen har ett nära samband med kravet på adekvat 

kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan. En oaktsam medverkan till 

skadan från den skadelidande kan anses avbryta kausalsammanhanget mellan handlingen och 

en del av den skadliga effekten, eller få den att framstå som så svårförutsebar att den får anses 

som inadekvat.71  Domstolarna har trots lagtextens ordalydelse ansett att de efterlevande skall 

ha rätt till fullt skadestånd utom i sådana undantagsfall då det vore att anse som stötande.72 Ett 

exempel på detta på en sådan situation är när syftet med självmordet har varit att bereda de 

efterlevande ett ekonomiskt skydd för framtiden.73  

 

8. Analys/Bedömning 
 

8.1 Bakgrund 

De svenska skadeståndsreglerna är historiskt sett nära besläktade med straffrätten och har 

utvecklats från den medeltida boten till införandet av skadeståndsregler under 1800-talet. 

Dessa skadeståndsregler vilka hade culpaprincipen som grund hämtades från den romerska 

rätten. Culpaprincipen innebär att den som orsakat person- eller sakskada blir 

skadeståndsskyldig bara om han vållat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. 

Culpaprincipen var en grundläggande skadeståndsprincip i samtliga stora europeiska lagverk 

och stämde väl överens med de liberala ideal som dominerade 1800-talets samhälle. Ända 

fram till 1900-talets mitt saknades generell lagstiftning rörande det allmännas ansvar och 

huvudregeln var att det allmänna inte skulle ha något ansvar för anställdas vållande. Delvis 

har tankar om statens höghetsmakt legat bakom invändningarna mot ett ansvar för det 

allmänna. En fruktan för de finansiella konsekvenserna och en ökad arbetsbörda för 

domstolarna, samt farhågor om att den offentlige tjänstemannens aktsamhet skulle avtrubbas 

är tankar som lagts fram mot ett ansvar för det allmänna. Den moderna storindustrin och de 

nya kommunikationsmedlen som utvecklades under 1900-talet ställde dock krav på speciella 

skadeståndsregler. Till följd av detta utvecklades arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens 

vållande i det så kallade principalansvaret. Principalansvaret innefattade även stat och 

kommun då det allmänna drev verksamhet liknande enskild. 
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SkL´s tillkomst 1972 innebar stora förändringar avseende det allmännas ansvar. Tidigare var 

rättsläget sådant att den som hade lidit skada vid myndighetsutövning på grund av fel eller 

försummelse av en offentlig funktionär endast hade möjlighet att kräva skadestånd av den 

felande funktionären själv. I och med skadeståndslagens införande blev dock det allmänna 

ansvariga för skador som vållats vid myndighetsutövning av anställda inom stat och kommun. 

Av rädsla för de strängare reglernas ekonomiska konsekvenser ställdes ett antal undantag upp. 

Ett av undantagen utgjordes av den så kallade standardregeln vilken innebar att det allmänna 

ibland undgick att svara för sina funktionärers vållande i fall då trots vållande, inte skäliga 

krav på verksamheten kunde anses åsidosatta. Dessa undantag kom dock att försvinna i och 

med vissa lagändringar under 1989 som syftade till att skärpa det allmännas ansvar vid 

myndighetsutövning. I förarbetena till lagändringarna framhölls att det är av största vikt att 

det allmännas verksamhet omfattas med förtroende av medborgarna. För detta förtroende har 

det säkerligen mycket stor betydelse om det allmänna är beredda att kompensera skador som 

uppkommer på grund av fel som begås av myndigheterna. Även det faktum att en ekonomisk 

skada som för den enskilde är mycket betydelsefull oftast är lätt att bära för det allmänna 

ansågs väga tungt. 

 

SkL utgör inte någon uttömmande reglering av skadeståndsrätten, utan kan ses som en 

ramlag. Bestämmelserna är generella och måste vid tillämpning utfyllas genom tolkning av de 

allmänt utformade begrepp som finns i lagen, exempelvis vållande och myndighetsutövning. 

Dessutom finns ett antal allmänt erkända skadeståndsrättsliga grundsatser som inte återfinns i 

lagen men som ändå skall tillämpas, exempel på detta är principerna om adekvans och 

kausalitet. Vidare är reglerna i SkL i första hand tillämpliga i utomobligatoriska förhållanden 

och skadeståndsrättslig speciallagstiftning och praxis har företräde framför reglerna i SkL. 

 

Det allmännas ansvar vid myndighetsutövning regleras i SkL 3:2 och innebär att stat och 

kommun skall ersätta person, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållats genom fel 

eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 

kommunen svarar. Begreppet ”myndighetsutövning” i SkL kan sägas vara sådana beslut och 

åtgärder från det allmännas sida som är ett utryck för samhällets rätt att utöva makt över 

medborgarna. Begreppet används i SkL för att avgränsa tillämpningsområdet för de särskilda 

reglerna om det allmännas skadeståndsansvar. Uttrycket ”vållas genom fel eller försummelse” 

används för att beskriva vilka beteenden som kan medföra skadeståndsansvar. 



Vållandebedömningen är objektiv och personliga ursäkter från den felande tjänstemannen 

befriar inte det allmänna från ansvar. Det allmänna svarar också för kumulerande och 

anonyma fel. Vad det gäller bevisningen anses det fullt tillräckligt att den skadelidande 

påvisar ett fel som får antas bero på oaktsamhet från myndighetens sida. Kan inte det 

allmänna bevisa att felet är ursäktligt bör man kunna utgå från att oaktsamhet föreligger. SkL 

3:2 riktar sig mot fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Det skadevållande 

handlandet behöver sålunda bara ha ett visst samband med myndighetsutövningen och 

omfattar beslut eller åtgärder som ingår endast som ett led i myndighetsutövningen men som 

kan få rättsliga konsekvenser för den enskilde. Ansvaret enligt SkL 3:2 bärs av stat eller 

kommun och det allmänna skall inte kunna undgå sitt ansvar för myndighetsutövande 

verksamhet genom privatiseringar eller anlitandet av externa medhjälpare. All 

myndighetsutövning skall i sista hand gå tillbaka på det allmännas maktbefogenheter.  

 

8.2 Skadeståndsbedömningen 

Ett skadestånd är en ersättning i form av pengar som under vissa förutsättningar betalas av 

den som orsakat skada till den som lidit skada. Skadeståndet anses fylla två huvudsakliga 

funktioner, dels en reparativ och dels en preventiv. För att skadeståndsansvar skall uppkomma 

krävs att både de objektiva och de subjektiva förutsättningarna är uppfyllda. De objektiva 

förutsättningarna innefattar att en skada måste ha uppkommit till följd av en aktiv handling 

eller skadeståndsgrundande passivitet, samt att det i förhållande till den skadegörande 

handlingen och den inträffade skadan föreligger kausalitet och adekvans. De subjektiva 

förutsättningarna innebär vid personskada att skadan skall ha orsakats genom oaktsamhet. 

 

8.2.1 Skadeståndsansvar/objektiva förutsättningar 

Att häkta någon kan sägas vara en sådan åtgärd från det allmännas sida som är ett utryck för 

samhällets rätt att utöva makt över medborgarna. En så ingripande tvångsåtgärd utgör ett 

mycket tydligt exempel på vad som kan anses utgöra myndighetsutövning. Det allmänna 

svarar för fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt SkL 3:2 och utgör 

ansvarssubjekt vid den för detta arbete aktuella skadesituationen. 

 

 

 



För att det allmänna skall kunna göras ansvarigt krävs att en skada har inträffat till följd av en 

aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet. Vid den skadesituation som behandlas i 

detta arbete har den avlidnes två söner lidit en personskada till följd av dödsfallet och det 

allmännas fel eller försummelse. Som huvudregel uppkommer skadeståndsansvar endast vid 

skada orsakad av en aktiv handling. Passivitet kan dock ge upphov till ett skadeståndsansvar i 

situationer där det föreligger en plikt att handla. Denna handlingsplikt kan grundas på lag, 

avtal eller omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

I det fall som ligger till grund för detta arbete har den avlidne i samband med en sjuktransport 

lyckats smuggla in en livrem i cellen. Häktespersonalen hade i sin behandling av den häktade 

att följa vissa lagar och bestämmelser. Ur dessa bestämmelser framkommer att den häktade 

skall behandlas så att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas samt att den häktade vid 

ankomsten till förvaringslokalen skall kroppsvisiteras för sådana föremål som denne inte får 

inneha. I motiven uttalas att särskild uppmärksamhet bör riktas mot att sådana föremål som 

den intagne kan använda för att skada sig själv eller annan person blir omhändertagna. 

Häktespersonalen hade tydliga anvisningar att följa och skulle enligt dessa anvisningar 

kroppsvisitera den häktade vid ankomsten till häktet, något som de aldrig gjorde. Det 

allmänna kan därför sägas ha brustit i sin skyldighet att motverka skada samt i sin plikt att 

handla med avseende på kroppsvisitation och omhändertagande av föremål som den häktade 

kan använda för att skada sig själv eller annan. 

 

Särskilt problematiskt vid en sådan skadesituation som behandlas i detta arbete är 

bedömningen av de objektiva förutsättningarna kausalitet och adekvans. Ett självmord är en 

sådan åtgärd där den skada som uppkommer kan betraktas som självförvållad och ansvaret 

därför svårligen kan övervältras på någon annan än den skadelidande själv. Denna inställning 

till ansvar vid självmord får anses väl behäftad då inte ens polisens skyldighet att ingripa vid 

självmord anses föranleda att skadeståndsansvar för det allmänna uppkommer. Vidare utgör 

ett självmord en sådan aktiv handling från den skadelidande själv som kan anses bryta 

orsakssambandet mellan den oaktsamma handlingen och den uppkomna skadan.  

 

 

 

 



Försummelsen som ligger det allmänna till last är att man inte har uppmärksammat att den 

häktade lyckats få med sig en livrem in i cellen. För att kausalsamband skall anses föreligga 

krävs att försummelsen har varit en både nödvändig och tillräcklig betingelse. Försummelsen 

att häktespersonalen inte upptäckte och omhändertog livremmen har inte utgjort en nödvändig 

betingelse för att den häktade skulle kunna ta sitt liv, då detta är fullt möjligt att göra även 

utan livrem. Däremot har livremmen utgjort en nödvändig betingelse för att självmordet 

skulle kunna ske på det sätt som det gjorde. För att det allmänna skall kunna göras ansvarigt 

är det dock inte tillräckligt att försummelsen har utgjort en nödvändig betingelse, det krävs 

också att den har varit en tillräcklig betingelse. För att tillräcklig betingelse skall föreligga 

krävs att dödsfallet har varit en med naturnödvändighet oundviklig följd av försummelsen. Att 

häktespersonalen inte genomförde den kroppsvisitation av den häktade som de borde ha gjort 

och därför inte upptäckte och omhändertog den livrem som den häktade sedermera tog med 

sig in i cellen, kan knappast sägas leda till den oundvikliga följden att den häktade tar sitt liv. 

Kausalkedjan mellan det allmännas försummelse och dödsfallet bryts då försummelsen inte 

kan sägas utgöra en tillräcklig betingelse för den uppkomna skadan. 

 

Man kan också argumentera för att ett kausalsamband föreligger. En häktning utgör en 

mycket ingripande tvångsåtgärd vilket motiverar en sträng syn på det allmännas ansvar. Det 

allmännas försummelse består i att man inte har uppmärksammat att den häktade lyckats få 

med sig en livrem in i cellen. Reglerna och bestämmelserna som omgärdar behandlingen av 

häktade syftar bland annat till att förhindra att den häktade skadar sig själv eller någon annan.  

Dödsfallet skulle därför vara en förväntad konsekvens av försummelsen och innefatta både en 

nödvändig och tillräcklig betingelse. En konkret skaderisk exempelvis i form av att det för 

myndigheten påpekats att den häktade är tydligt självmordsbenägen skulle utgöra ytterligare 

ett incitament för att det allmänna skall kunna hållas ansvarigt. Att argumentera för ett 

kausalsamband på ett liknande sätt ter sig dock något ihåligt. Det faktum att ett självmord 

typiskt sett är en handling utförd av den skadelidande själv och ett ansvar för någon annan 

därför svårligen kan motiveras gör argumentationen bristfällig.  I de rättsfall som ligger till 

grund för detta arbete är det heller inte visat att det allmänna bort uppmärksamma att den 

häktade skulle ha varit självmordsbenägen. 

 

 

 



Kraven på kausalitet och adekvans i svensk rätt utgör sålunda en begränsning i möjligheterna 

till att göra det allmänna ansvarigt vid liknande skadesituationer. Detta trots att en sträng syn 

på det allmännas ansvar vid en sådan ingripande åtgärd som häktning är befogat. Vid ett 

självmord bryts orsakskedjan mellan försummelsen och skadan på ett sådant sätt att ett ansvar 

för någon annan än den skadelidande själv svårligen kan motiveras. En undantagssituation där 

det är möjligt att ansvar för någon annan än den skadelidande själv skulle kunna motiveras, är 

då någon uppsåtligen har framkallat eller medverkat till självmordet på ett sådant sätt att 

kraven på kausalitet och adekvans kan anses vara uppfyllda. 

 

8.2.2 Skadeståndsansvar/Subjektiva förutsättningar 

För att det allmänna skall kunna hållas ansvarigt krävs att en förutsättning av subjektiv natur 

kan anses uppfylld. De subjektiva rekvisiten benämns vanligen uppsåt och oaktsamhet. När 

det gäller det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning använder man sig av 

uttrycken ”fel eller försummelse” vilket är en gemensam beteckning för uppsåt och 

oaktsamhet. Vid den skadesituation som behandlas i detta arbete kretsar bedömningen av 

subjektiva förutsättningar kring huruvida det allmänna har varit försumligt i och med att man 

inte uppmärksammade att den häktade fick med sig en livrem in i cellen. I praxis tillmäts i lag 

eller annan föreskrift befintliga handlingsnormer stor betydelse vid bedömningen. I den 

skadesituation som behandlas i detta arbete hade häktespersonalen att följa lagen (1976:371) 

om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., samt förordningen (1976:376) om 

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Ur dessa bestämmelser framkommer tydligt att 

den häktade skall kroppsvisiteras vid ankomsten till häktet samt att särskilt se till att 

omhänderta sådana föremål som den häktade kan använda för att skada sig själv eller annan 

med. Vidare grundar sig ansvarsbedömningen på hur myndigheten borde ha handlat och på 

vad den enskilde har rätt att vänta sig vid en verksamhet av det aktuella slaget. Misstag inom 

en myndighets verksamhetsområde, vilket är fallet i detta arbete, bedöms strängare. Det 

allmänna kan också vara skadeståndsansvarigt i fall där en myndighet som är skyldig att vidta 

åtgärder för att hindra skada, underlåter detta. Reglerna om kroppsvisitation av häktade syftar 

till att omhänderta saker som den häktade kan använda för att skada sig själv eller annan med.  

 

 

 



Standardregeln som innebar att det allmänna ibland undgick att svara för sina funktionärers 

vållande i fall då trots vållande, inte skäliga krav på verksamheten kunde anses åsidosatta är 

numera avskaffad. Trots detta kan det allmänna inte alltid hållas ansvarigt så snart det 

förekommit en klar felbedömning av en risk och särskilda ursäkter saknas då det skulle vara 

att sträcka ansvaret längre än lagstiftaren tänkt sig. Sålunda kan man ana att den slopade 

standardregelns begränsande effekt när det gäller det allmännas ansvar i någon mån kvarstår. 

Detta trots att man från lagstiftarens sida i och med ändringarna i SkL 1989 efterlyste en 

strängare syn på det allmännas skadeståndansvar. I förarbetena till lagändringarna framhölls 

att det är av största vikt att det allmännas verksamhet omfattas med förtroende från 

medborgarna och att detta förtroende i stor utsträckning baseras på huruvida det allmänna är 

villigt att kompensera för de skador som det allmänna har orsakat. Det är därför inte orimligt 

att ställa sig frågande till lagstiftarens intentioner. Standardregeln avskaffas och ett vidare 

ansvar i kombination med en välvilligare inställning till att ersätta uppkomna skador 

efterlystes. Trots detta kvarstår inställningen att det allmänna inte kan förväntas ersätta alla 

skador som uppkommer vid klara felbedömningar. Standardregeln är som sagt avskaffad men 

den restriktiva inställningen vid bedömningen av det allmännas skadeståndsansvar består.  

 

Vid den skadesituation som behandlas i detta arbete har det allmänna varit försumligt. Inte ens 

lagstiftarens restriktiva inställning till det allmännas ansvar torde påverka bedömningen i detta 

fall. Häktespersonalen hade i sitt arbete klara och tydliga anvisningar i lag och föreskrift att 

följa, varpå man kan förvänta sig att de också handlar enligt de bestämmelser och anvisningar 

som gäller inom deras speciella verksamhetsområde. Trots detta har inte den kroppsvisitation 

och eftersökning av vissa föremål som skulle utföras vid ankomsten till häktet utförts. Denna 

försummelse fick till följd att den häktade i strid med rådande bestämmelser lyckades 

smuggla in en livrem i cellen.  

 

8.3 Skadeståndet 

En grundläggande princip för beräkning av skadeståndsersättning inom svensk rätt är 

principen om full ersättning. Denna princip är av naturliga skäl lättare att upprätthålla vid 

ekonomiska förluster än vid ideella, då värdet av de ideella skadorna är svåra att bestämma 

och därför i första hand baseras på schabloner och tabeller. De skador som ersätts genom 

skadestånd och utgör ersättningsgilla poster är personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada 

och kränkning.  



Det eventuella skadestånd som skall behandlas i detta arbete hänförs till personskadeposten 

sveda och värk SkL 5:1 pt 3. Sveda och värk kan definieras som fysiskt och psykiskt lidande 

av övergående natur och ersättningen kan närmast ses som en "plåster på såret ersättning". 

Ersättning för sveda och värk kan utgå vid psykiska besvär utan samband med fysisk skada. 

Denna typ av ersättning är särskilt problematisk då den väcker frågor om adekvans och har 

genom domstolarnas och slutligen lagstiftarens försorg genomgått en betydande utveckling. 

Rätten till ersättning för psykiska besvär utan någon kroppslig skada, när själva den 

skadeståndsgrundande handlingen riktade sig mot någon annan, var tidigare mycket 

begränsad. Domstolarna hade endast i undantagsfall beviljat närstående ersättning. Det rörde 

sig då om bevittnande av dödsfall till följd av grova våldsbrott. Högsta domstolen ändrade 

dock praxis i ett antal olika mål och situationer vilket ledde till en mer generös inställning 

beträffande de anhörigas möjligheter till ersättning. 1999 ansåg högsta domstolen att man inte 

kunde utvidga rätten till skadestånd ytterligare och efterlyste ny lagstiftning. Ersättning till 

efterlevande vid dödsfall regleras sedan 2001 i SkL 5:2.  

 

Rätten till skadestånd omfattar numera psykiska besvär som drabbat särskilt närstående till 

den som dödats genom en skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet utan något krav 

på att dödandet skett med uppsåt eller särskild grad av oaktsamhet. Ersättningen avser 

personskada och består vanligtvis av psykisk chock eller andra psykiska besvär och hänförs 

sålunda till personskadeposten sveda och värk i SkL 5:1. Skadeståndet för sveda och värk 

utgör en ersättning för ideell skada. Bedömningen av ersättningen baseras i första hand på 

schabloner och tabeller som upprättats av trafikskadenämnden. När det gäller skadestånd 

enligt SkL 5:2 visar praxis att ett schablonbelopp på upp till 50000 kronor ansetts utgöra 

skälig ersättning för sveda och värk med anledning av en anhörigs död. Bevisningen av 

uppkommen skada ankommer enligt huvudregeln på den skadelidande och ersättning utgår 

endast i fall då skadan är medicinskt påvisbar. I förarbetena och i praxis uttalas dock att man 

normalt kan utgå från att den närstående åsamkats psykiska besvär när någon dödats genom 

en skadeståndsgrundande handling. Den skadelidande behöver sålunda vanligtvis inte styrka 

sina besvär med läkarintyg eller liknande. 

 

 

 

 



Om staten trots vad som anförts ovan genom sin försummelse kan göras ansvarigt för 

självmordet i fallet som ligger till grund för detta arbete, torde sönerna till den avlidne kunna 

tilldömas ett skadestånd för sveda och värk med anledning av dödsfallet. Med tanke på den 

lätta bevisbördan som har utarbetats i praxis krävs heller ingen ytterligare bevisning för deras 

påstådda skador. En skälig ersättningsnivå med tanke på de i praxis tidigare utbetalda 

schablonbeloppen och utan ytterligare bevisning torde ligga på 50000 kronor vardera. 

 

Principen om full ersättning i svensk skadeståndsberäkning är inte undantagslös. En viktig 

kategori av undantag utgörs av reglerna om jämkning. Jämkning innebär att skadeståndet 

delvis sätts ned och kan ske på flertalet olika grunder exempelvis skadelidandes medvållande i 

SkL 6:1. Jämkning på grund av medvållande kan bli aktuellt i fråga om skadestånd avseende 

personskada, sakskada, samt ren förmögenhetsskada. Av reglerna framgår att endast 

medverkan genom vållande beaktas. Vid medvållande till personskada kan skadeståndet 

jämkas när den skadelidande uppsåtligen genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. 

Om personskada lett till döden kan skadeståndet jämkas om den avlidne uppsåtligen har 

medverkat till dödsfallet. I situationer då de anhöriga till den döde kräver skadestånd enligt 

SkL 5:2 identifieras de med den avlidne som på ett uppsåtligt sätt tagit sitt liv och sålunda 

medverkat till skadan på ett sådant sätt att jämkning kan ske. Vidare har medvållandereglerna 

ett nära samband med kravet på adekvat kausalitet på så sätt att en oaktsam medverkan till 

skadan från den skadelidande kan anses avbryta kausalsammanhanget mellan handlingen och 

en del av den skadliga effekten. 

 

Om kausalkedjan vid den skadesituation som ligger till grund för detta arbete kan anses vara 

intakt trots det ovan anförda, och det allmänna kan göras ansvarigt torde inte reglerna om 

medvållande utgöra hinder för att skadestånd skall utgå. I praxis har domstolarna endast i 

undantagsfall valt att jämka skadeståndet vid självmord. Detta har då skett i fall där det har 

ansetts stötande att utge fullt skadestånd exempelvis när syftet med självmordet har varit att 

bereda de anhöriga ekonomiskt skydd för framtiden. 

 

 
 



9. Avslutande kommentarer 
Problematiken kring ansvar vid självmord och då främst självmord när en person är 

underkastad någon form av myndighetsutövning kan sägas tangera gränserna för det 

allmännas skadeståndsansvar. Det berör inte bara behandlingen av häktade och intagna utan 

även andra områden som faller under det allmännas försorg och innefattar någon form av 

myndighetsutövning berörs. Speciellt allvarligt är det dock vid sådan myndighetsutövning 

som utgör en så ingripande tvångsåtgärd som häktning eller motsvarande. Den psykiatriska 

vården kan sägas utgöra ett annat tydligt exempel. Inom psykiatrin torde inslag av 

myndighetsutövning i form av tvångsvård utgöra en del av den dagliga verksamheten. Om en 

tvångsvårdad patient begår självmord kan man fråga sig om inte psykvården med sin speciella 

kompetens och expertis borde bära någon form av ansvar. Lagstiftaren har avskaffat 

standardregeln och efterlyst en strängare syn på det allmännas ansvar. Denna strängare syn på 

det allmännas ansvar torde vara särskilt aktuell vid sådana ingripande tvångsåtgärder som 

ovan nämns. Tanken på att det allmänna vid liknade skadesituationer skulle bära någon form 

av ansvar känns därför inte alldeles avlägsen. Det faktum att ett självmord typiskt sett är en 

handling som den skadelidande begår mot sig själv och någon annan därför svårligen kan 

göras ansvarig samt kraven på kausalitet och adekvans i svensk rätt gör dock att den 

skadelidande själv bör bära ansvaret för sina handlingar. 
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