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Sammanfattning 
Denna magisteruppsats är en studie av närståendeersättningen i 5 kap 2 § 3 p Skadestånds-
lagen 2001:732 (SkL). Denna paragraf ger närstående ersättning för personskada i form av 
psykiskt lidande vid anhörigas dödsfall. 5 kap 2 § 3 p SkL har medfört tolkningsproblematik 
vilket vi kommer att studera i vår uppsats.  

Vi har valt att undersöka om det endast är vid dödsfall som de närstående har rätt till er-
sättning eller om denna paragraf också är tillämplig på allvarlig skada, vilka som inräknas så-
som särskilt nära samt vilka beviskrav för personskada dessa måste uppfylla.  

Vi kommer även att utreda hur adekvansläran förhåller sig till den närståendes person-
skada eftersom denna kan ses som en tredjemansskada och om man vid skadestånds-
bedömningen för närståendeersättningen gör någon åtskillnad mellan uppsåtligt eller 
oaktsamt handlande som lett till dödsfallet.  

Studien har gjorts genom att först redogöra för lagstiftning och praxis före lagändringen 
och sedan jämföra dessa med gällande rätt och praxis efter lagändringen, för att se lagstift-
arens och rättstillämparens intentioner med närståendeersättningens syfte. Slutligen för vi en 
normativ diskussion huruvida det behövs en ny lagändring av 5 kap 2 § 3 p SkL.   

Eftersom den normativa diskussionen syftar till att förbättra och anpassa lagen på ett 
sätt som vi anser harmonisera med vårt samhälles utveckling är denna diskussion mycket 
viktig. De slutsatser som kan dras av studien är starkt förenklade enligt följande;  

Lagstiftaren vill inte precisera i paragrafen vilka som skall räknas som särskilt nära, då 
denne anser att detta skall avgöras från fall till fall beroende på de olika omständigheterna i 
varje enskilt fall, men i propositionen tas några exempel upp som en utgångspunkt. 

En bevislättnad har införts för dem som står den avlidne särskilt nära vad gäller att be-
visa den medicinsk påvisbara effekten av dödsfallet.  

Vid närståendeersättning krävs att dödsfallet (skadan) är en adekvat kausalitet av den 
skadevållandes handling och det måste föreligga adekvat kausalitet mellan den närståendes 
chockskada och den anhöriges dödsfall. 
 Enligt lagstiftaren skall det vara samma bedömning av ersättningen till de närstående 
även om dödsfallet orsakats genom oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåt. Det anses i 
propositionen att de närstående torde lida lika mycket psykiskt, oberoende av om skade-
vållaren handlat uppsåtligt eller oaktsamt. I NJA 2004 s. 26 höjde domstolen skadestånds-
beloppet vid uppsåtligt handlande då de ansåg att psykiska besvär till följd av dödsfallet i all-
mänhet blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som orsakat skadan endast varit 
oaktsam.  

Slutligen anser vi att det behövs är en lagändring av 5 kap 2 § 3 p SkL för att denna 
paragraf också skall tillämpas vid allvarlig skada, vilket vi anser att den bör göra.  
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1. Inledning 

1.1 Förord 
” I den allmänna samhällsdebatten – inte minst efter Estoniakatastrofen – 
har framställts att svensk skadeståndsrätt inte är tillräckligt generös när det 
gäller skadestånd för psykiska besvär till följd av att en nära anhörig dödats 
genom en skadeståndsgrundande handling. En rätt till skadestånd i dessa 
fall oavsett grunden för skadeståndsansvaret skulle därför sannolikt hälsas 
med tillfredställelse av allmänheten. I de andra länder där skadestånd utges 
för chockskador, eller dylikt, till följd av en nära anhörigs död fäster man 
inte heller något avseende vid vilken ansvarsgrund som gäller.”1 
 

Många anser att det mest fruktansvärda som kan hända en person är att en anhörig går bort 
eller blir allvarligt skadad. När en person skadas eller avlider påverkas i många fall dennes 
familjemedlemmar ekonomiskt eller psykiskt som tredje män. Tredjemansskador ersätts i 
regel inte i Sverige. Det finns ett lagstadgat undantag vid dödsfall, för de närstående som på 
olika sätt ingår i samma ekonomiska gemenskap som den som avlidit av en skadestånds-
grundande handling. Det ges en rätt till dem som för sitt underhåll var beroende av den 
avlidne och även för andra förmögenhetsförluster som till exempel vård i hemmet eller resor 
för sjukhusbesök och inkomstförluster enligt 5 kap 2 § 1-2 p Skadeståndslagen (SkL). Förut 
har endast ersättning utgivits i viss mån, för psykiskt lidande, i rättspraxis. År 2002 gjordes 
en lagändring som ger närstående ersättning för personskada i form av psykiskt lidande vid 
ett dödsfall enligt 5 kap 2 § 3 p SkL (2001:732). Dock råder det tolkningsproblematik 
gällande denna paragraf och vad som är syftet med paragrafen.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är tvådelat. För det första vill vi undersöka ersättningen enligt 5 
kap 2 § 3 p SkL för att se hur den tolkas i rättspraxis. För det andra vill vi belysa regleringen 
kring denna lag i jämförelse med andra länders lagstiftning på det aktuella rättsområdet, för 
att få en komparativ syn på rättsutvecklingen. I 5 kap 2 § 3 p SkL framgår det att om 
personskada lett till döden, skall ersättning betalas för personskada som till följd av dödsfallet 
åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.  

Närstående kan även lida personskada av att någon skadas allvarligt. Kan paragrafen 
även vara tillämplig vid allvarlig skada? Vilka inräknas som särskilt nära och vilka beviskrav 
för personskada måste dessa uppfylla?  

Vid en skadeståndsbedömning är ett av kriterierna för att få skadestånd att adekvat 
kausalitet föreligger mellan handling och skada. Hur förhåller sig adekvansläran till den när-
ståendes personskada då denna kan ses som en tredjemansskada?  

Närståendeersättning ges vid en skadeståndsgrundande handling som lett till döden, 
handlingen kan vara uppsåtlig eller oaktsam. Görs vid skadeståndsbedömningen för denna 
ersättning någon åtskillnad mellan uppsåtligt eller oaktsamt handlande som lett till döds-
fallet? 

                                                
1 SOU 1995:33, s. 384 f 
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1.3 Metod och källor  
För att svara på föregående frågeställning kommer vi att använda oss av den rättsdogmatiska 
metoden, då den går ut på att tolka och systematisera gällande rätt.2 För att genomföra detta 
kommer vi att utgå från de aktuella rättskällorna, i denna studie kommer de främst att utgöras 
av skriven lag, förarbeten, domstolarnas praxis, doktrin samt utländsk rätt.  

Doktrinen har vi haft användning av men doktrinens juridiska tyngd är inte densamma 
som propositionen, lagstiftningen samt praxis vilket vi tagit hänsyn till. Praxis har varit til l 
stor nytta vid bearbetningen av denna studie vilket också präglar en stor del av uppsatsen. 
Propositionen och lagstiftningen före och efter införandet av den nya regleringen på området 
har också bearbetats i studien. Vi har sedan ställt dessa mot varandra för att se dess relation 
till varandra. Studien bygger också till en stor del på jämförelser av de olika utgångarna i 
praxis vilka vi sedan analyserat. Vi har valt att göra en komparativ studie vilket har lett till att 
vi använt oss av internationell rätt som bygger på texter skrivna på engelska, danska och 
norska, vilka har översatts av oss.  

För att särskilja de olika begreppen ”närstående” och ”anhörig”  har vi valt att benämna 
den som är ersättningssökande för närstående i och med att den hänförs i 5 kap 2 § 3 p SkL 
som den som står den avlidne särskilt nära. Den som avlider eller skadas har vi valt att be-
nämna anhörig för att skilja dem åt. Vi har valt att benämna den ersättning som följer av 5 
kap 2 § 3 p SkL för ”närståendeersättning” . 

1.4 Avgränsning 
Studien fokuseras på problematiken gällande ersättningen till närstående, men vi kommer 
dock att bearbeta en del av grunderna i skadeståndsrätten för att klargöra i vilken del av 
skadeståndsrätten vi befinner oss när det gäller ersättning till närstående. Vi har valt att 
avgränsa oss till att endast bearbeta personskada och kommer därför inte att behandla sak-
skadan i de aktuella sammanhangen. En avgränsning har också gjorts mot strikt ansvar och 
regler angående medvållande samt normskyddsläran. Vi har även koncentrerat oss på 
skadeståndsbedömningen och därmed avgränsat oss till att ej behandla försäkringar och andra 
former av skadeersättningar. Dessa avgränsningar motiveras med att uppsatsens djup skulle 
riskeras om ämnesvalet varit bredare.   

1.5 Disposition 
Vi inleder vår studie med att i kapitel 2 redogöra för skadeståndets syfte samt syftet med 
närståendeersättning och hur dessa går in i varandra. Vi har valt att studera några av 
skadeståndsrättens begrepp lite närmare och därför systematiskt redogöra för skadestånds-
bedömningen. Därmed redogör vi för de objektiva och subjektiva förutsättningarna för ansvar 
i kapitel 3. Närståendeersättningen är en tredjemansskada vilket i sin tur är en begränsning av 
skadeståndets räckvidd och detta beskriver vi närmare kapitel 4 där vi redogör för lagstiftning 
och praxis för ersättningen för närstående. I kapitel 5 görs en komparativ studie och upp-
satsen avslutas med vår analys i kapitel 6 och slutsats i kapitel 7. 

                                                
2 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod (1995) s. 33 
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2. Skadeståndets funktion 

2.1 Ändamåls- och funktionsresonemang 
Med skadeståndets funktioner åsyftas verkningar av skadeståndsreglerna som ger en 
förklaring till att reglerna anses nyttiga och lämpliga. Det finns både moraliska och 
ändamålsbestämda överväganden för att ha skadestånd.3 Skadeståndet har flera olika funk-
tioner som delvis sammanhänger med varandra och delvis kan komma i konflikt med 
varandra eller överlappa varandra.4 

2.1.1 Reparation  
En av skadeståndets huvudsakliga funktioner får anses vara den reparativa funktionen, då den 
enskilde skall ersättas för skadan som drabbat denne.5 Den ersättande funktionen har en 
allmän betydelse för säkerheten i samhället. Den kan bidra till den allmänna känslan av 
trygghet att veta, om skada skulle inträffa genom en skadståndsgrundande handling, ersätts 
denna.6  Ersättningen till närstående fungerar reparativt för dem som genom dödsfall förlorat 
någon och därmed fått till exempel chockskada som leder till inkomstbortfall.  
 En allvarlig invändning mot skadeståndsreglernas förmåga att tillgodose den ersättande 
funktionen, ligger kanske i svårigheterna att beräkna skadans storlek. Detta gäller speciellt 
för ideell ersättning. I Sverige har skadeståndets reparativa funktion kommit att stå i centrum 
för den rättspolitiska diskussionen och även i andra länder pågår en sådan utveckling. 
Anslaget varierar något i olika länder. I USA till exempel, där socialförsäkringarna är dåligt 
utvecklade, får skadeståndets reparativa funktion en enorm betydelse vid personskada.7  
 Lagstiftaren betonar framförallt den reparativa och riskfördelande funktionen hos 
skadeståndet. Den skadelidandes behov av skydd träder i förgrunden. Däremot ifrågasätts 
skadeståndets preventiva effekt i motiven.8 

2.1.2 Prevention 
Skadeståndets preventiva förmåga är tänkt att bidra till att skador i framtiden inte kommer att 
uppstå. En individualpreventiv verkan är att hotet om att bli skadeståndskyldig, bidrar till att 
göra folk aktsammare och uppfostrar till hänsyn. Den allmänpreventiva effekten syftar till att 
företag och andra bör agera så att skador undviks, som de annars skulle få betala skadestånd 
för. Det är dock svårt att se exakt vilken verkan detta kan få. Gällande ersättningen til l 
närstående skulle preventionen kunna vara att någon undviker att genom uppsåt eller oakt-
samhet begå en skadeståndsgrundande handling, som är aktuell för denna paragraf, då de ej 
vill betala skadestånd till de närstående. Detta låter mindre troligt och preventionen kan antas 
ha större betydelse vid en viss typ av skador, till exempel rena förmögenhetsskador.9 
 Skadeståndets preventiva funktion är ett omdiskuterat ämne. I Sverige ifrågasätts den 
preventiva funktionen i propositionen. Vid allvarliga överträdelser anses straffet tillgodose 

                                                
3 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 37 
4 Dufwa, Bill, Flera skadeståndsskyldiga III (1993) s. 1681 - 1692 
5 Bengtsson, Bertil och Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - En kommentar (2002) s. 19 
6 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 38 
7 Dufwa, Bill, Flera skadeståndsskyldiga III (1993) s. 1681 - 1692 
8 Prop 1972:5, s. 78 ff  
9 Dufwa, Bill, Flera skadeståndsskyldiga III (1993) s. 1681 - 1692 
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det behovet.10 Internationellt anförs dock ofta preventionsaspekten vid utdömandet av så 
kallade straffskadestånd och därmed sätts den ideella ersättningen tämligen högt. Den pre-
ventiva funktionen kan tala för att skadevållarens ansvar i vissa fall bör utvidgas, därför att 
det skadestånd som annars skulle utgå, blott är en mindre del av de skador som typiskt sett 
har med det aktuella skadevållandet att göra. Det kan då också vara ett argument för ideell er-
sättning åt de efterlevande.11 

2.1.3 Andra funktioner 
Ersättning ges inte enbart för ekonomiska förluster utan skadeståndet kan även utgöra 
upprättelse för kränkning.  Ett exempel på detta är 1 kap 3 § SkL. I vissa fall kan även skade-
ståndet ses som ett fastställande av ansvar. En bolagsman som vanvårdat sitt uppdrag och 
orsakat skada för borgenärer och aktieägare, åläggs ofta inte att ersätta hela det förlorade 
beloppet, utan betraktas som ett sätt för domstolen att fastslå ett otillbörligt handlande.12   
 Ytterligare en funktion är den riskfördelande. Läggs ansvar på en viss kategori av 
personer eller företag och dessa har ansvarsförsäkring, slås förlusten med försäkringens hjälp 
ut på ett stort kollektiv och kommer inte att drabba någon enskild, med en annars kanske 
ruinerande effekt.13 

3. Skadeståndsbedömning enligt 5 kap 2 § 3 p SkL 

Skadeståndslagen (1972:207) 5 kap 2 § 3 p 
”Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för personskada som 
till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.”    

 
För att någon skall bli skadeståndsskyldig och att någon skall få skadestånd enligt 5 kap 2 § 3 
p SkL måste en skadeståndsbedömning göras. När en skadeståndsbedömning görs undersöks 
om ett visst antal krav är uppfyllda. Kraven består i att både de objektiva och subjektiva för-
utsättningarna skall vara uppfyllda och att undersöka om det finns andra hinder i skadestånds-
bedömningen.14   

3.1 Objektiva förutsättningar för ansvar  

3.1.1 Presumtivt ansvarssubjekt 
För att det skall vara möjligt att göra en skadeståndsbedömning enligt 5 kap 2 § 3 p SkL 
måste det finnas ett presumtivt ansvarssubjekt. Det måste således vara möjligt att utpeka 
åtminstone en skadeståndsskyldig (fysisk eller juridisk) person. Den fortsatta skadestånds-
bedömningen går ut på att undersöka om det presumtiva ansvarssubjektet är ansvarigt eller ej. 
Om man finner mer än ett ansvarsubjekt krävs parallella utredningar eftersom skade-
ståndsansvaret är individuellt. Hittas ej något presumtivt ansvarsubjekt faller hela skade-
ståndsutredningen och det konstateras att skadan ej kan ersättas med skadestånd.15  

                                                
10 Prop 1972:5, s. 78 ff 
11 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 283 
12 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 44   
13 Bengtsson, Bertil och Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - En kommentar (2002) s. 20 
14 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 15 
15 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 17-18 
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3.1.2 Personskada 
Enligt 5 kap 2 § 3 p SkL framgår det att någon skall lida personskada av att dess anhöriga har 
avlidit genom en skadeståndsgrundande handling.  

Primärt utgörs en personskada av de fysiska och psykiska skador som kan uppkomma 
på människokroppen. Som exempel på skador kan nämnas ett brutet ben, sår eller inre 
skador, härtill kommer dödsfall. Psykiska skador eller besvär utgörs vanligen av de-
pressioner, chocktillstånd och chockverkan av en viss händelse men också efterföljande trau-
matiska neuroser.16 Den vanligaste personskadan en närstående lider av genom att en anhörig 
dör är chockskador eller andra psykiska besvär vilket kan leda till att denne blir sjukskriven 
och får en inkomstförlust.17 För att psykiska besvär skall anses som personskada krävs att en 
medicinsk påvisbar effekt föreligger. Det är alltså inte tillräckligt med sådana allmänna 
känsloyttringar som den naturliga vrede, oro eller sorg som vanligen upplevs i samband med 
en skadegörande handling. En medicinskt påvisbar effekt kan leda till att den skadelidande 
blir sjukskriven, men besvären kan även få andra följder.18  

Enligt 5 kap 1 § SkL ges ersättning till den som tillfogats personskada för 
sjukvårdskostnader och andra kostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande av 
antingen övergående eller bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan. 
Sjukvårdskostnader kan vara utgifter för sjukhusvård, läkare eller röntgen. Skadestånds-
ansvaret gäller då enbart det som den skadade själv fått betala och inte det som betalas av det 
allmänna. Andra kostnader kan till exempel vara merkostnader för arbetsresor, särskilda 
kostnader för mathållning eller olika rehabiliteringskostnader. Med inkomstförlust menas den 
förtjänst som den skadelidande förlorat till följd av skadan. Det gäller både förlust av arbets-
förtjänst och värdet av hushållsarbetet i hemmet.  

Personskada kan utgöras av ideell eller ekonomisk skada och det är viktigt att skilja 
dem åt.19  

3.1.2.1 Ekonomisk skada 
Med ekonomisk skada avses ekonomiska förluster av olika slag, till exempel kostnader eller 
inkomstförlust.20 Ekonomisk skada kan uppskattas i pengar efter en allmän värderings-
måttstock, det vill säga efter en annan måttstock än den skadelidandes egen värdering. Det 
kan även gälla alla de ekonomiska skador vilka uppkommer som följd av de nämnda fysiska 
och psykiska skadorna. Som exempel kan nämnas inkomstförlust som uppkommer till följd 
av att den skadelidande under viss tid inte kan utföra sitt arbete eller kostnader för sjukvård.21 
Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att ersättning lämnas endast för ekonomisk 
skada.22 

3.1.2.2 Ideell skada 
En ideell skada kan inte värderas med objektiva kriterier. Exempel på ideell skada är sveda 
och värk, lyte och men, särskilda olägenheter och kränkning. Den ideella karaktären är dock 
inte alltid renodlad. Olika utlägg för att underlätta den skadelidandes tillvaro under sjukdoms-
                                                
16 Hellner, Jan, Skadeståndsrätten - En introduktion (2000) s. 20 
17 se chockskador kapitel 4.1.1 
18 Prop 2000/01:68, s. 17-18 
19 SOU 1992:84, s. 65-67 
20 Prop 2000/01:68, s. 18 
21 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 59 
22 Prop 2000/01:68, s. 17 
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tiden ersätts ofta som en del av beloppet för sveda och värk. Under posten sveda och värk 
ersätts sålunda psykiska reaktioner som ångest, sömn- och koncentrationssvårigheter, de-
pressiva reaktioner, sexuella störningar och liknande som visar sig under den akuta perioden. 
Ersättningen tar inte bara sikte på sådant lidande som skadan i sig innebär utan också på det 
lidande som följer av olika slags vård och behandlingar. Även oro och ängslan inför fram-
tiden som kan följa med skadan under sjukdomstiden kompenseras som ersättning för sveda 
och värk. Ersättningen enligt 5 kap 2 § 3 p SkL är således främst av ideell karaktär men kan 
även vara ekonomisk.23 

Vid ideell skada kan det vara svårt att fastställa skadeståndets storlek på ett rättvist 
sätt.24  För att ideell skada skall ersättas krävs som princip uttryckligt stöd i lag. Utvecklingen 
av olika försäkringar har lett till att många skador ersätts genom försäkringar. Flertalet 
personskador ersätts numera till stor del av socialförsäkringen eller enskilda försäkringar på 
den skadelidandes sida. Försäkringar ger i regel dock inte ersättning för ideell skada bestämd 
enligt skaderättsliga normer. Skadeståndsrättens främsta uppgift på personskadeområdet har 
därför i praktiken blivit att kompensera ideell skada.25 

3.1.3 Kausalitet 

3.1.3.1 Inledning 
Begreppet kausalitet betyder orsakssamband. För att skadeståndansvar skall uppkomma 
fordras att det föreligger orsakssamband mellan det presumtiva ansvarssubjektets handling 
och skadan. Handlingen måste sålunda vara orsak till skadan och skadan måste utgöra en 
följd av handlingen. Det skall även föreligga adekvat kausalitet mellan den närståendes 
chockskada och den skadelidandes dödsfall eller skada.26 

3.1.3.2 Tillräcklig och nödvändig betingelse 
Orsaksbegreppets innebörd brukar diskuteras med utgångspunkt i begreppen nödvändig och 
tillräcklig betingelse. Detta kan förklaras med nedanstående exempel. 

Händelse A utgör en tillräcklig betingelse och nödvändig betingelse för händelse B om 
A enligt naturens eller samhällets ordning leder till B. Den som företar A kan sägas utöva 
positiv kontroll över B på det sätt att vederbörande kan frambringa B. Händelse A utgör en 
nödvändig betingelse för händelse B, då B inte skulle ha inträffat utan A. Den som företar A 
kan sägas utöva negativ kontroll över B på så vis att vederbörande, genom att inte företa A, 
kan förhindra B. Den typiska orsaken är både en tillräcklig och en nödvändig betingelse och 
det kan då göras en enhetlig prövning av de båda förutsättningarna.27 

Det krävs inte inom skadeståndsrätten att vållandet varit huvudorsaken till skadan, utan 
skadeståndsskyldighet uppstår även om vållandet varit endast en bidragande orsak vilket ofta 
innebär en utlösningseffekt i riktning från vållande till skada. Det kan ibland vara tydligt att 
en händelse har varit en tillräcklig betingelse i strikt bemärkelse och kanske även en nöd-
vändig betingelse för skadan. Tvekan finns ändå med att säga att det föreligger ett sådant 
orsakssamband att det ger skadeståndsskyldighet, därför att det är alldeles för osannolikt att 
händelsen skulle dra med sig skadan. Detta fenomen kan behandlas antingen som en om-
                                                
23 Prop 2000/01:68, s. 18 
24 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 59 
25 Prop 2000/01:68, s. 17 
26 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 22 
27 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 22 
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ständighet vilken fordrar en ytterligare precisering av orsaksförhållandet eller som ett tillägg 
till det allmänna orsakskravet. Tillägget behandlas i Sverige såsom adekvans vilket vi kom-
mer att gå in närmare på i 3.3.2.28  

3.1.3.3 Bevisfrågor  
Den som yrkar skadestånd på grund av personskada är bevisskyldig för att skadan orsakats av 
den händelse som påståtts vara ansvarsgrundande. Om någon vill freda sig från anklagelserna 
om att ha orsakat skadan, åberopar denne att skadan skulle oavsett hans handlande ha in-
träffat som en följd av en kausal händelse blir han bevisskyldig för detta.29 I en vägledande 
dom, NJA 1981 s. 622, har domstolen krävt något lägre beviskrav då särskilda svårigheter 
ansetts föreligga för att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit 
uteslutna. Kravet har formulerats så att det med beaktande av samtliga omständigheter skall 
framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått, 
än att något av de sakförhållanden som dennes motpart åberopat som utgjort skadeorsaken. 
 

I NJA 1981 s. 622 yrkade Åke som var fiskodlare skadestånd av 
kommunen, under påstående att hans fiskar förgiftats av utsläpp från 
kommunens avloppsanläggning. Kommunen bestred bifall eftersom det 
ej kunde visas att fiskarna dött till följd av förgiftning som orsakats av 
kommunen.  

HD fann att Åke var berättigad till skadestånd av kommunen 
eftersom, i skadeståndstvister som denna, när det gällde svåröverskådliga 
och komplicerade händelseförlopp som föroreningar genom miljögifter 
och liknande, var en lindring av beviskravet särskilt motiverat. 
Orsakssammanhanget var omstritt mellan parterna. Det fick anses 
tillräckligt för att man skulle godta den skadelidandes påstående om ett 
visst orsaksförlopp. Detta framstod som klart mera sannolikt, än någon 
förklaring till skadan som lämnats från motsidan och därtill även i sig var 
sannolik med hänsyn till omständigheterna i målet.   

 
Att besvär är medicinskt påvisbara är en förutsättning för att de skall kunna hänföras till 
personskada enligt svensk rätt. Dock konstaterade HD i NJA 2000 s. 521 att det ligger i 
sakens natur att de som stått den avlidne särskilt nära någon som avlidit plötsligt och drabbar 
de närstående på ett chockartat sätt, då drabbas av psykiska problem utöver sådana känslor 
som sorg och saknad som dödsfall brukar medföra. Då det inte är aktuellt att ersätta andra 
skadeföljder än sveda och värk och smärre belopp avseende kostnader eller inkomstförlust 
bör det utan närmare utredning kunna presumeras att dessa besvär är att hänföra till person-
skada.  Detta ger en bevislättnad till dem som förlorat någon genom en uppsåtlig eller jäm-
förbar handling. Enligt propositionen skall denna bevislättnad även gälla för dem som får er-
sättning enligt 5 kap 2 § 3 p SkL och således även när dödsfallet orsakats av vårdslöshet eller 
grov vårdslöshet och uppsåt.30 
 

I NJA 2000 s. 521 yrkade syskonen till Kjell skadestånd av Christer och 
Ronny för psykiska besvär då de berövat Kjell livet genom uppsåtligt 
brott. Christer och Ronny tvingade Kjell med vapenhot att överlämna sin 
plånbok och berövade honom livet genom att skjuta honom i ryggen med 

                                                
28 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 197-198 
29 Lech, Halvar, Skadeersättning för personskada (1973) s. 68 
30 Prop 2000/01:68, s. 30 
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ett hagelgevär. Christer och Ronny bestred skadeståndsskyldighet efter-
som syskon inte kunde anses som närstående och därför inte var be-
rättigade till skadestånd som efterlevande.  

HD fann att syskonen hade rätt till ersättning för psykiska men 
som närstående även om de inte sammanbodde med Kjell vid tiden för 
dödsfallet. De arbetade på samma företag som honom och träffade 
honom dagligen. Domstolen påpekade att det låg i sakens natur att de 
som står den avlidne särskilt nära drabbas av psykiska besvär utöver 
sådana känslor av sorg och saknad som ett dödsfall brukar medföra. Då 
det inte var aktuellt att ersätta andra skadeföljder än sveda och värk och 
smärre belopp avseende kostnader eller inkomstförlust borde man utan 
närmare utredning kunna presumera att dessa besvär var att hänföra till 
personskada.  

3.1.3.4 Konkurrerande och samverkande orsaker 
Vållandet behöver inte ha varit ”huvudorsaken”  för att medföra ansvar. Om flera olika 
händelser samverkar är det tillräckligt att vållandet varit en nödvändig del i den sammanlagda 
orsaken. I NJA 1982 s. 421 fann domstolen att om det finns flera möjliga orsaker som skulle 
kunna vara möjliga skadeorsaker så skall det, för att skadestånd skall utdömas, vara klart mer 
sannolikt än någon annan skadeorsak som ges i målet. 
 

I NJA 1982 s. 421 yrkade patienter skadestånd på 1,3 miljoner kronor av 
en läkemedelstillverkare (Leo) under påstående att de skadats av 
kontrastmedel som använts vid röntgenundersökning av ryggen vid 
vilken ett av Leo tillverkat kontrastmedel, Kontrast U, hade använts. 
Möjligen kunde viss samverkan mellan kontrastmedlet och anestesi-
medlet eller tekniken ha medfört ifrågavarande skador. Under alla om-
ständigheter var Kontrast U en väsentlig faktor för skadornas uppkomst. 
Medlet var allmänt sett farligt. På grund av dess sammansättning uppstod 
också ojämnheter i olika tillverkningssatser. Leo bestred skadestånds-
skyldighet på grund av orsakssammanhang mellan skadorna och Kontrast 
U. Fråga om orsakssammanhanget mellan kontrastmedlet och skadan.  

HD fann att trots allt som gjorts för att skapa klarhet och trots den 
omsorg och skicklighet varmed de sakkunniga fullgjort sitt uppdrag, 
nödgades man på anförda skäl konstatera att utredningen inte gav till-
räcklig vägledning vid bedömningen och vägningen av de sannolika 
skadeorsakerna sinsemellan. Kontrastmedlet kunde därför inte anses klart 
mer sannolikt såsom skadeorsak än annan tänkbar förklaring som gavs i 
målet. Verner H:s och medparters talan kunde följaktligen ej vinna bifall. 

 
Vid ”konkurrerande skadeorsaker”  föreligger flera tillräckliga betingelser för skadan eller en 
del av den. Eftersom vardera händelsen skulle ha varit tillräcklig för att medföra skadan, eller 
delskadan, kan det inte sägas att någondera varit nödvändig för att skadan skulle inträffa. Om 
flera personer har varit vållande till skadan kan inte var och en undgå skadeståndsansvar där-
för att någon av de andra skulle ha orsakat skadan. Det bör vid bedömningen av kon-
kurrerande skadeorsaker tas hänsyn till att en skada kan betraktas som ” färdig” . Orsaken til l 
den konkurrerar då inte med orsaken till senare inträffade händelser.  

Om en person dödas genom att han blir överkörd av en bil är skadan färdig och den ans-
varige för skadan blir skadeståndsskyldig även om det är säkert att den dödade skulle ha 
blivit överkörd senare av en annan bil. Alltså undgår den som kör över en redan död person 
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skadeståndsansvar, även om dödsfallet inträffat kort tid innan.31 I NJA 1961 s. 421 blev en 
man skadad vid två tillfällen i huvudet. Han fick skadestånd andra gången eftersom det inte 
kunde fastställas i vilken grad de båda skadetillfällena hade medverkat till skadan var för sig.  

 
I NJA 1961 s. 425 skildras att H blev misshandlad och slagen i huvudet 
år 1947 och år 1952 skadades han igen i huvudet i en bilolycka med A. H 
yrkade skadestånd av A för sin skallskada som H lidit av tiden efter 
trafikolyckan. A hävdade att det inte gick att säga i vilken grad miss-
handeln och trafikolyckan var för sig medverkade till skadan och ansåg 
att A ej skulle betala mer än halva skadeståndet då skadan endast högst 
till hälften kunde tillskrivas trafikolyckan. 

HD godkände skadeståndstalan eftersom det inte kunde fastställas, 
i vilken grad trafikolyckan och misshandeln var för sig medverkat till 
skadan och förlusten. I sådant fall borde, till den skadelidandes skydd, 
gälla att envar skadevållande i förhållande till den skadelidande anses 
ansvarig för hela den skada och förlust vartill han medverkat.  

 

3.2 Subjektiva förutsättningar för ansvar 

3.2.1 Inledning 
För att skadeståndsansvar skall uppkomma enligt 5 kap 2 § 3 p SkL fodras att skadan or-
sakats genom ett beteende från det presumtiva ansvarssubjektets sida som inte accepteras av 
rättsordningen. Culparegeln anger vad som krävs för att någon skall bli skadeståndsskyldig 
för personskada. Culparegeln finns i 2 kap 1 § SkL och stadgar att vid personskada krävs 
uppsåt eller vårdslöshet.32  

3.2.2 Uppsåt (dolus) 
Uppsåt är det samma som avsikt. Det är emellertid inte tillräckligt att det föreligger uppsåt i 
förhållande till den skadegörande handlingen, det vill säga att denna har företagits med 
avsikt. Uppsåt måste föreligga i förhållande till den inträffande skadan. Förekomsten av 
uppsåt kan vara mycket svår att bevisa. Vad som gäller är nämligen det presumtiva ansvar-
subjektets inställning till den handling som framkallat skadan. Förnekar personen i fråga 
uppsåt att skada, kan det vara mycket svårt att styrka en sådan viljeriktning. Problemet är 
vanligt inom straffrätten där det stora flertalet brott förutsätter uppsåt från gärningsmannens 
sida, vilket knappast förekommer inom skadeståndrätten.33 Anledningen till detta är att det 
subjektiva rekvisitet vid personskada utgörs av uppsåt eller oaktsamhet. Det är alltså fråga 
om alternativa rekvisit. Om det presumtiva ansvarsubjektet förnekar att han orsakat skadan 
med uppsåt behöver den skadelidande inte försöka styrka förekomsten av uppsåt, han kan 
istället nöja sig med att åberopa att det presumtiva ansvarsubjektet i vart fall orsakat skadan 
enligt oaktsamhet.34 

                                                
31 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 216-220 
32 Almer, Lars, Civilrätt -  En lärobok (1998) s. 268 
33 Vid en uppsåtsbedömning får man titta på den tolkning av uppsåts begreppet som förs i straffrätten.  
34 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 31 
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3.2.3 Oaktsamhet (culpa) 

3.2.3.1 Inledning 
Oaktsamhet har den samma juridiska betydelsen som vårdslöshet, ovarsamhet eller 
försumlighet, och innebörden av dessa begrepp är en central fråga inom skadeståndsrätten.35 I 
första hand baseras culpabedömningen på en jämförelse där det presumtiva ansvarsubjektets 
handling eller underlåtenhet får jämföras med vad som i motsvarande situation utgör normalt 
beteende. Fråga uppkommer om vad som är normalt.36 Lagstiftaren har gjort en negativ be-
stämning av hur mycket omsorg det måste tas till andra. Man har varit tillräckligt försiktig så 
länge man inte varit vårdslös. Begreppet oaktsamhet kräver en precisering. I lagens för-
arbeten har begreppen inte definierats utan lagstiftaren har överlämnat bedömningen til l 
praxis.37 

3.2.3.2 Culpabedömning 
Den grundläggande frågan vid culpabedömningen är om den påstått oaktsamme borde ha 
handlat på annat sätt. Vid denna bedömning kan olika omständigheter beaktas. Enligt Hellner 
och Johansson gäller det i första hand att jämföra det handlande som har lett till skada med ett 
slags standardhandlande. Domstolen tar i första hand sikte på författningar och andra före-
skrifter som kan ge en vägledning i culpabedömningen. I annat fall kan prejudikat eller sed-
vana ge vägledning. Om inget av dessa ger ledning måste domstolen göra en skönsmässig be-
dömning, en så kallad fri bedömning. Den fria bedömningen görs genom en sammanställning 
av tre faktorer: Risken för skada, den sannolika skadans storlek och möjligheterna att före-
komma skadan. Till detta kan läggas en fjärde faktor, vilket är den handlandes möjligheter att 
inse risken för skada. Det görs således en helhetsbedömning och väger de olika om-
ständigheterna, främst de som nu nämnts, mot varandra. Det avgörs sedan om dessa om-
ständigheter krävde ett annat handlande än det som förekommit.38 Detta kan belysas genom 
NJA 1981 s. 683 där domstolen vägde tids- och arbetskrävande åtgärder emot skadan som 
uppkommit.  
 

I NJA 1981 s. 683 yrkade Maj-Britt av en vägbyggnadsfirma skadestånd 
för sveda och värk då hon snavat på en asfaltkant. Hon ansåg att bolaget 
var ansvarigt för skada då arbetet på platsen varit bristfälligt markerade. 
Bolaget bestred skadeståndsskyldighet eftersom de inte förfarit oaktsamt. 
Platsen var markerad med koner och Maj-Britt hade själv vållat skadan 
genom bristande uppmärksamhet.  

HD fann att det inte var styrkt i målet att vållandet till de skador 
som tillfogats Maj-Britt låg bolaget till last. Bolaget kunde inte anses 
skyldiga att vidtaga speciella tids- och arbetskrävande åtgärder för att 
säkerställa att konerna stod kvar på platsen under hela den aktuella tiden.   

3.2.3.3 Normalitetskr iteriet 
Enligt Dahlman kan domstolen använda normalitetskravet för att fastställa culpa. Normal-
itetskravet fordrar att det skall vidtas de försiktighetsåtgärder som den verksamhet man 

                                                
35 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer (1994) s. 15 
36 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 31 
37 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier (2000) s. 9-10 
38 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 130 
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utövar brukar vidta. Detta innebär att någon har varit culpös om denne har underlåtit att vidta 
en försiktighetsåtgärd som normalt aktsamma personer hade vidtagit.  

Enligt Dahlman finns det två olika metoder för att fastställa vad som är normalt. Den 
första metoden går ut på att försöka se en fiktiv normalperson framför sig och föreställer hur 
den hade agerat i skadevållarens situation. Metoden utgår då från den enskilda individen och 
försöker fastställa dennes inställning till aktsamheten. När den första metoden används ses 
aktsamheten primärt som en personlig egenskap. Detta ser vi ett exempel på i NJA 1965 s. 
474 när en travkust gjorde en manöver som var olaglig men vanligt förekommande och trots 
det ansåg domstolen att handlingen var att anse som culpös eftersom han agerat på ett sätt 
som kan anses som förkastligt. 

Den andra metoden ser till de sociala vanorna som finns i samhället och hur de påverkar 
den enskilde. Man ser således på de sociala vanor som utvecklats mellan individerna och 
frågar sig om skadevållarens agerande passar in i dem. När den andra metoden används ses 
aktsamheten i första hand som ett socialt fenomen. I NJA 1974 s. 585 kan vi se hur 
domstolen jämför några pojkar som spelade landhockey med en normalt aktsam land-
hockeyspelare. Skadevållaren undgick därför inte ansvar för att han inte gjort fel utan därför 
att en normalt aktsam landhockeyspelare hade kunna göra samma misstag. Även i NJA 1976 
s. 458 undgick fadern och sonen skadeståndsansvar eftersom domstolen ej fann att de handlat 
oaktsamt. Domstolen tog då fasta på att leksaker som dessa var vanliga under denna tid i det 
bostadsområdet och att leksaken borde ha varit relativt ofarlig under en normalt aktsam 
hantering. I NJA 1980 s. 670 fick däremot ett barn som hade spridit ut märlor på skolan, vilka 
skadade en annan elev, betala skadestånd eftersom det var uppenbart att han var medveten 
om att det var farliga projektiler som han hade med sig.  

Som vi kan se är de olika metoderna inflätade i varandra men de ger uttryck för en 
spänning i synsättet för normalitet, men man kan också se dem som ett komplement til l 
varandra.39 

 
I NJA 1965 s. 474 yrkade Odette skadestånd av travtränaren Lars-Erik. 
Odette och Lars-Erik tävlade i samma lopp då Lars-Erik trängde ut 
Odette vilket ledde till att hästen blev skadad. Odette hävdade att Lars-
Erik vållade skadan genom vårdslöshet eftersom hans handlande stred 
mot Svenska travsportens centralförbunds utfärdade reglemente § 53. 
Lars-Erik bestred skadeståndstalan eftersom hans handlande ej var 
avsiktligt och ett handlande mot rådande tävlingsbestämmelser ej kunde 
ha lett till skadeståndsansvar.  

HD fann att Lars-Eriks körsätt vid tillfället klart stred mot nämnda 
föreskrifter. Hans handlande kunde inte ursäktas med att det var en 
felbedömning och domstolen fann honom skadeståndsskyldig.  
 
I NJA 1974 s. 585 yrkade Tore skadestånd av Curt för att han skadade 
dennes öga så att han helt förlorat synen på ögat under ett bollspel. Tore 
ansåg att Curt hade förfarit oaktsamt genom att föra klubban för högt när 
han befann sig i närheten. Curt bestred skadeståndskyldighet eftersom 
skadan ej varit orsakad genom oaktsamhet från hans sida utan genom 
våda vid utövande av sport.  

HD fann att det i bollspel av denna form otvivelaktigt fanns risker 
för att en spelare skulle komma till skada men att det trots detta be-
aktades som en normal och godtagbar fritidsysselsättning för barn i den 
åldern. Om inte särskilda omständigheter talade för det, som att någon 

                                                
39 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier (2000) s. 33-34 
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har visat hänsynslöshet eller företagit något som faller utanför det 
normala spelet så skall mildare ansvarsregler gälla än vad som annars 
gäller. Curt handlade ej på sådant sätt att det bröt mot den oaktsamhet 
som med hänsyn av spelets regler kunnat krävas av honom och han var 
därför inte skadeståndsskyldig. 

 
I NJA 1976 s. 458 ändrades en vanlig cykelpump så att den kunde 
användas som en leksak vilken man kunde använda för uppskjutning av 
korkar. Pumpens ägare, en 9-årig pojke (Christer B), lämnade vid ett 
tillfälle pumpen till en 6-årig pojke (David). När David lekte med pum-
pen fastnade korken och han bad då en annan 9-årig pojke (Gunnar) om 
hjälp med att få loss korken. Under Gunnars försök att få loss korken for 
denna iväg och träffade Davids ena öga som skadades svårt. Frågan i 
fallet var huruvida Christer, som lämnat pumpen till David och Christers 
fader (Rolf B) såsom vårdnadshavare kunde göras ansvariga för skadan.  

HD ogillade skadeståndstalan och ansåg att varken Christer B eller 
hans fader Rolf B var skadeståndsskyldiga. Leksaker som dessa var van-
liga i detta område under denna tid. Domstolen ansåg inte att fadern 
handlat vårdslöst då han underlåtit att ta ifrån Christer B cykelpumpen 
eller förbjöd honom att leka med den eftersom under en normalt aktsam 
hantering torde pumpen erbjuda obetydliga risker för personskada. 

 
I NJA 1980 s. 670 yrkade Ingrid av A och J skadestånd för en person-
skada på hennes öga. A medförde till skolan märlor och spred sådana till 
andra elever, däribland J. En av märlorna som J sköt iväg skadade Ingrid 
i ögat. J hade därigenom oaktsamhet vållat skadan och A hade också 
varit vållande genom att överlämna märlorna till J. J bestred käromålet 
och anförde att han inte hade siktat på Ingrid och han hade därmed inte 
uppsåt att skada. A bestred och anförde att han inte hade anledning att 
anta att J skulle använda märlorna på ett vårdslöst sätt när han tog med 
den till skolan, adekvat kausalitet förelåg således inte.  

HD fann att A inte kunde undgå skadeståndskyldighet gentemot 
Ingrid eftersom han med ovarsamhet medverkat till skadan. Det var upp-
enbart att A varit medveten om att märlorna var farliga projektiler när 
han tog med dem till skolan och att det var sannolikt att de kunde få en 
annan riktning an vad som avsetts när de skjutits iväg med ett gummi-
band. J vållade av ovarsamhet skadan.   

3.2.3.4 Det ekonomiska kriteriet 
Enligt det ekonomiska kriteriet har någon agerat tillräckligt aktsamt om denne genom 
ytterligare försiktighet hade kunnat minska de sammanlagda kostnader som verksamheten ger 
upphov till.  Det ekonomiska kriteriet kräver att alla kostnader skall värderas lika, oavsett om 
det är ens egna eller någon annans och kriteriet kräver ett kostnadseffektivt handlande. Vid 
tillämpningen av detta kriterium betraktas alla typer av olägenheter som kostnader. Enligt 
Dahlman kan kriteriet ”pengar”  bytas ut mot ” lycka”  så att det blir en lyckoeffektivitet istället 
för en ekonomisk effektivitet.40 
 Det framgår oftast inte i praxis när domstolen använder den fria bedömningen, normal-
itetskriteriet eller det ekonomiska kriteriet för att avgöra om någon handlat culpöst. Det 
händer även att domstolen bedömer fall utan att ha använt sig av något av kriterierna, det går 
i alla fall inte att utläsa ur domskälen om de har gjort det. Se NJA 1993 s. 149 då en golf-
spelare blev skadeståndsskyldig då hans golfboll skadade en bil. Att golfspelarens slutresultat 

                                                
40 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier (2000) s. 43-55 
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hade förbättrats med en poäng ansåg HD vara en så obetydlig olägenhet att det inte kunde ses 
som proportionerligt i jämförelse med faran, även om faran inte var särskilt betydande. En 
dylik proportionalitetsbedömning kan göras enligt både normalitetsbedömningen och den 
ekonomiska bedömningen.41 
 

I NJA 1993 s. 149 yrkade Berovent skadestånd av Ulf för reparation av 
en bil. Berovent hävdade att Ulf vårdslöst orsakade skada när han 
spelade golf och slog en boll som skadade bilen. Ulf borde ha undvikit 
att slå ett chansartat andra slag när det fanns människor synliga på den 
intilliggande parkeringsplatsen. Ulf bestred skadeståndsskyldighet. Han 
hade ej handlat vårdslöst utan fick en mindre snedträff vilket är ytterst 
vanligt vid golfspel. Han ansåg sig ha handlat fullt normalt och enligt de 
regler som gäller för golfspel.  

HD fann att Ulf kunde ha undvikit skadan genom att välja en 
annan spelriktning, även om detta hade kostat honom ett slag extra. Han 
borde ha räknat med risken att personbilen som stod på parkeringen 
kunde komma att skadas. Ulfs handlande var därför att anse som 
oaktsamt.  

3.3 Teorier för att begränsa skadeståndets räckvidd 
Det finns flera allmänna principer eller grundsatser som begränsar skadeståndets räckvidd, 
vilka ej kommer i uttryck i skadeståndslagen. Bland dessa som har vikt för vårt arbete är ade-
kvansläran, och tredjemansskadan.  

3.3.2 Adekvansläran  
För att få rätt till skadestånd krävs alltså att de psykiska skadorna har orsakats av en 
skadeståndsgrundande handling. Dock måste detta skadeståndsansvar begränsas eftersom det 
annars skulle ersätta alltför oväntade och avlägsna skadeföljer.42 Enligt förarbetena är en be-
gränsning att det skall finnas ett samband mellan de moment som konstituerar ett vårdslöst 
beteende och själva skadan eller, när det är frågan om strikt ansvar för farlig verksamhet, att 
skadan skall utgöra en följd av den för verksamheten typiska faran.43  
 En händelse kan utgöra orsak till ett oändligt antal skadeföljder. Om endast ett krav på 
kausalitet begränsade skadeståndsansvaret skulle detta vara obegränsat. Adekvansbe-
dömningen tar sålunda sikte på orsaksförhållandet mellan det presumtiva ansvarssubjektets 
handling och den uppkomna skadan. Vad som objektivt sett är sannolikt för en skada eller en 
följdskada är från subjektiv synpunkt förutsägbarhet eller beräknelighet.  

Det finns många försök att sammanfatta adekvansbedömningen i en allmän formel som 
är uppbyggd på förutsägbarheten. Enligt Radetzki måste skadan för att betecknas adekvat inte 
bara utgöra en följd av den utpekade handlingen utan en i någon mån påräknelig, beräknelig, 
förutsebar, typisk, normal eller naturlig följd härav. Adekvanskravet har även formulerats så 
att skadan måste ligga i farans riktning.44  
 För att skadeståndsansvar skall komma i fråga krävs enligt allmänna skadestånds-
rättsliga principer något mer än att en skada i logisk mening har orsakats av en skadestånds-

                                                
41 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier (2000) s. 38, 58 
42 Dufwa, Bill, Flera skadeståndsskyldiga II (1993) s.986 
43 Prop 2000/01:68, s. 30 
44 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning (2005) s. 26 
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grundande handling. Bengtsson och Erland uttrycker att handlingen typiskt sett måste ha ökat 
risken för att skadan skulle inträffa.45 

Grunden för adekvansläran är att ej ens vilja belasta den som handlat uppsåtligt eller 
oaktsamt med att ersätta slumpmässiga, opåräkneliga följder.46 Sammanhanget mellan vål-
lande och skada blir alldeles för tunt när risken ökat endast obetydligt eller inte alls. 
Inadekvata följder får den skadelidande bära ensam och likaså rena olyckshändelser.47  

Hellner och Johansson finner att ett av de försöken som ansluter sig till den traditionella 
aktsamhetsbedömningens hänvisning till ”bonus pater familias”  är att fråga om en ”vir 
optimus” , vilken är en särskilt framstående person, med utnyttjande av de kunskapskällor 
som står honom till buds vid en bedömning i efterhand anser att skadan är påräknelig. Det 
bedöms alltså först, med beaktande av risken i allmänhet, ursäktande omständigheter om 
oaktsamhet föreligger. Om oaktsamhet föreligger fortsätter man med att pröva, vilka skador 
en fackman vid en efterhandsbedömning skulle anse som påräkneliga. Alla dessa skador 
skulle då falla inom adekvansgränsen. Att hänvisa till en ”vir optimus”  är inte mer klar-
görande än vad det är att hänvisa till en ”bonus pater familias” . I svensk praxis används 
experters omdömen om sannolikhet för skada under invecklade förhållanden i utredningen 
vilket på ett sätt stämmer överensstämmer med ”bonus parter familias”  och ”vir optimus” . 
Men då måste beaktas att det i utredningen finns information och kunskap som den skade-
vållande inte hade vid skadetillfället.48  

Hellner anser att det finns två möjligheter att tillämpa adekvansprinciper vid psykiska 
skador. Den första är att dra en snäv generell adekvansgräns och bortse från allt som ligger 
utanför denna gräns. Den andra möjligheten är att dra en jämförelsevis vid generell adekvans-
gräns men innanför denna gräns göra en mer individuell prövning av adekvansen.49 

 I NJA 1983 s. 606 fann domstolen att adekvat kausalitet ej förelåg mellan hundens 
handling och skadan på bilen. Däremot i NJA 1996 s. 564 fann domstolen att adekvat 
kausalitet förelåg mellan hästtränarens underlåtenhet och hästens skada. Det är svårt att av-
göra vari skillnaden ligger i fallen eftersom domstolen har kommit fram till olika slutsatser, 
men domstolen verkar ha tagit fasta på att älgens rörelser påverkas av många olika faktorer 
och att det inte kan anses påräkneligt att hunden hade denna inverkan på älgen. I det senare 
fallet har domstolen tagit fasta på hästtränarens underlåtenhet, vilket kanske kan tolkas som 
om han hade större möjlighet att själv påverka utgången i målet.   
 

I NJA 1983 s. 606 förde Göran och Gösta skadeståndstalan mot Lars då 
dennes hund slet sig och sprang in i skogen. Hunden fick spår på en älg 
och följde efter den. Älgen sprang ut på en väg och kolliderade med 
Görans bil. Efter kollisionen med älgen kom bilen över på vägens vänstra 
sida och kolliderade med Göstas bil. Göran och Gösta hävdade att skad-
orna på bilen var orsakade av hunden eftersom den hade jagat ut älgen på 
vägen och att Lars som var ansvarig för hunden skulle ersätta skadorna. 
Lars bestred skadeståndstalan på grund av att skadorna inte direkt var 

                                                
45 Bertil, Bengtsson och Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - En kommentar (2002) s. 38 
46 Ursprungligen motiverades adekvansbegränsningen med antagandet att skadeståndet skall betalas av den 
skadelidande själv. Detta motiveras också inom straffrätten. Men när det gäller att skadeståndet skall utgå ur en 
försäkring är det mer tvivelaktigt. De statistiskt sällsynta händelserna är på många sätt lämpade att bäras av en 
försäkring och då inklusive den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkring. (Hellner, Jan och Johansson, Svante, 
Skadeståndsrätt (2002) s. 203) 
47 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 203 
48 Hellner, Jan och Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (2000) s. 204-207 
49 Hellner, Jan, SvJT (1993) s. 455 
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orsakade av hunden. Skadorna var inte en sådan förutsägbar följd av att 
hunden varit lös att ägaren var ansvarig. 

HD godkände ej skadeståndstalan. Det är en vanlig företeelse att 
älgar korsar trafikerade vägar under sina vandringar. Älgarnas rörelser 
beror på en rad olika faktorer i den omgivande miljön. Enbart den om-
ständigheten i detta fall att älgen följdes av Lars hund gav inte tillräckligt 
grund för slutsatsen att hunden hade en så bestämmande inverkan på 
älgens beteende att den kunde anses ha varit orsak till att älgen kom ut på 
vägen.  

 
I NJA 1996 s. 564 yrkade Gunnar att Ove skulle utge skadestånd till 
honom. Gunnar hade lämnat sin travhäst hos Ove för träning. Ove hade 
ej tillräckliga lås på sina boxdörrar så hästen kunde själv öppna dörren 
vilket ledde till att den skadade sig. Hästen fick tas ur träning under sju 
månaders tid. Gunnar hade lämnat hästen hos Ove i dennes egenskap av 
näringsidkare, det ålåg Ove att vårda och omhänderta hästen vilket han 
misslyckades med och handlade därför oaktsamt. Ove hävdade att 
olyckan ej hade varit förutsägbar för honom och därför kunde inte någon 
oaktsamhet ligga honom till last. Olyckan skedde först efter att hästen 
själv öppnade boxdörren. 

HD ålade Ove att betala skadestånd till Gunnar eftersom skadan 
ansågs vara en påräknelig följd av den ovarsamhet som Ove orsakat 
genom att underlåta att se till att boxdörren försågs med tillfredställande 
lås.  

 

3.3.2.1 Adekvans vid närståendeersättning 
Adekvansläran åberopades i NJA 1979 s. 620 angående en närstående som krävde ersättning 
för psykiska besvär och neuros vilket hade lett till förlorad arbetsförtjänst. HD fann att ade-
kvat kausalitet ej förelåg mellan skadan och handlingen då hon inte hade varit närvarande vid 
dödsfallet.  
 

I NJA 1979 s. 620 framkommer att Christina drabbades av psykiska 
besvär och neuros när hon underättades om att hennes moder bragts om 
livet av Karl-Erik. Till följd av detta blev hon sjukskriven. Christina 
väckte talan mot Karl-Erik med yrkande om skadestånd på grund av för-
lorad arbetsförtjänst. Frågan i målet var huruvida Christinas sjukdom haft 
sådant samband med Karl-Eriks handling att skadeståndsskyldighet 
kunde åläggas Karl-Erik. 

HD ansåg att eftersom Christina vistades på annan ort när dråpet 
förövades hade hon inte i något avseende kommit att direkt beröras av 
Karl-Eriks handling. Hennes depression uppstod istället först sedan hon 
fått underrättelse om moderns bortgång. Vid angivna förhållanden kunde 
Christinas psykiska besvär och reaktiva neuros icke anses ha sådant sam-
band med Karl-Eriks handling att denne kunde åläggas skadestånds-
skyldighet gentemot Christina med anledning av hennes sjukdom. 
Christinas skadeståndstalan ogillades.  

 
Däremot kan man se i ett senare avgörande NJA 1993 s. 41 I och II att domstolen fann att det 
förelåg adekvat kausalitet mellan en liknande skada som i det förra fallet och den närståendes 
psykiska lidande. Skadan ansågs vara en typisk och närliggande följd av skadan då någon har 
dödats genom uppsåt.  
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I NJA 1993 s. 41 I och II blev två barn brutalt mördade och sexuellt 
utnyttjade. Föräldrar och syskon yrkade skadestånd enligt 3 kap 1 § SkL 
för psyksikt lidande som de fått till följd av morden. Förövarna bestred 
talan och yrkade att domstolen skulle ogilla den eftersom det ej förelåg 
adekvat kausalitet mellan skadan och ersättningen.  

HD fann, genom plenumförfarande, att 3 kap 1 § SkL ej var 
tillämplig då den tar sikte integritetskränkning som någon har utsatts för 
genom ett brott mot dennes personliga frihet, frid eller ära och kan inte 
ge ersättning för det lidande som tillfogats någon annan. HD biföll dock 
skadeståndstalan på grund av att när någon uppsåtligen dödats, är psy-
kiska besvär hos närstående en typisk och närliggande följd av skadan. 
Starka billighetsskäl talade för att skadestånd skulle utgå även om de när-
stående inte hade bevittnat dödsfallet eller i övrigt hade vistats på eller i 
närheten av brottsplatsen eller om det hade gått en tid från dödsfallet till 
underrättelsen.   

 
I propositionen till 5 kap 2 § 3 p SkL meddelade lagstiftaren att samma adekvansbedömning 
skulle göras även vid skador som orsakats genom oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåt. 
När någon dödats torde psykiskt lidande hos de närstående i regel vara lika typiska och ber-
äkneliga oavsett om skadevållaren varit oaktsam eller handlat med uppsåt. Det framgår även i 
propositionen att det knappast finns några rationella skäl för att här sätta en gräns vid de fall 
då en anhörig har dödats genom ett vårdslöst förfarande. Det skulle tvärt om försvåra skade-
regleringen, om man måste utreda om vårdslöshet har förekommit även när skade-
ståndsansvaret är strikt. I den allmänna debatten har framhållits att svensk skadeståndsrätt 
inte är tillräckligt generös när det gäller skadestånd för psykiska besvär till följd av att en 
anhörig dödats genom en skadegrundande handling. Därför torde en rätt till skadestånd stå i 
samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Det finns således inga starka skäl som talar 
emot att efterlevandes rätt skall vara beroende av grunden för skadeståndstalan. Detta skall 
även gälla när den som orsakat dödsfallet är ansvarig på strikt grund.50 

En anledning till att lagstiftaren var tveksam med att även ge ersättning vid oaktsamt 
handlande var att det skulle leda till stora kostnader. De kom dock fram till att en mycket stor 
del av de fall där någon dödats genom ersättningsgrundande handling inträffar i trafiken och 
belastar således trafikförsäkringen. Enligt beräkningar skulle kostnaderna motsvara 1-1,5 
procent av trafikförsäkringspremierna. Mot bakgrund av dessa beräkningar fann lagstiftaren 
att kostnaderna för trafikförsäkringen inte kunde bli så stora att trafikförsäkringen borde 
lämnas utanför de nya reglerna. Kostnaderna för övriga dödsfall belastar i regel ansvars-
försäkring eller brottsoffermyndighetens anslag. Dessa kostnader var också att anse som 
måttliga. Eftersom kostnaderna var förhållandevis låga valde lagstiftaren att utvidga rätts-
praxis.51 

3.3.3 Tredjemansskador 
Andra än den som lider personskada kan bli ekonomiskt berörda och det kan exempelvis vara 
den skadelidandes familjemedlemmar eller arbetsgivare. Alla de som indirekt drabbas av en 
förmögenhetsskada kallas i det följande för ” tredje män”. En tredjemansskada är en allmän 
förmögenhetsskada och begreppet tredjemansskada kan definieras enligt följande: ”Allmän 
förmögenhetsskada till följd av annans personskada.”  

                                                
50 Prop 2000/01:68, s. 34 
51 Prop 2000/01:68, s. 34 
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Huvudregeln är att det bara är den direkt skadelidande som har rätt till skadestånd, 
alltså inte indirekt skadelidande tredje man. Med direkt skadelidande menar man den som 
själv blir drabbad av en personskada, oavsett om denne utsätts på ett senare stadium av en 
orsakskedja. Men att ständigt upprätthålla huvudregeln skulle leda till att många tredje män 
med beaktansvärda intressen tvärt avvisandes.52 Vi kommer i kapitel 4 gå in djupare på 
tredjemansskador och de undantag som kan göras från huvudregeln.  

Som stöd för huvudregeln gällande tredjemansskador förs ofta en rad negativa konse-
kvenser som skulle inträda om den motsatta regeln gällde. Alltså om man i allmänhet 
tillmätte tredje man en skadeståndsmöjlighet. Det vanligaste argumentet mot en sådan mot-
satt regel är ” the floodgate argument”  och med det menas att regeln skulle öppna en flodvåg 
av skadeståndskrav.  

Begränsningen av ett alldeles för omfattande ansvar utgör en delaspekt av det skydd för 
skadevållaren som innefattas i skadeståndsrätten utöver skyddet för den skadelidande. 
Betonas mängden krav kan processekonomiska skäl tala för en begränsning. Om det generellt 
tilläts tredjemanskrav skulle dels inte domstolsväsendet klara av att hantera alla de anspråk 
som då skulle in till domstolen och dels skulle kostnaderna för processerna bli höga, särskilt 
sett utifrån ett samhälleligt perspektiv. Premierna för ansvarsförsäkring skulle bli höga och 
det är inte säkert att försäkringsbolagen skulle vara villiga att täcka sådana risker.  

Syftar man till storleken av kraven gällande flodvågsargumentet, försvagas 
argumentets relevans för speciellt tredjemansskadorna. Kraven kan vara många och röra stora 
summor men det är inte något som är unikt för tredjemansskador. I andra situationer där stora 
skadeståndsbelopp kan bli aktuella har inte argumentet använts mot att ersättning skall utgå.53  

Det måste vid ersättningen till de närstående läggas vikt vid att det är att den som lider 
en chockskada i anslutning till en anhörigs skada följaktligen själv har drabbats av en person-
skada, och inte endast en ekonomisk förlust av typen tredjemansskada. De argument som an-
föras för eller emot ersättning till närstående finner man inte endast genom att hänvisa til l 
tredjemansprincipen.54  

4. Ersättning till närstående för psykiskt lidande 
Åtskilliga allmänt erkända skadeståndsrättsliga grundsatser finns inte med i SkL men skall 
ändå tillämpas. Skadeståndsrätten är därför ett område där rättsbildningen i hög grad styrs av 
rättspraxis.55 

4.1 Oegentlig tredjemansskada 
Det finns vissa undantag från tredjemansskadornas huvudregel, bland annat i 5 kap 2 § 1-2 p 
SkL när det gäller ersättning till efterlevande för begravningskostnader och för förlust av 
underhåll.56 Sedan 2002 genom lagändringen kan även ersättning ges till närstående som fått 
en personskada genom att ha förlorat någon genom personskada som lett till döden.     

Den vanliga definitionen av tredjemansskada är inriktad på sådana fall där en direkt 
skadelidandes fysiska personskada reflekterades i någon annans förmögenhetsförlust. Lik-
nande trepartsrelationer finns där den skadegörande handlingen riktas mot en person, som 

                                                
52 Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans – om skadeståndsansvarets gränser (1993) s. 560-565 
53 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 38-41 
54 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 253-254 
55 Prop 2000/01:68, s. 17 
56 Prop 2000/01:68, s. 31 
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därigenom drabbas av personskada men att följdverkningarna av detta innefattar att även 
ytterligare en person lider egen personskada. Dessa fall har av författaren Håkan Andersson 
fått benämningen ”oegentliga tredjemansskador” . Till dessa skador hör de så kallade chock-
skadorna vilka är de vi främst kommer att behandla i vår uppsats. Ett typexempel på dessa 
chockskador är en person som reagerar över en anhörigs dödsfall och genom chock-
verkningarna drabbas av sådana psykosomatiska besvär (psyksiska besvär) som kan kar-
akteriseras som personskada.57  

4.1.1 Chockskador 
En typisk chockskada är när någon lider personskada som en verkan av att ha bevittnat eller 
underrättats om en annan persons skada eller dödsfall. Det kan innebära att ekonomiska eller 
icke-ekonomiska följder inträder för den chockskadade. Den inkomstförlust under den sjuk-
skrivningsperiod som chocken och de posttraumatiska följderna varit verksamma är oftast 
vad den ekonomiska skadan utgörs av. Den icke-ekonomiska delen av skadan förs till de psy-
kiska besvär av olika slag som inte täcks av ersättningen för inkomstförlust eller kostnader. 
Det har varit en hel del debatterande gällande chockskadorna. Det fanns tidigare en restriktiv 
inställning till ersättning men efter NJA 1993 s. 41 I-II ändrade domstolen sin tidigare åter-
hållsamma praxis då den konstaterade att psykiska besvär hos de närstående är en typisk och 
närliggande följd när en person dödats genom en uppsåtlig handling (se 3.3.2.1). Relationen 
mellan chockskadorna och tredjemansskadorna är att den som lider chockskada i anslutning 
till en anhörigs skada eller dödsfall följaktligen själv har drabbats av en personskada och då 
inte som vid övriga tredjemansskador, endast en ekonomisk förlust.58  

Enligt Conradi skall en chockskada som uppkommit genom att den drabbade bevittnar 
eller får underlättelse om en anhörigs dödsfall, skall i svensk rätt inte ses som en följdskada 
utan som en, med icke fysiska medel åstadkommen, direkt skada på den drabbades psyke. 
Dock kan dessa chockskador liknas med tredjemansskador nämligen såtillvida att det finns en 
primärskada som drabbat en annan än den chockskadade.59  

Den problematik som finns angående chockskadorna gällande om de är ersättningsgilla 
eller inte, härrör troligen inte bara från skadans indirekta karaktär, utan lika mycket beror på 
dess psykiska natur. Vid en historisk tillbakablick finner man att psykologin är en sent ut-
vecklad vetenskap. På 1800-talet ansågs det att en skada endast är något som kan förklaras 
med fysiska krafters påverkan på fysiska kroppar. Detta har lett till en restriktiv inställning 
till psykiska skador som sakta men säkert blir bättre men det är fortfarande en skillnad jämför 
med de fysiska skadorna. Restriktiviteten ansågs behövlig då det är lättare att simulera en 
psykisk skada än en fysisk skada. Utöver bevisfrågorna gällande de psykiska skadorna finns 
det även en del problematik gällande kategoriseringen av de olika psykiska verkningarna. För 
att en skada skall klassas som en personskada måste personen i fråga ha passerat gränsen för 
oro, obehag, smärta eller plåga och istället kunna konstatera en skada som i psykiatriska 
termer kan klassas som sjukdomstillstånd som till exempel posttraumatiska stress- eller 
orostillstånd. Restriktiviteten gäller även för psykiska följdverkningar av fysiska skador.60    

                                                
57 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 17-22 
58 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 250-254 
59 Conradi, Erland, SvJT (1998) s. 189 
60 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 257-258 



Malin Flodén och Lisa Winge 
Örebro universitet  
HT - 05 
 
 
 

 23 

4.2 Rättsutveckling för närståendeersättning 
Trots den restriktiva inställning som tidigare rådde på området har det i praxis givits er-
sättning för psykiska besvär i samband med en anhörigs dödsfall i vissa fall, vilket NJA 1971 
s. 78 är ett exempel på. En man som drabbades av medicinska påvisbara psykiska besvär til l 
följd av en skadeståndsgrundande handling som riktade sig mot honom. Han fick då skade-
stånd trots det att han själv inte i övrigt tillfogats skada. Man ser att det fortfarande rådde 
restriktivitet på området i RH 1993:1 där domstolen konstaterade att ersättning utgivits vid 
vissa mycket grova brott och vid trafikbrott där de efterlevande varit närvarande vid själva 
olyckan. Någon generell rätt för efterlevande till ersättning förelåg vid den tiden alltså inte.61  

 
I NJA 1971 s. 78 sammanstötte två bilar med varandra vilka var förda av 
Kjell och Tommy. Vid sammanstötningen blev Kjells föräldrar, vilka 
medföl jde som passagerare, så svårt skadade att de avled samma dag. I 
anslutning till olyckan utvecklades hos Kjell en psykogen depression 
som medförde arbetsoförmåga redan från olycksdagen. Frågan i fallet var 
huruvida denna depression kunde anses stå i sådant samband med 
olyckan att Tommy, som ensam var vållande till sammanstötningen, var 
skyldig att ersätta Kjells skada.  

HD ansåg att olyckan måste för Kjell ha inneburit en chockartad 
och skräckfylld upplevelse. Depressionen fick, oavsett i vilken grad för-
äldrarnas död medverkat till denna, anses stå i så direkt och nära sam-
band med olyckan att Tommy ej kunde undgå skyldighet att ersätta Kjell 
den skada denne i förevarande hänseende lidit. Kjells skadeståndstalan 
bifölls.  

 
I RH 1993:1 körde Björn i alkoholpåverkat tillstånd på en annan bil med 
följd att tre personer avled. Fråga om skadestånd för efterlevande vid 
vållande till annans död.  

HovR fann att efterlevandes rätt till ersättning för psykiskt lidande 
och utgifter för läkarbesök med mera, i anslutning härtill var ej direkt 
reglerad i lag. Ersättning hade utgetts vid vissa mycket grova brott men 
också vid trafikbrott där efterlevande varit närvarande vid själva olyckan. 
Någon generell rätt för efterlevande till ersättning av ifrågavarande slag 
förelåg alltså inte. Omständigheterna i detta fall var ej sådana att 
ersättning ändock skulle utgå. Yrkande om ersättning i dessa delar bifölls 
därför ej. 

4.2.1 Underrättelse om anhörigs död  
Det har, som vi tidigare redogjort för, generellt sett i Sverige varit en återhållsam inställning 
till att utge ersättning vid chockskador. Då framför allt när det gäller ersättning vid chock-
skador som tillkommit som en följd av underrättelse av anhörigs död. Exempel på detta kan 
ses i NJA 1979 s. 620 där dottern till den mördade kvinnan vägrades ersättning då hon vid 
underrättelsen befunnit sig på annan ort och av den anledningen ansåg domstolen att det inte 
förelåg adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och de psykiska problemen 
(se kapitel 3.3.2.1 ).  
 Denna återhållsamma inställning ändrades i och med plenumavgörandena NJA 1993 s. 
41 I och II. I båda fallen ger domstolen ersättning till en närstående som har fått psykiska 
problem, genom av att en nära anhörig blivit brutalt uppsåtligt mördad (se i kapitel 3.3.2.1). I 

                                                
61 Trafikskadenämnden och trafikförsäkringsbolagen har länge betalat ut ersättning för psykiska besvär som 
någon fått när någon har varit vittne att en nära anhörig omkommit i trafikolycka (Prop 2000/01:68, s. 16). 
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båda fallen gällde det barn som mördats på ett brutalt sätt och närstående till barnen hade 
drabbats av psykiska problem när de underrättades om dödsfallen. I 1993 års plenum-
avgöranden konstaterade HD att ett argument mot att döma ut skadestånd i fall som de akt-
uella skulle kunna vara den vedertagna principen att en tredjemansskada inte ersätts. Enligt 
domstolen har dock denna princip sitt huvudsakliga tillämpningsområde när tredje man 
drabbas av en allmän förmögenhetsskada till följd av att någon annan har lidit fysisk skada 
och kan i vart fall inte i sig anses hindra skadestånd till den som själv tillfogats personskada.  

När det gäller frågan om adekvat kausalitet ifrågasatte domstolen om det fanns skäl att 
upprätthålla ett sådant synsätt som har kommit i uttryck i NJA 1979 s. 620. Domstolen kon-
staterade att psykiska besvär hos de närstående är en typisk och närliggande följd när en 
person dödats genom en uppsåtlig handling. Enligt domstolen talade vidare starka billighets-
skäl för att skadestånd skall kunna betalas om det visas att sådana besvär har uppstått. Dom-
stolen diskuterade även hur långt man borde gå i rättspraxis när det gäller att vidga skade-
ståndsmöjligheterna samt konstaterade att det kan ifrågasättas om skadestånd även bör kunna 
betalas när någon drabbas av psykiska besvär av att en anhörig har skadats allvarligt men inte 
avlidit. Domstolens slutsats var att sådana skadeståndsmöjligheter kräver så ingående över-
väganden av principiell och praktisk natur att de lämpligen bör ankomma på lagstiftaren. 
Enligt domstolen kunde dock möjligheterna till skadestånd, utan ny lagstiftning, utvidgas til l 
de fall där en person har drabbats av psykiska besvär som har orsakats av att en anhörig blivit 
uppsåtligen dödad. Domstolen ändrade genom detta avgörande tidigare praxis. Genom NJA 
1993 s. 41 I och II besvarades även en annan fråga. Domstolen fann nämligen att ingen er-
sättning skall ges enligt 3 kap 1 § SkL till de efterlevande för kränkning, då denna paragraf ej 
var tillämplig på någon annan än den som skadas direkt genom brottet.  
 Att restriktiviteten nu inte fanns i samma utsträckning hos domstolarna förtydligades 
ytterligare genom NJA 1996 s. 509 där familjen till den mördade sonen fick ersättning för 
chockskada vid underrättelse om sonens död. Familjen var bofasta vid elfenbenskusten.62  

 
I NJA 1996 s. 509 yrkade åklagaren att Pierre skulle dömas för mord på 
Patric. Släktingar som var bosatta i Elfenbenskusten yrkade skadestånd 
på 50 000 kronor för sveda och värk. Pierre bestred skadeståndstalan då 
han inte dödat Patric med uppsåt. Om domstolen fann att han uppsåtligen 
dödat Patric vitsordade han 2 000 kronor i skadestånd eftersom skade-
ståndsbeloppet måste sättas i relation till levnadskonstnadsnivån i Elfen-
benskusten.  

HD förpliktigade Pierre att betala skadestånd till de närstående 
med 20 000 kronor eftersom han hade befunnits skyldig till att 
uppsåtligen ha bragt Patric om livet. Ersättning för ideell skada, varom 
här var fråga, skulle utgå enligt svenska normer oaktat att de skade-
lidande var bosatta utomlands. Enligt Trafikskadenämndens hjälptabell 
för bestämmandet av ersättning av sveda och värk, som avser även psy-
kisk skada, fastställdes skadeståndet till 20 000 kr.   

4.2.2 Oaktsamhet och grov oaktsamhet 
I NJA 1996 s. 377 utvidgas rättspraxis av närståendes rätt till ersättning för psykiska besvär 
som utgör personskada. HD utdömde skadestånd vid grov oaktsamhet som låg mycket nära 
uppsåtligt dödande. Detta prövades även i NJA 2003 s. 9 då dödsfallet inträffat före 

                                                
62 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 281-282 
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lagändringen, domstolen fann att läkarnas handlande ej var att betecknas som grov oakt-
samhet och därför utgick ingen ersättning.  
 

I NJA 1996 s. 377 blev 11-årige Kristoffer påkörd bakifrån av en 
personbil som kördes av Britt-Marie som vid tillfället var påverkad av 
bland annat alkohol. Kristoffer avled senare av skadorna. Britt-Marie 
dömdes för bland annat grovt vållande till annans död och grov 
vårdslöshet i trafik. Fadern, modern och systern yrkade skadestånd för de 
psykiska besvär som de fått på grund av dödsfallet. Britt-Marie bestred 
skadeståndstalan eftersom det ej förelåg uppsåt för skadan.  

HD fann att Britt-Marie var skyldig att betala skadestånd trots att 
uppsåt ej förelåg. Domstolen ansåg att även om skadevållaren ej hade 
handlat med uppsåt så hade dödsfallet orsakats genom en grov vårds-
löshet från skadevållarens sida som låg mycket nära ett uppsåtligt hand-
lande. 

 
I NJA 2003 s. 9 genomgick J.G. en titthållsoperation i brösthålan för att 
bli av med sin handsvett. Under operationen uppstod en akut blödning 
med kraftigt blodtrycksfall som följd. Kompensatoriska åtgärder sattes in 
men dock utan resultat, vilket ledde till att J.G. drabbades av hjärnskada. 
Hon behandlades i respirator i tio dagar och avled sedan som en direkt 
följd av den blödning och det blodtrycksfall som uppstått under opera-
tionen. Ett disciplinförfarande inleddes där det konstaterades att fel be-
gåtts i samband med operationen samt att tillräcklig beredskap inte 
funnits vid kliniken för att hantera de komplikationer som uppstod. Fråga 
om skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst hand-
lande, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet av 5 kap 2 § 3 p SkL.  

HD fann att skadefall som inträffat före den 1 januari 2002, var i 
strid med övergångsregleringen, och att frångå denna praxis fick anses 
som principiellt oriktigt. I detta fall inträffade dödsfallet den 9 februari 
1994. Som HovR funnit kunde de försumliga läkarnas handlande inte be-
tecknas som grovt vårdslöst, på gränsen till uppsåtligt. På grund av det 
anförda kunde närståendes skadeståndstalan inte vinna bifall. 

 
 
HD prövade i NJA 1999 s. 632 om även oaktsamhet som inte är grov kunde ge rätt till er-
sättning för psykiska besvär till närstående till den som dödats. Domstolen fann att så inte var 
fallet och hänvisade till att en så långtgående utvidgning av dessa möjligheter som till 
situationer där dödsfallet har orsakats av ett vårdslöst eller annat skadeståndsgrundande hand-
lande förutsätter så ingående överväganden av både principiell och praktisk natur att de lämp-
ligen bör ankomma på lagstiftaren.  
 

I NJA 1999 s. 632 dog en pojke av att en grind föll över honom. Allmän 
åklagare yrkade att Göran skulle betala skadestånd till pojkens föräldrar 
och syskon då han orsakat olyckan genom vårdslös svetsning som lett till 
att grinden fallit ner. Göran hade gjort sig skyldig till vållande till annans 
död. Göran bestred yrkandet och anförde att skadestånd för psykiskt lid-
ande inte kunde utgå till närstående vid oaktsamhetsbrott.   

HD fann att skadeståndstalan var utan grund. Att utvidga skade-
ståndstalan för oaktsamhetsbrott förutsätter så ingående överväganden av 
både principiell och praktisk natur att de kommer an på lagstiftaren. 
Dödsfallet som det var fråga om hade ej orsakats genom uppsåt eller 
grov oaktsamhet som låg mycket nära ett uppsåtligt handlande och förut-
sättning saknades därmed för att tillerkänna de närstående skadestånden.  
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4.3 Närståendeersättning enligt 5 kap 2 § 3 p SkL  

4.3.1 Bakgrund 
Innan lagändringen i 5 kap 2 § 3 p SkL fanns sålunda en rätt till anhöriga att få ersättning för 
psykiska besvär som de tillfogats när en nära anhörig genom grov oaktsamhet eller uppsåt 
dödats. Detta var dock inte tillämpligt då någon dödats genom oaktsamhet eller andra skade-
ståndsgrundande handlingar. Ersättning har ej heller getts då anhörig skadats psykiskt av vet-
skapen om att nära anhörig skadats allvarligt.    

4.3.2 Dödsfall eller skada 
Enligt lagtexten skall lagen endast vara tillämplig vid dödsfall. Dock utesluter inte 
lagstiftaren att lagen kan vara tillämplig även när en nära anhörig har skadats allvarligt. Detta 
gäller särskilt vid fall då när den som har fått de psykiska besvären har fått bevittna skade-
händelsen. Det kan även gälla fall när den nära anhörige har överlevt efter att ha svävat 
mellan liv och död. Dock ville inte lagstiftaren utforma lagregeln efter dessa fall utan ansåg 
att de även i fortsättningen bör avgöras i rättstillämpningen med beaktande av samtliga 
omständigheter.63  

Lagstiftaren säger i propositionen att psykiska besvär givetvis också kan framkallas av 
att en nära anhörig skadas. Det är emellertid då inte lika säkert att besvären är en förutsebar 
och typisk följd av skadehändelsen. Det är klart att så inte är fallet när någon skadats lindrigt. 
Däremot torde besvären inte vara oväntade och atypiska när den anhörige har tillfogats en 
allvarlig personskada. Men det går inte att dra en lika fast gräns mellan allvarliga och lindriga 
fall av personskador som mellan dödsfall och andra fall.64 
 Om en person skadas och ligger i koma under en lång tid kan effekten vara lika psykiskt 
påfrestande för de närstående som om ett dödsfall inträffar på en gång. Om personen som 
råkat ut för skada avlider efter ett halvår, kan det troligtvis inte säkert sägas att dödsfallet som 
sådant föranledde chocken. Detta visar att en regel som denna vid endast dödsfall inte till-
godoser de intressen som skall skyddas. Eftersom det är den efterlevandes psykiska hälsa 
som värnas och bör det då därför inte vara utslagsgivande om ett dödsfall inträder direkt eller 
efter en viss tid eller till och med inte inträder alls.65 Det finns ett australiensiskt rättsfall som 
belyser detta; 
 

Jaensch v. Coffey (1984) 155 C.L.R 549. Hustrun till en man, som blivit 
allvarligt skadad, kom till sjukhuset där hennes man fick opereras ett 
flertal gånger. Hon blev dagen därpå informerad om att läget ytterligare 
förvärrats och att hon borde infinna sig på sjukhuset eftersom maken 
svävade mellan liv och död. Hon fick allteftersom reda på tillkommande 
komplikationer med njur- och leverbesvär. Mannen överlevde emellertid 
efter närmare två månaders sjukhusvistelse. Skadestånd tillerkändes hus-
trun för de psykiska besvär som åsamkats henne.  
 

Man kan också tänka sig att hot om personskada är tillräckligt för att framkalla chockskador 
för närstående. Kidnappningsfall är ett exempel på ett sådant hot och kan man tänka sig att de 
närståendes chockskador skulle kunna grunda ett skadeståndsanspråk även om den 

                                                
63 Prop 2000/01:68, s. 33 
64 Prop 2000/01:68, s. 33 
65 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 262-263 
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kidnappade personen slutligen släpps fri. Det finns två rättsfall som belyser denna typ av 
situation. I det första fallet, NJA 1995 s. 269 anser HD att modern har rätt till ersättning då 
den kidnappade handlingen i betydande grad var riktad mot henne. I det andra fallet NJA 
2003 s. 508 får föräldrarna till den kidnappade pojken inte någon ersättning då man i HD 
väljer att vara försiktigt med att ge ut den typen av ersättning och lämnar över frågan till lag-
stiftaren.  
 

I NJA 1995 s. 269 fälldes fadern till ett ännu ej ettårigt barn till ansvar 
för egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § Brottsbalken sedan han 
obehörigen bortfört barnet från moden, vilken hade ensam vårdnad om 
sonen, till Tunisien vilket var faderns hemland där han sedan lämnat bar-
net till sina släktingar.  

HD ansåg att även om brottet inte som sådant kunde anses 
begånget mot modern måste faderns handlande under de angivna 
förhållandena i betydande grad anses ha varit riktat mot henne. Den per-
sonskada i form av psykiska problem som modern enligt utredningen i 
målet drabbades av bedömdes som en påräknelig och närliggande följd 
av faderns handlingssätt. Modern blev därför berättigad ersättning för 
skadan i form av skadestånd på 25 000 kr.  
 
I NJA 2003 s. 508 gjorde B.A. sig skyldig till människorov genom bort-
förandet av en femårig pojke vilken B.A. också utnyttjat sexuellt. Frågan 
i målet var om pojkens föräldrar hade rätt till ersättning för de person-
skador i form av psykiska besvär som ostridigt orsakat dem genom 
människorovet.  

HD fann att bortrövandet av den femåriga pojken var ett allvarligt 
brott och föräldrarnas skador bedömdes som en typisk och närliggande 
följd av B.A:s handlande. Det borde enligt HD finnas ett utrymme för 
skadestånd också när den anhörige inte dödats genom brottet. Om-
ständigheterna i det här fallet var dock sådana att fastställande av en rätt 
för föräldrarna till skadestånd för psykiska besvär, måste principiellt sett 
innebära en betydande utvidgning av rätten till skadestånd. HD ansåg 
också att försiktighet borde iakttagas gällande att i rättstillämpningen ta 
ett sådant steg i och med svårigheter angående avgränsning och följder 
av en sådan utvidgning. Om det bedöms att rätten till skadestånd skall ut-
vidgas på detta sätt borde det inte ske i rättstillämpningen utan genom 
lagstiftning. Föräldrarnas skadeståndstalan ogillades således av HD.  
 

I Sverige ges ingen ersättning till den som chockas över att i efterhand få reda på att någon 
annan chockats av ett hot som inte förverkligats. Det kan man ej heller i Finland och ett finskt 
rättsfall visar detta.  
 

Åbo Hovrätt (dom 5.5. 1972). Stora och farliga ormar släpptes ut i 
naturen av en person. En av dessa ormar tog sig in i A:s bostad och 
chockade A:s moder. A som vid tillfället befann sig på annan ort blev, 
som en följd av det inträffade, chockskadad och krävde skadestånd, 
vilket ogillades av domstolen.   

4.3.3 Personkretsen 
Vem som helst skall inte kunna få skadestånd enligt 5 kap 2 § 3 p SkL som fått psykiska 
besvär när någon annan dödats till följd av en skadeståndsgrundande handling utan endast 
den som stod den avlidne särskilt nära. Det kan ifrågasättas vem som är närstående, det bör 
princip endast tillkomma den som genom släktskap, samboende eller liknande står den 
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skadade särskilt nära.66 I propositionen anser vissa remissinstanser att personkretsen borde 
preciseras i lagen för en lättare tillämpning. Nackdel med en uppräkning är att det hindrar en 
mer nyanserad bedömning med hänsyn till de särskilda omständigheterna som kan finnas i de 
särskilda fallen. Enligt lagstiftaren skall det inte finnas en sådan uppräkning av personer utan 
att det skall framgå av lagen att det gäller personer som står den avlidne särskilt nära såsom 
släktskap, samboende eller liknande. Regeln skall ta sikt på make, registrerad partner, sambo, 
barn och föräldrar.67 Vi kan i NJA 2005 s. 237 se att domstolen har gett ersättning till en 
flickvän till den dödade trots att de ej var samboende eller gifta men dock bar hon på hans 
barn och trots att han suttit i fängelse under mer än halva tiden som de varit tillsammans. I 
NJA 2004 s. 26 har även syskon fått ersättning trots att de ej sammanbodde med den avlidne 
vid dödsfallet.   
 

I NJA 2005 s. 237 blev D.D dömd till dråp på M.M.Z då D.D tog livet av 
honom i ett knivslagsmål. E.H yrkade skadestånd av D.D enligt 5 kap 2 § 3 
p SkL. E.H var flickvän till M.M.Z och väntade barn med honom och fick 
till följd av dråpet på pojkvännen psykiska besvär.  

HD gav E.H rätt till skadestånd då hon kunde anses som närstående 
trots att de inte var medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap. 
Eftersom hon hade inlett ett förhållande med M.M.Z och att de nu har ett 
barn tillsammans medförde att hon ändå hade stått honom särskild nära i 
bestämmelsens mening. 

     
Om en person som inte är närstående till den som direkt skadas blir chockad, talar det mindre 
för skadeståndsskyldighet.  
 

FFR 1960 s. 318. Vid anblicken av de fotgängare som blivit påkörda av 
bussen blev passagerare i bussen chockskadade. Skadestånd utgick inte.  

 
Ansvaret utsträcks till att gälla efterdyningarna av även sådana fall då det inte gäller en när-
stående till den skadade. Den som bevittnar en händelse inser exempelvis inte alltid allvaret i 
den eller de konsekvenser händelsen kan medföra.  

Även i fall där personer ingriper med räddningsåtgärder efter en skadehandling eller lik-
nande kan det finnas anledning att ansvaret för den ansvarsgrundade handlingen skall ut-
sträckas till att även omfatta dessa personer.68 

4.3.4 Ersättning för kränkning, sorg och saknad 
Ett alternativ till ersättning för psykiska besvär till närstående vore att ge de närstående en 
ersättning för den sorg och saknad som de upplever när någon nära avlider. Det skulle också 
vara möjligt att ha dessa ersättningsmöjligheter vid sidan av varandra. Detta tillämpas i Eng-
land och Frankrike. Skadståndet betalas då ut med standardiserade belopp och behöver inte 
bevisas på samma sätt som när den närstående skall ha fått en personskada.  

Om det standardiserade skadeståndet för sorg och saknad skulle ersätta det skadestånd 
som tillämpas nu, skulle den ersättning utesluta enskilda bedömningar vid särskilt svåra fall, 
och skulle kunna leda till att efterlevande inte skulle få full ersättning för de kostnader och 
den inkomstförlust som de har haft.   

                                                
66 Prop 2000/01:68, s. 37 
67 Prop 2000/01:68, s. 21 
68 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 278-279 
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Det kan ofta vara svårt att bevisa att någon har fått psykiska besvär och det kan upp-
levas kränkande att gå igenom en sådan undersökning för att bevisa det. Men med ett 
standardiserat skadestånd innebär det att den som inte vill genomgå en undersökning av de 
egna psykiska besvären inte heller skulle behöva göra detta, utan ändå få ersättning för olika 
psykiska besvär som man upplever vid en nära anhörigs död. En sådan rätt skulle dock enlig 
lagstiftaren vara en principiell nyhet i svensk rättstillämpning och skulle få stora kon-
sekvenser även för andra överväganden såsom om ett barn skadas eller personliga ägodelar 
förloras i en brand. Även om det inte är direkt jämförbart skulle det kräva mycket över-
väganden. Lagstiftaren ifrågasätter även om skadeståndrätten är ett lämpligt och ända-
målsenligt instrument för att ersätta känslor som sorg och saknad. Ett annat problem är att 
dessa personskador då skulle få lägre beviskrav än för andra sorters personskador.69  

Som framgår tidigare finns en bevislättnad för de psykiska problem som de närstående 
får ersättning för enligt 5 kap 2 § 3 p SkL då det ligger i sakens natur att de som stått den av-
lidne särskilt nära någon som avlidit plötsligt och de närstående drabbas på ett chockartat sätt, 
då drabbas av psykiska problem utöver sådana känslor som sorg och saknad som dödsfall 
brukar medföra. Det är då inte aktuellt att ersätta andra skadeföljder än sveda och värk och 
smärre belopp avseende kostnader eller inkomstförlust bör man utan närmare utredning 
kunna presumera att dessa besvär är att hänföra till personskada.   
 Det bör alltså inte normalt krävas läkarintyg eller liknande utredning för att styrka att de 
psykiska besvären är en personskada vare sig om skadan uppkommit genom uppsåt eller 
oaktsamhet. Att besvär är medicinskt påvisbara är en förutsättning för att de skall kunna 
hänföras till personskada enligt svensk rätt. Det finns enligt lagstiftaren inte anledning att 
välja en annan utgångspunkt än det etablerade personskadebegreppet enbart för att bevis-
kraven bör ställas lägre när det gäller de psykiska besvär som följd av en nära anhörigs död. 
Det kan sägas att det i praktiken inte är någon större skillnad mellan rätt till ersättning för 
psykiska besvär som normalt inte behöver styrkas med läkarintyg eller liknande utredning 
och en rätt till ersättning för sorg och saknad. De praktiska konsekvenserna av att ersät-
tningen avser psykiska besvär, och inte sorg och saknad, torde framför allt visa sig däri att en 
rätt i enskilda fall till ersättning utöver schablonbelopp fordrar en särskild utredning som på-
visar ovanligt omfattande psykiska besvär. Lagstiftaren menar att de viktigaste skälen för rätt 
till ersättning för sorg och saknad därmed förlorar sin tyngd.70 
 Den ersättning som idag döms ut för psykiska besvär med anledning av en anhörigs död 
synes ofta uppgå till ett schabloniserat belopp på 25 000 kronor. Inget preciserat uttalande om 
vad som är en rimlig ersättningsnivå görs i NJA II. Dock noterar de att beloppet inte har änd-
rats sedan 1993 när HD för första gången utdömde sådan ersättning och att beloppet numera 
framstår som lågt. Vill skadeståndssökande yrka på mer än detta belopp fordras det en 
utredning som påvisar ovanligt omfattande psykiska besvär.71 Dock kan vi se i NJA 2004 s. 
26 att domstolen har höjt beloppet till 50 000 kronor på grund av att dödsfallet var orsakat 
genom uppsåt och att det skall läggas på dubbel nivå jämfört med när dödsfallet ej är orsakat 
genom uppsåt, utan genom oaktsamhet eller grov oaktsamhet.   
 

I NJA 2004 s. 26 dömdes S.E.F till dråp på L.T då denne sköt honom i 
bröstet med en pistol. Fyra barn till L.T yrkade 100 000 kronor i 
skadestånd för psykiskt lidande och för att de sjukskrevs på grund av den 

                                                
69 Prop 2000/01:68, s. 35-37 
70 Prop 2000/01:68, s. 35-37 
71 NJA II 2001, s. 200-201 
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chock som de drabbades av i och med beskedet om faderns död. S.E.F 
medgav framställt anspråk på ersättning för begravningskostnader. 
Frågan var i fallet om bestämmandet av ersättning för personskada som 
till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.  

HD bestämde skadeståndet till 50 000 kronor enligt 5 kap 2 § 3 p 
SkL då det får antas att psykiska besvär till följd av att en nära anhörig 
dödats i allmänhet blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som 
orsakat skadan endast varit vårdslös eller svarar för skadan på annan 
grund. Det fick därför vid uppsåtligt dödande anses rimligt att ett 
schablonbelopp lades på en dubbelt så hög nivå som vid hittillsvarande 
praxis. 

5. Internationell utblick  

5.1 Inledning 
De frågor som behandlas i denna studie är inte unika för Sverige utan förekommer i de flesta 
anda länder. Det är därför av intresse att undersöka hur motsvarande problem har lösts inter-
nationellt. En internationell utblick är viktig för att kunna bilda sig en uppfattning om vad 
som kan anses vara rimligt gällande ersättningen till de närstående och underrättelsen av 
dödsfallet samt om ersättningen även skall gälla vid skada.  

5.2 Norsk rätt  
I ett avgörande från 1985 tog Høyesterett ställning till frågan om ersättning för psykiska 
skador (NRt. 1985, s. 1011). Av rättsfallet framgår att i norsk rättspraxis betraktas chock-
skador i princip på samma sätt som andra personskador och ger alltså ersättning för sådana 
skador oavsett grunden för skadevållarens ansvar. Det anfördes i domen, att det var högst på-
räkneligt, att kvinnan kunde få psykiska skador till följd av, att hon var närvarande vid 
olyckan, där hennes man blev skadad, och att behovet för en rimlig avgränsning av skade-
vållarens ersättningsansvar vid den konkreta situationen ej gjorde sig gällande med en sådan 
vikt, att ersättning skulle vara uteslutet. 

 
I NRt 1985 s. 1011 stod en kvinna på perrongen och bevittnade hur 
hennes make dödades av en signallykta. Efter konstaterandet av på-
räknelighet anfördes vidare att behovet av en rimlig avgränsning av 
skadevållarens ansvar inte i detta fall gjorde sig tungt gällande, utan er-
sättning kunde utgå.   

 
Avgörandet är i den juridiska teorin är upplagt så, att det ej längre kan uppställas en 
huvudregel om, att det bara ges ersättning för psykiska skador, om den skadelidande själv har 
varit i fara. Det skall istället värderas konkret i varje enskilt tillfälle, om skadelidande bör ha 
ersättning för psykiska skador, i ljuset av de allmänna kriterierna för avgränsning av skade-
vållarens ersättningsplikt, till exempel adekvanskravet. 

Efter denna tolkning av Høyesteretts dom, är det principiellt inte något i vägen för, att 
det kan tillerkännas ersättning för psykiska skador, som till exempel uppstår av att närvara 
vid en olycka eller att vid ett senare tillfälle se den direkt skadelidande. Efter 
omständigheterna skall också andra än närstående till den direkt skadelidande kunna få 
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ersättning för psykiska skador.72 Dock har vittne som inte är närstående nekats skadestånd, 
trots att den chockade varit direkt vittne i RG 1990 s. 187 I.  
 

RG 1990 s. 187 I Oljeplattformen Aleksander Kiellands förlisning be-
vittnades av en person på en närliggande plattform. Chockskadan ersattes 
ej. Det anfördes att en arbetstagare i Nordsjön måste vara förberedd på 
risken för starka och traumatiska upplevelser.  

 
Den norska rätten har tidigare utmärkts av hänsynstagande till skadevållarens uppträdande 
där den moraliskt klandervärda handlingen har fått vägas mot det sätt på vilket den skade-
lidande fick underrättelsen. Men efter NRt 1985 s. 1011 är uppfattningen den att det inte 
behövs någon specifik och restriktiv chockskaderegel utan fallen får istället värderas konkret 
och därmed bör även vid underrättelser skadeståndsmöjligheten stå öppen. NRt 1960 s. 357 
är ett av de mest uppmärksammade nordiska fallen gällande underrättelse om skadefallet och 
i och med att modern i fallet kom till platsen är även detta ett exempel på skadans ”efter-
dyningar” .73 
 

I NRt.1960 s. 357 hade en starkt berusad bilist förorsakat att en bil körts 
över en kajkant med följden att en pojke som satt i bilen drunknade. Den 
omkomnes moder chockades svårt när hon anlände till platsen och blev 
klar över vad som hade hänt. Modern tillerkändes ersättning för chock-
skadan, varvid i domen betonades bilistens skuld och att händelse-
förloppet var särskilt ägnat att medföra chock.   

 
Vid dödsfall kan det utgå ersättning för ”oppreisning” 74 i de fall då någon uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har vållat någon annans död (§ 3-5 2 st) ersättningen syftar till att kom-
pensera den sorg, saknad och förtvivlan som typiskt sett drabbar närstående till den som blivit 
dödad. Ersättningsberättigade är efterlevande partner, sambo, barn och föräldrar, däremot inte 
till exempel syskon.75 Ersättning kan då sannolikt utgå även om de närstående i det enskilda 
fallet inte upplevt några känslor av sorg och saknad.76 
 
Den norska lagen om skadeersättning innehåller följande regler om “oppreisning“: 
 
 Lagen om skadeersättning § 3-5  
 

“Den som forsettlig eller grovt aktløst har 
a) voldt skade på person eller 
b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3 
[forskellige overtrædelser af straffeloven], 
kan – uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardiseret 
erstatning etter § 3-2a [til børn under 16 år] – pålegges å betale den 
fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning 
(oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller 

                                                
72 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61934 
73 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 280 
74 ”oppreisning” - som i Sverige närmast motsvaras av ersättning enligt 1 kap 3 § SkL.  
75 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61934 
76 SOU 1995:33, s. 238-239 
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skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt 
i straffeloven §§ 195, 196 og 200 tredje ledd [seksuelle overgreb mod 
børn], skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på 
handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et 
misbruk av slektskabsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller 
tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller 
krenkende måte. 
Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan 
pålegges å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre slik 
oppreisning som nevnt i første ledd.“ 
 
 

Norge har i många år haft denna regel om ”oppreisning”  också till de efterlevande vid 
dödsfall. Som det framgår av regelns ordalydelse förutsätter tillerkännelse av ”oppreisning” , 
att dödsfallet är vållat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. ”Oppreisningen” utges skönsmässigt 
till ett rimligt engångsbelopp. Har skadan medfört döden, skall beloppet fastställas utifrån 
omständigheterna vid dödsfallet, om det föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet. Rätten 
lägger vikt vid de efterlevandes situation, och om det är flera efterlevande, till exempel 
partner och barn, skall det ges ut ett belopp till varje enskild. I praxis utges skilda belopp. Vid 
mord fastställes ”oppreisningen” vanligtvis till mellan 75 000 och 200 000 norska kronor. til l 
var och en av de efterlevande. Det kan vidare nämnas, att en norsk domstol har tillerkänt en 
maka och två barn 250 000, 150 000 och 100 000 norska kronor.77 

5.3 Dansk rätt 
I Danmark är praxis restriktivare än i Norge. Dock finns det en mer generös inställning före-
trädd i doktrinen än i praxis. I dansk rätt används integritetskränkning såsom tillämpning-
sområde för culparegeln och i det avseendet har culparegeln vanligen ansetts omfatta person-
skador som orsakats med fysiska medel. Trots detta har vissa av dessa chockskador kunnat 
ersättas men har då behandlats som något av särfall utanför de egentliga integritetskränk-
ningarna.78  
 Det skiljs i dansk rätt mellan ersättning för ekonomisk skada och mellan ersättning för 
icke-ekonomisk skada – normalt kallad “godtgørelse“. ”Erstatningsansvarsloven (1984)”  
innehåller till exempel regler om ”godtgørelse”  för ”svie og smerte”  (§ 3) och för ”varigt 
mén” (§ 4) som följer av en personskada. Enligt 12 § ”Erstatningsansvarslov”  skall den som 
är ansvarig för annans död vara skyldig att utge ersättning för skäliga begravningskostnader 
och ersättning till den som vid dödsfall har mist en försörjare. ”Erstatningsansvarsloven”  in-
nehåller ej regler om ”godtgørelse”  för icke-ekonomisk skada (psykisk smärta, sorg med 
mera) i samband med ett dödsfall och i UfR 1988.733 H  fann domstolen det oförenligt med 
förarbetena till ”Erstatningsansvarsloven”  att utge sådan godtgørelse.79 

Det ges ej ” tortgodtgørelse”  efter ”Erstatningsansvarslovens”  § 26 för närstående til l 
offret, vilket UfR 1997.721 och 1988.166 H H är exempel på.  
 

Højesteret har således ej i UfR 1997.721 H funnit underlag för att 
tillerkänna ”tortgodtgørelse”  till en mor, vars 6-årige son omkom vid en 

                                                
77 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61934 
78 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 257 
79 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61932 
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anlagd brand. Dock fick hon ersättning för utgifter till psykolog-
behandling och gottgörelse för ”svie og smerte”  eftersom hon under bran-
den själv var i överhängande fara och inte kunde rädda sin son. 

 
UfR 1988.166 H. En moder tappade sitt nyfödda barn på grund av sjuk-
husets bristande tillsyn. Modern fick som följd av olyckan en traumatisk 
neuros som varade i tre år. Modern till erkändes inte skadestånd. 

 
Senare blev det i UfR 2001. 28 H (landsrettens dom) antaget, att skadevållarens ersättnings-
plikt ej omfattar en moders arbetsinkomst till följd av att hon, psykiskt ej kunde utföra sina 
arbetsuppgifter efter det att hennes son blev allvarligt skadad i en trafikolycka. Dessa av-
göranden stämmer överens med äldre domar, som alla har avvisat att utge ersättning till 
mödrar, som fått psykiska besvär av att ha närvarat eller blivit underrättade om olyckor som 
deras barn har varit med i.80 
 Skadestånd för psykisk chock utgår endast i begränsad utsträckning i Danmark.81 Det 
har i rättspraxis hittills bara givits ersättning för personskada i form av psykiska skador i fall, 
då den ersättningssökande själv har varit delaktig i olyckan och då kommit fysisk till skada 
eller varit i fara. Den juridiska teorin har varit öppen för, att det i ett visst omfång kan ges 
ersättning i fall, då den ersättningssökande själv ej har varit delaktig i olyckan, men har fått 
en psykisk skada av att bevittna eller blivit underrättad om den. I rättspraxis har det emel-
lertid hittills inte givits ersättning för sådana fall, ej heller om olyckan har gällt en anhörig. 
Det har antagits, att domstolarna i de flesta fall inte vill utge ersättning, då det ej kan anses 
vara en adekvat följd.82 

Det framgår av kommentaren till UfR 1973.451 H, att Højesteret ej vid detta avgörande 
tagit ställning till, i vilket omfång det kan ges ersättning till personer, som ej själva är del-
aktiga i en olycka, men som fått en psykisk skada av att till exempel att ha närvarat vid 
olyckan. Kommentaren avvisar ej att det vid vissa fall skulle kunna ges ersättning till exempel 
till närstående, som har närvarat vid olyckan.  

 
I rättsfall UfR 1973.451 tillerkände Højesteret en man som drabbats av 
psykisk chock ersättning för ekonomisk skada med hänvisning till att 
mannen utan egen skuld varit inblandad i en allvarlig olycka där en 
annan person avlidit men inneburit fara även för den chockade. 
Chockskadan hade uppkommit först en tid efter olyckan och tagit sig 
uttryck i ångestneuros med skuldföreställningar.  

 
I praxis har ersättning regelmässigt vägrats i de fall där den psykiska chocken endast varit en 
följd av att den skadelidande bevittnat eller blivit underrättad om en allvarlig olycka.83 
Exempel på detta ses i de nedanstående fallen. Det senare fallet skiljer sig från det tidigare i 
och med att den chockade inte var närstående till den direkt skadade. Men denna skillnad 
verkar inte vara det avgörande. Utgången belyser den redan nämnda striktare synen på psy-
kiska skador i dansk rätt. 
 

                                                
80 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61932 
81 SOU 1995:33, s. 201-203 
82 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=61932 
83 SOU 1995:33, s. 201-203 



Malin Flodén och Lisa Winge 
Örebro universitet  
HT - 05 
 
 
 

 34 

U 1931.124 LR. Vid en trafikolycka dödades en yngling nära 
familjens bostad. Modern fick en chock då den avlidne sonen 
fördes hem. Hon tillerkändes inte skadestånd.  
 
U 1954.340 LR. En fabriksvägg rasade samman till följd av 
oaktsam grävning. En arbetare som tillfälligt skötte en kollegas 
maskin invid väggen blev dödad och två arbetare sårades. Strax 
efter olyckan kom den arbetare som vanligen skötte maskinen och 
fick se att väggen fallit ned över hennes maskin samt fick höra att 
hennes ersättare förolyckats. Skadestånd utgick inte för den därpå 
följande chocken.  
 

Inom doktrinen har det uttryckts förståelse för domstolarnas restriktiva inställning i de fall 
när chockskadan tillfogats en helt utomstående tredjeman som bevittnat eller fått höra om en 
allvarlig olycka. En långtgående rätt till ersättning för chockskador har ansetts förenad med 
en risk att skadeståndsrätten missbrukas. Detsamma gäller för de fall när någon drabbas av 
chock till följd av annans persons grovt sårande eller hänsynslösa uppträdande.84  

5.4 Finsk rätt 
Den finska rättspraxisen har varit än mer restriktiv än övriga nordens rättspraxis och 
ersättning har endast utgått i uppseendeväckande undantagsfall, men även i den finska 
doktrinen har det förespråkats att skadetypen principiellt skall kunna ersättas.85  

Fall då någon tillfogats en psykisk chock till följd av att en nära anhörig har dödats eller 
skadats torde i princip beaktas som en tredjemansskada. Detta var inte ersättningsgillt innan 
det nya tillägget i skadeståndslagen, 5 kap. 4 a § om ersättning för lidande som följd av döds-
fall kom 1999. I praxis har skadestånd tidigare dömts ut till närstående vid uppsåtligt dödsfall 
och avsikten med brottet var att tillfoga tredjeman själsligt lidande, vilket HD 1983 II 8 är ett 
exempel på. Möjligen kunde skadestånd utgå också vid psykisk chock som uppkommit vid å-
synen av att en nära anhörig blivit dödad eller svårt skadad. Däremot har skadestånd vägrats 
vid psykisk chock till följd av underrättelsen om att en nära anhörig blivit svårt skadad eller 
dödad genom en skadeståndsgrundande handling.86 Det finns ett rättsfall från 1991 där två 
åttaåriga flickor brutalt dödats varefter kropparna bränts, har dock utsatts för stark kritik inte 
bara i doktrinen utan också i den allmänna debatten (där en jämförelse görs med de mot-
svarande svenska rättsfallen NJA 1993 s. 41 I och II).87 
 

FiHD 1983 II 8. En kvinnas före detta sambo dödade kvinnans barn för 
att hämnas på modern och skada henne. Gärningsmannen ansågs därmed 
ha ”avsett att åsamka barnets mor psykiskt lidande”. Modern tillerkändes 
skadestånd.  

 
Enligt den finska Skadeståndslagen (1994) 5 kap 3 § skall begravningskostnader och övriga 
kostnader i samband med begravningen ersättas med skäligt belopp.  
 Om en person själv riskerar att lida fysisk skada till exempel är nära att bli misshandlad 
eller nära att bli överkörd eller utan egen skuld är delaktig i en olycka och därvid får en 
chock, torde åtminstone den av chocken föranledda ekonomiska skadan vara ersättningsgill, 

                                                
84 SOU 1995:33, s. 201-203 
85 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 251-252 
86 se HD 1977 II 104, 1984 II 122, och 1991:146 
87 SOU 1995:33, s. 213-217 
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såvida övriga förutsättningar för skadestånd är uppfyllda.88 Dock har med verkan från den 1 
februari 1999 tillagts en ändring i skadeståndslagen den 31 maj 1974 (412/1974), 5 kap. 4 a § 
om ersättning för lidande som följd av dödfallet: 

Skadeståndslagen 5 kap. 4 a § 

”Skada som skall ersättas 

Föräldrar, barn och make till den som har omkommit samt andra med dem 
jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära har rätt till ersättning för 
det lidande som dödsfallet orsakat, om personens död vållats uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet och dömande av ersättning prövas skäligt med beaktande av det 
nära förhållandet mellan den omkomne och den som yrkar ersättning, gärningens 
art samt övriga omständigheter. 

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte en närståendes rätt till ersättning för 
personskada enligt 2 § i detta kapitel”  

I praxis förutsätter tillerkännande av ersättning för personskada eller för lidande som följer av 
en psykisk skada, att det är talan om en skada, som är medicinsk påvisbar. Vid värderingen 
av, i vilket omfång som ersättning kan krävas för psykiska skador, har den finska domstolen 
tagit utgångspunkt i principen om, att det bara är den direkt skadelidande, som kan kräva er-
sättning. Tredjeman kan således bara kräva ersättning för indirekta skador, som uttryckligen 
framgår i lagtext.89 

Det anförs vidare, att det normalt skall vara en typisk och naturlig följd, att de när-
stående utsätts för psykiskt lidande, när en person dödas som följd av en skadestånds-
grundande handling. I vart fall i de situationer, när personer blir dödade uppsåtligt eller av 
grov oaktsamhet, må skadevållaren i allmänhet ha insett, att de närstående får besvär till följd 
av lidandet som följer av dödsfallet. Regeln ger möjligheter att tillerkänna en ersättning för 
de närståendes lidande, som närmast kan karakteriseras som en gottgörelse för sorg och 
saknad till följd av någons plötsliga död. 

Tillerkännelse av ersättning förutsätter inte, att det är talan om en medicinsk påvisbar 
störning av den närståendes psykiska tillstånd. Om detta rent faktiskt är fallet, kan personen i 
fråga få ersättning för psykisk skada efter de riktlinjer, som är utvecklade i rättspraxis, se 
Skadeståndslagen 5 kap. 4 a § 2 stycket . 

Det kan endast ges ersättning till personer som stod den avlidne särskilt nära, enligt 5 
kap. 4 a § 1 stycket . Det omfattar normalt föräldrar, barn, partner, sambo samt fosterbarn och 
fosterföräldrar. Efter omständigheterna kan dessa personer dock ej anses vara närstående, till 
exempel om partnerna innan dödsfallet bodde var för sig på grund av en dispyt, eller om ett 
barn har flyttat hemifrån utan att ha behållit kontakten med föräldrarna. 

Regeln omfattar bara dödsfall, som är vållat uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet. 
Utöver det förutsätts tillerkännelse av ersättning, att rätten i det enskilda tillfället finner det 
rimligt. Denna rimlighetsvärdering hänger samman med, om det skall tillerkännas en er-
sättning, och med vilket belopp. Rätten skall vid denna värdering lägga vikt på förhållandet 
mellan den döde och den ersättningssökande, till exempel om de bodde tillsammans fram til l 
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89 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
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dödsfallet. Det nämns i förarbetena, att det till exempel ej i allmänhet kan anses rimligt att 
tillerkänna ersättning för lidande som följer av föräldrarnas död när det gäller ett vuxet barn, 
som har flyttat hemifrån.90 

I rimlighetsvärderingen ingår vidare gärningens art. Det skall bland annat läggas vikt 
vid, om gärningen har varit osedvanligt brutal och kränkande för offret, till exempel om 
offret omedelbart fram till dödsfallet har varit utsatt för våld. De närståendes vetskap om des-
sa omständigheter medverkar till att öka deras lidande till följd av dödsfallet och detta för-
hållande tas med i ersättningsvärderingen. 

Rätten vill också kunna ta med i sin värdering, var den ersättningssökande befann sig, 
då offret blev dödat, eller att gärningen begicks i den ersättningssökandes och den avlidnes 
hem. 

Ersättningsbeloppet skall fastställas individuellt, således att ersättningen utges på grund 
av, hur stort lidande det i allmänhet är fråga om i den pågående situationen. Utöver de för-
hållanden som är nämnda tidigare, kan rätten vid fastställande av ett rimligt ersättningsbelopp 
bland annat lägga vikt vid, om det i anledning av samma skada tillkommer någon ersättning 
för förlust av försörjare.  

I rättspraxis sedan lagändringen har ersättning givits på 5 000 till 50 000 finska mark, 
men den typiska ersättningen är på 10 000-20 000 finska mark.  

5.5 Fransk rätt 
Grundläggande regler om skadeståndsansvar vid personskada finns i artiklarna 1382-1386 
Code civil.  
 I den franska rätten gäller principiellt ingen särreglering av tredjemansskador jämfört 
med reglerna om person- och sakskador. För samtliga fall gäller samma huvudregel om 
culpaansvar för den som vållat skada. Detta innebär dock inte att den franska rätten erkänner 
ett obegränsat ansvar för tredjemansskador.  

En uppsättning generella begränsningskriterier för alla skadetyper är det som används 
istället för en negativ huvudregel och ett antal avgränsande undantagsfall. Dessa kriterier 
berör exempelvis vad som rättsligt sett är en skada, begränsning med hänsyn till osäkerheten 
avseende kausalitet och uppkommen förlust.91 
 Vid dödsfall har den avlidnes närstående rätt till ersättning för sorg och saknad 
”préjudice d’affection” . Till kretsen av ersättningsberättigade hänförs i första hand efter-
levande make, föräldrar och barn. I undantagsfall kan också mor- och farföräldrar samt sys-
kon till den avlidne räknas dit. Ersättning för besvär och lidande som drabbat närstående läm-
nas inte bara vid dödsfall utan också i samband med vård av eller annan daglig kontakt med 
en svårt skadad anhörig. Sådan ersättning bestäms som regel skönsmässigt och lämnas fram-
för allt till föräldrar eller make till den skadelidande. Någon möjlighet att få ersättning för 
personskada i form av psykiska besvär till följd av underrättelse om att en nära anhörig 
dödats genom en skadeståndsgrundande handling torde inte finnas.92 
 I 1970 års skadeståndsföreskrift art 108 stycke 3 c.p, kom bevisbördan för den som när-
varat på platsen för en demonstration som orsakat skada hade tidigare legat på den skade-
lidande, men blev nu omvänd. Det var den påstådda deltagaren som måste styrka att han inte 

                                                
90 Justitieministeriet, Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, Köpenhamn, 2002, 
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92 SOU 1995:33, s. 262-270 
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orsakat skadan. Domstolen dömde i ett fall att sådana som deltog i en demonstration blev 
skyldiga att utge ideell ersättning till efterlevande till en person som, långt därifrån, mördats 
av andra deltagare.93 

En passagerarbåt led skeppsbrott i Medelhavet 1942 och över trehundra människor 
följde båten i djupet. Haveriutredningen visade att skeppsbrottet hade dels berott på en häftig 
storm och dels på den dåliga kvaliteten hos det kol som använts som bränsle. Efterlevande til l 
passagerarna krävde skadestånd av redaren. Om domstolen hade dömt efter nuvarande regler 
hade redaren antingen frigivits med hänsyn till att stormen varit ” imprévisible et 
irrésistible” 94, det krav som uppställs på force majeure. Eller så hade han fått betala skade-
stånd eftersom stormen inte hade haft denna karaktär. Resultatet blev dock att han blev 
ansvarig men skadeståndet jämkades. Olyckan ansågs till fyra femtedelar ha berott på 
stormen och en femtedel på båten (kolet). Redaren fick därför betala skadestånd med en 
femtedel.95  

Ett exempel på medverkan till personskada som lett till döden ser man i ett rättsfall då 
en bilförare som körde på natten plötsligt upptäckte en människa liggandes på vägen. Det 
visade sig vara en mopedist, som sannolikt hade blivit påkörd av ett annat motorfordon. Trots 
en ganska lång bromssträcka kunde föraren inte undvika att köra på mopedisten och mellan 
bakhjulen släpa denne och avled. Änkan till den avlidne begärde skadestånd av föraren men 
hon fick inte fullt skadestånd eftersom mopedisten hade medverkat till skadan, trots att 
medverkandet ej skett med culpa.96 

5.6 Tysk rätt  
I Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) finns de grundläggande reglerna om skadestånd. I Tysk-
land har man ej ersättning för tredjemansskada men från denna princip görs det dock 
undantag i 844 § BGB när det gäller skada som någon drabbats av till följd av att annan 
dödats. I dessa fall kan skadestånd utgå dels för begravningskostnader, dels för förlust av 
underhåll. Skadestånd för ideell skada på grund av dödsfall utgår inte i tysk rätt.  
 Ett lagförslag lades fram 1988 vilket innebar att ideellt skadstånd skulle utgå till efter-
levande make och föräldrar och barn som vid tidpunkten för dödsfallet var i hushålls-
gemenskap med den avlidne. Förslaget antogs dock inte.  
 Skadestånd utgår vanligtvis inte för sorg, depression, håglöshet och andra liknande 
psykiska tillstånd som inte är en omedelbar följd av en skadegörande handling som skade-
vållaren riktat mot den drabbande. Rör det sig däremot om en medicinskt påvisbar skada, 
såsom psykisk chock, kan skadestånd utgå i vissa situationer. Sålunda har skadestånd ut-
dömts i fall när någon drabbats av psykisk chock genom att bevittna att en nära anhörig blivit 
dödad vilket man kan se i RGZ 133.270.97  
 

RGZ 133.270. Modern som fick ett nervsammanbrott när hon såg sitt 
barn bli överkört och hon tillerkändes skadestånd.  

 
Det har då inte fordrats att den chockade själv varit utsatt för någon fara. Skadestånd har även 
tillerkänts den som chockats genom underrättelse om nära anhörigs död. Det har utgetts 

                                                
93 Dufwa, Bill, Flera skadeståndsskyldiga I (1993) s. 191 
94 förutsägbart och normalt 
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skadestånd i praxis för själsligt lidande som en person åsamkats i samband med underrättelse 
om att hans barn omkommit i en olycka vid vilken föräldern inte varit närvarande. Man talar i 
sådana fall om ”  fehrnwirkungsschaden”. 
 När det däremot gäller personer som chockats av att se andra än nära anhöriga dödas 
eller skadas finns flera exempel på att talan om skadestånd ogillats.98 Det är dock i den tyska 
rätten inte principiellt uteslutet att få ersättning för en person som inte är närstående till den 
direkt skadade. Bedömningen görs inte på personkretsen utan beroende på händelseförloppet. 
Den som upplever en särskilt allvarlig olyckshändelse skulle enligt denna uppfattning kunna 
vara berättigad till ersättning men det gäller då inte tillkommande åskådare vid olycks-
platsen.99  

5.7 Brittisk rätt 
I Storbritannien vilar skadeståndsrätten huvudsakligen på oskrivna regler som har utvecklats i 
rättspraxis under flera århundraden. Enligt ”Fatal Accident Act”  från 1976 kan vid skadefall 
med dödlig utgång vissa närstående erhålla skadestånd för förlust av underhåll. Ersättning för 
ideell skada utgår i samma mån som ersättning för ekonomisk skada.  
 Skadestånd för ”pain and suffering”  tar sikte på fysisk smärta samt psykiska besvär av 
påtagligt slag och lidandet kan vara livsvarigt eller av övergående natur. Skadestånd för ”pain 
and suffering”  kan utgå inte bara för fysisk skada utan också för sådan psykisk skada i form 
av chock eller liknande som följer med den fysiska skadan.100 

I ett avgörande år 1982 slog högsta domstolen (House of Lords) fast att även en 
närstående till en skadad eller avliden var berättigad till skadestånd i fall, när han visserligen 
inte själv blivit skadad, men varit med vid skadetillfället och därvid tillfogas en chockskada, 
nervsammanbrott, depression, förändring i personligheten som inte var att anse som sorg och 
bekymmer av sedvanligt slag. I senare avgöranden har förutsättningarna för ersättning för-
tydligas på så sätt att skadestånd utgår i fall då den närstående var starkt känslomässigt 
bunden till den skadelidande och att antingen bevittnat själva skadehändelsen eller omedel-
bart därefter blivit underättad om händelsen.101 Det finns exempel på rättsfall där den när-
stående inte har varit närvarande under själva olyckan utan kommit efter det att olyckan in-
träffat. Genom McLoughlin v. O´Brian [1983]  övergav domstolen den tidigare regeln om att 
den närstående måste har varit närvarande vid olycksplatsen för att få skadestånd. Domstolen 
sa att det räcker att ha varit närvarande i ” the immediate aftermath” . I  Hevican v. Ruane 
[1991]  fick fadern reda på olyckan senare än i det första fallet men fick skadestånd ändå, 
eftersom även det kunde ses som ” the immediate aftermath” . I Ravenscroft v. Rederi-
aktiebolaget Transatlantic [1991]  fick modern inte skadestånd för den psykiska chocken då 
hon inte kunde anses vara i ” the immediate aftermath”  utan hon endast chockades av döds-
fallet i sig och underrättelsen det.102 Det finns två äldre rättsfall, Dooley v. Cammel Larid & 
Co Ltd [1951]  och  Chadwick v. Brittish Railways Board [1967, där personer som annars är 
utanför personkretsen blir oförskyllt indragen i och på det sättet medverkande till skadan, 
deras chock kvalificerades för ersättning. Fallen ger ersättning till två män som bevittnade 
olyckor vilka deras anhöriga ej var delaktiga i. I det första fallet gavs ersättningen eftersom 
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han själv var delaktig i olyckan, men hade ej hade vållat den. I det senare fallet var personen i 
fråga själv med och försökte rädda människor. Det är en skillnad på fallet McFarlane v. E.E. 
Caledonia Ltd [1994]  där den chockskadade ej fick ersättning av att endast bevittna olyckan. 

 
McLoughlin v. O´Brian [1983]  1 A.C. 410. Modern kom till sjukhuset 
direkt efter en trafikolycka där hon chockades då en dotter dödats och de 
andra barnen samt maken skadats svårt. Hon tillerkändes skadestånd av 
den för olyckan ansvarige.  
 
Hevican v. Ruane [1991]  3 ALL ER 65. En pojke dog i en buss på väg 
hem efter skolan fadern fick veta det två timmar efteråt. Efter att ha 
identifierat den döde sonen på polisstationen senare led fadern chock-
skada och denne tillerkändes skadestånd.  

 
Ravenscroft v. Rederiaktiebolaget Transatlantic [1991]  3 ALL ER 73. 
Trots att det kunde vara ”a real risk”  att modern chockats över budet om 
sonens död kunde skadestånd inte utgå. Skadevållaren ansågs vara 
ansvarig för den fasansfulla händelsen i sig men inte för spridandet av in-
formation om händelsen.  
 
Chadwick v. Brittish Railways Board [1967]  1 WLR 912. Skadestånd 
utgick till en person som blivit långvarit sjuk sedan han hjälpt till vid 
räddningsarbetet efter en stor järnvägsolycka. Det här fallet är ett 
exempel på en allmän tendens att se välvilligt på skadeersättning till dem 
som träder in för att motverka faror.  
 
Dooley v. Cammel Larid & Co Ltd [1951]  1 Loyd´s Rep. 271. En 
kranförare drabbades av chock när, utan hans vållande, vajern brast och 
lasten damp ned i lastrummet där hans arbetskamrater befann sig. Den 
för kranen ansvarige blev förpliktigad att betala skadestånd till kran-
föraren.  
 
McFarlane v. E.E. Caledonia Ltd [1994]  2 ALL ER 1. Ingen ersättning 
utgick till den chockskadade som bevittnat branden på en oljerigg där 
många människor förolyckades.   

 
Det finns ett engelskt rättsfall, Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police 1991 som 
har initierat debatten om chockskador. Brittisk rätt är inte entydigt negativ till ersättning av 
chockskador, vilket framgår av rättsfallet.  
 

Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police [1991]  3 All E.R. 
88. Vid en olyckshändelse på en fotbollsarena rasade läktaren och 
omkring hundra åskådare krossades till döds. Ett flertal kärande, vilka 
var bröder, svågrar, farföräldrar och vänner till dem som dödats, som 
lidit chockskada stämde polisen som ansvarat för ordningen. Några av 
dem hade bevittnat händelsen på plats, andra hade hört om saken på 
radio, sett på tv eller på annat sätt fått reda på vad som hänt. Ingen till-
erkändes skadestånd. De kärande som fanns på plats vid olyckan ansågs 
inte ha så nära band med de dödade att skadestånd kunde utgå. I lägre in-
stans hade ersättning utdömts till de föräldrar som bevittnat händelsen 
via tv. Skadestånd utgick inte till de offer för läktarolyckan som lyckats 
undkomma fysisk skada men som till följd av händelsen drabbats av 
”distress”, det vill säga en ringare grad av lidande som inte uppnår 
gränsen för psykisk sjukdom. 
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I fall där den skadståndsgrundande handlingen leder till döden, kan skadestånd utgå dels för 
ekonomisk skada i form av begravningskostnader och förlust av underhåll, dels för ideell 
skada i form av så kallad ”bereavment damages” . Detta skadeståndsanspråk ”damages for 
bereavement”  avser sorgen som sådan. De har genom en lag infört en standardiserad 
ersättning till närstående som nämns i lagen nedan. 

Amend the Fatal Accidents Act 1976; and for connected A.D. 1999. purposes. 
 

2. For section 1A of the 1976 Act there shall be substituted— Bereavement 
damages. 
“Bereavement 1A.—(1) An action under this Act may consist of or 
damages. include a claim for damages for bereavement. 
(2) A claim for damages for bereavement shall be for 
the benefit of— 
25 (a) the wife or husband of the deceased; 
(b) any person who has lived with the deceased as 
husband and wife for a period of at least two 
years immediately before the death; 
2 Fatal Accidents 
(c) any person of the same gender as the deceased 
who has lived with the deceased for such a 
period in a relationship equivalent to that 
described in paragraph (b) above; 
(d) any person who, immediately before the death, 5 
was engaged to be married to the deceased; 
(e) any parent of the deceased; 
(f) any child of the deceased; and 
(g) any brother or sister of the deceased. 
(3) Subject to subsection (4) below, the sum to be 10 
awarded as damages for bereavement shall comprise the 
standard amount in respect of each claimant (subject to 
any reduction in respect of contributory negligence on the 
part of the claimant or the deceased).”  

5.8 Amerikansk rätt 
Den amerikanska skadeståndsrätten bygger, i likhet med den brittiska, på rättsregler som 
bildats i domstolspraxis. De använder sig sällan av varandras praxis som stöd i domstolar 
men ändå har motsvarande lösningar gjort sig gällande. Traditionellt har det funnits en 
obenägenhet att tillgripa lagstiftning inom detta område. Någon federal lagstiftning inom det 
skadeståndrättsliga området finns inte.103 Dock finns det i USA en lagstiftning gällande 
ersättning för efterlevande. Det fanns under mellankrigstiden en stark rörelse som ville 
utvidga rätten till ersättning för tredjemansskador men dessa tankar ledde aldrig till någon 
stor förändring.104  

Skadestånd kan inte bara lämnas för fysisk skada utan även för psykisk skada såsom 
chock och liknande till följd av skadehandlingen. De amerikanska domstolarna var till en 
början mycket restriktiva till att ge en sådan ersättning då endast den som tillfogats en fysisk 
skada kunde få skadestånd för psykisk chock som samtidigt tillfogats honom genom att 

                                                
103 SOU 1995:33, s. 307-313 
104 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 28 
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bevittna att någon annan därvid skadats allvarligt. Möjligheterna till ersättning utvidgades 
därefter till den som befunnit sig i olyckszonen ” the zone-of-danger rule”  och på så sätt själv 
varit utsatt för risk att skadas psykiskt. År 1968 utvidgades möjligheten ytterligare, då Högsta 
domstolen i Californien tillerkände en mor och en syster till en liten flicka som omkommit 
vid en trafikolycka ersättning för psykisk chock. Modern och systern hade på säkert avstånd 
bevittnat olyckan. Domstolen uttalade att ”the zone-of-danger rule”  var hopplöst konstlad och 
menade att man inte kunde skilja mellan dem som riskerats att skada fysiskt och andra som 
riskerat att skadas bara psykiskt. Det är dock oklart om skadestånd kan lämnas även till den 
som drabbas av en psykisk chock vid underrättelse om en nära anhörigs död. I ett fall har 
ersättning lämnats till en make som drabbats av en psykisk chock när han underrättades om 
att hans maka led av syfilis, diagnosen visades senare vara felaktig.105 
 I den amerikanska rätten ges även ersättning för ” loss of society and companionship”  i 
de fall då den avlidne inte ekonomiskt försörjde de efterlevande, till exempel om den avlidne 
var ett barn. På detta sätt närmar man sig ideell ersättning för sorg.106 
 Vid dödsfall har närstående till den avlidne en självständig och oberoende rätt 
”wrongful death action”  till skadestånd för ekonomisk förlust till följd av dödsfall som 
orsakats av en skadegörande handling. Vidare kan de närstående få skadestånd för egen del 
för de lidande som åsamkats dem genom dödsfallet ” loss of consortium”. Denna ersättnings-
post avser förlust av en nära anhörigs kärlek, tillgivenhet, sällskap, umgänge samt råd och 
rättsnöre. Ersättning lämnas till efterlevande make, barn och föräldrar.107 

                                                
105 SOU 1995:33, s. 307-313 
106 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) s. 288 
107 SOU 1995:33, s. 307-313 
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6. Analys   

6.1 Påräknelig följd vid uppsåtligt eller oaktsamt dödsfall 
Under lång tid ansågs i svensk rätt att den som tillfogats psykiska besvär av underrättelsen 
om att en nära anhörig dödats eller skadats allvarligt genom en skadeståndsgrundande 
handling inte hade rätt till ersättning för dessa besvär. Genom NJA 1971 s. 78 kom det första 
beviljandet på anspråk om närståendeersättning till en man som, i en trafikolycka där hans 
föräldrar omkom, drabbades av medicinska påvisbara psykiska besvär till följd av en 
skadeståndsgrundande handling som riktade sig mot honom och föräldrarna. Han fick då 
skadestånd trots att han själv inte i övrigt tillfogats skada. Anledningen till att han fick 
ersättning var att han själv var närvarande vid olyckan. I RH 1993:1 utdömdes ej ersättning 
då de närstående ej närvarat vid trafikolyckan.  
 Sverige har haft en återhållsam inställning till att utge ersättning vid chockskador och 
då också framför allt när det gäller ersättning vid chockskador som tillkommit som en följd 
av underrättelse av anhörigs död. Ett exempel på detta är NJA 1979 s. 620 där dottern som 
befunnit sig på annan ort ej fick skadestånd för den chockskada hon fick i samband med 
underrättelsen om moderns död.  
 Först i plenumavgörandena NJA 1993 s. 41 I och II ger HD ersättning till närstående 
som har fått psykiska besvär, genom att barn med uppsåt blivit brutalt mördade. Domstolen 
tog här bort kravet på att man själv skulle ha varit närvarande och konstaterade att psykiska 
besvär hos de närstående är en typisk och närliggande följd när en anhörig dödats genom en 
uppsåtlig handling.  
 I NJA 1996 s. 377 utvidgades rättspraxis av närståendes rätt till ersättning för psykiska 
besvär som utgör personskada. HD utdömde då skadestånd vid grov oaktsamhet som låg 
mycket nära uppsåtligt dödande.  

I NJA 1999 s. 632 gav domstolen ej rätt till ersättning för psykiska besvär till när-
stående till den som dödats genom oaktsamhet som inte var grov.   
 Vi ser att HD har spelat en mycket viktig roll för utvecklingen av ersättningen till när-
stående. År 2002 kom den första lagstadgade rätten för närstående till någon som dödats 
genom oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåtlig handling, att få ersättning för psykiska 
besvär genom 5 kap 2 § 3 p SkL. Tidigare hade aldrig ersättning givits vid en oaktsam 
handling som lett till döden, då detta ansågs vara en sådan utvidgning av skadeståndsrätten att 
det kom på lagstiftarens uppgift. Det framgår av propositionen att det inte finns några skäl att 
låta rätten till skadestånd vara beroende av om skadan har vållats uppsåtligen, av grov 
oaktsamhet eller enbart av oaktsamhet. När någon dödats borde de närstående lida lika 
mycket psykiskt, oberoende av om skadevållaren handlat uppsåtligt eller oaktsamt. 
 I svensk rätt ser vi i NJA 2004 s. 26 att HD höjer skadeståndsbeloppet vid uppsåtligt 
handlande då de anser att psykiska besvär till följd av att en nära anhörig dödats, i allmänhet 
blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som orsakat skadan endast varit vårdslös eller 
svarar för skadan på annan grund. 
 Vi konstaterar här att rättstillämparen och lagstiftaren har olika uppfattningar om upp-
såtligt handlande är värre för de närstående än ett oaktsamt handlande. Lagstiftaren anser att 
det ej är någon skillnad oavsett det subjektiva handlandet för den närstående och rätts-
tillämparen anser att det är värre för den närstående vid uppsåt.  
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 I Norge har man dock gjort en skillnad vid grov oaktsamhet och uppsåt då man dömer 
varje fall individuellt och tar då hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet när en när-
stående får ersättning för ”oppreisning” . Närstående får då inte ersättning när dödsfallet or-
sakats genom oaktsamhet. 
 Vi tror att det å ena sidan kan framkallas mer psykiskt lidande hos den närstående vid 
uppsåtlig handling. Den närstående kan känna frustrationen över den ondska som har för-
anlett handlingen, vilket kan leda till hämndbegär över att någon med uppsåt dödat. Detta i 
sin tur kan leda till ett ökat psykiskt lidande. Å andra sidan kan även ett oaktsamt handlande 
leda till en plötslig död vilket är oerhört påfrestande och chockartat för de närstående. Vi har 
inte den medicinska kunskapen att avgöra om det är chocken av dödsfallet i sig eller det 
faktum att någon berövats livet genom uppsåt som leder till mest psykiska besvär för de 
närstående.  Det borde vara något som skiljer sig från fall till fall då människor reagerar olika 
och att det därför ej kan dras några generella slutsatser kring detta. Denna bedömning 
gällande psykosomatiska besvär och liknande överlämnar vi till sakkunniga då vi ej har kun-
skap att avgöra vad som framkallar dem. Dock finner vi det ej troligt att varken uppsåtligt 
eller oaktsamt handlande skulle utesluta psykiskt lidande för de närstående. Men vi finner att 
det från fall till fall måste ses till omständigheterna kring hur den anhörige dödats eller 
skadats. Vi tror att det i många fall är hur den anhörige dödats/skadats som de närstående kan 
reagera mycket starkt över. Om deras anhöriga har haft en plågsam död eller skadats på ett 
mycket grymt sätt.  

I NJA 1979 s. 620 ansåg domstolen att det ej förelåg adekvat kausalitet mellan den 
skadegörande handlingen och de psykiska problemen. I NJA 1993 s. 41 I och II konstaterar, 
som tidigare nämnts, HD att psykiska besvär hos de närstående är en typisk och närliggande 
följd när en person dödats genom en uppsåtlig handling, vilket lagstiftaren slog fast i prop-
ositionen till 5 kap 2 § 3 p SkL. Denna utveckling har ej skett i Danmark där det fortfarande 
ej anses föreligga adekvat kausalitet mellan handlingen och de psykiska besvären hos 
närstående.  

Enligt Radetzki måste skadan för att betecknas som adekvat inte bara utgöra en följd av 
den utpekade handlingen utan en i någon mån påräknelig, beräknelig, förutsebar, typisk, nor-
mal eller naturlig följd härav. Adekvanskravet har även formulerats så att skadan måste ligga 
i farans riktning. Bengtsson och Erland uttrycker detta så, att handlingen typiskt sett måste ha 
ökat risken för att skadan skulle inträffa. Hellner och Johansson bedömer vilka skador en 
fackman vid en efterhandsbedömning skulle anse som påräkneliga. Alla dessa skador skulle 
då falla inom adekvansgränsen. 

Det kan ifrågasättas om ersättningen till de anhöriga är en lika påräknelig följd för den 
skadevållande vid oaktsamt handlande som vid uppsåtligt handlande. Oavsett vilken av för-
fattarnas synpunkter på hur adekvansen skall beräknas så kan vi ej se att skillnaden skulle 
vara så markant att det leder till att ersättning ej skall utbetalas vid oaktsamhet. Oavsett hur 
någon avlider får man se det som en påräknelig följd att det finns närstående som kan lida 
psykisk skada av dödsfallet. Sammanfattningsvis anser vi att det är de närstående till den 
avlidne (skadade) som skall främjas och det är för dem syftet med lagen finns.  
 Vi tror att rättsuppfattningen hos allmänheten är att det är mycket värre då den skade-
vållande uppsåtligen dödat eller skadat någon än om den skadevållande handlat endast av 
oaktsamhet, vilket vi kan förstå. Vi anser att den som dödat eller skadat någon med uppsåt 
skall ersätta de närstående och då med en för denne ganska betungande summa och inte som 
det idag är med en summa kring 25 000 kronor. Vi anser att denna summa är alldeles för låg 
och detta är också något som uttrycks i NJA II 2001. 
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I plenumavgöranden 1993 s. 41 I och II bestämde HD ersättningen till 25 000 kronor till 
var och en av de skadelidande, med hjälp av trafikskadenämndens hjälptabeller. Vi finner att 
ersättningsbeloppet är väldigt lågt med tanke på hur fruktansvärt det kan vara att förlora en 
anhörig. Vi funderar här på om det ens är värt att genomgå en skadeståndstalan för detta 
belopp när man kanske befinner sig i chock eller liknande efter att ha förlorat en anhörig. 
Dock går det att få högre ersättningar om man kan bevisa medicinskt påvisbara skador, vilket 
kan vara rimligt i och för sig då det annars skulle vara svårt att finna en begränsning. Vi kan 
även ifrågasätta den preventiva funktionen med lagen då skadeståndet uppgår till en så ringa 
summa.  
 Vi kan se att rättsutvecklingen är på väg mot en höjning av ersättningen i NJA 2004 s. 
26 där ersättningen höjdes till 50 000 kronor då ett uppsåtligt brott i allmänhet ansågs leda til l 
mer allvarliga psykiska besvär för de närstående än när dödsfallet orsakats av oaktsamt 
handlande.  
 I Norge fastställes ”oppreisningen” vanligtvis till mellan 75 000 och 200 000 norska 
kronor till var av de efterlevande vid uppsåtligt dödande. Det kan vidare nämnas, att en norsk 
domstol har tillerkänt en hustru och två barn 250 000, 150 000 och 100 000 norska kronor. 

6.1.2 Internationella förhållanden 
I de länder som vi studerat skiljer sig ersättningsformerna för psykiskt lidande åt. Vissa 
länder är mycket mer restriktiva än andra och ersättning ges för olika subjektiva rekvisit. Det 
är intressant att se att de olika länderna skiljer sig så mycket åt, då framförallt länderna i 
Europa har en tendens att ha liknande lagstiftning eller rättsliga system. Generellt finns dock 
en ersättning till de närstående men de skiljer sig i rekvisiten.  

I Sverige ersätts ej tredjemansskador men ett undantag görs när det gäller närstående-
ersättning. I den franska rätten görs det ingen särreglering av tredjemansskador jämfört med 
reglerna om person- och sakskador. Samma huvudregel om culpaansvar för den som vållat 
skada gäller för samtliga fall. Men det innebär inte att man i Frankrike obegränsat ersätter 
alla tredjemansskador. Domstolen gör en uppställning av generella begränsningskriterier för 
alla skadetyper istället för en negativ huvudregel med ett begränsat antal undantagsfall. Dessa 
kriterier berör exempelvis vad som rättsligt sett är en skada, begränsning med hänsyn til l 
osäkerheten avseende kausalitet och uppkommen förlust.  

Den tyska rätten är mer restriktiv än den svenska och franska då man ej utger ersättning 
för ideell skada. Men Tyskland har istället ersättning för det själsliga lidandet som en förälder 
åsamkats i samband med underrättelse om att dennes barn omkommit i en olycka vid vilken 
föräldern ej varit närvarande. Man talar i sådana fall om ” fehrnwirkungsschaden”. Denna 
själsliga ersättning påminner om den svenska närståendeersättningen.  

Den finska och den norska rätten påminner mycket om den svenska rätten men de är 
mer restriktiva så till vida att de endast ger ersättning vid uppsåtligt handlande och vid grovt 
oaktsamt handlande och alltså inte som i svensk rätt också vid oaktsamhet. I den norska 
rätten kan dock ersättning ges vid oaktsamt dödsfall men det ska då avgöras från fall till fall. 
I den finska rätten använder man sig även av en rimlighetsbedömning. Rätten skall vid denna 
värdering lägga vikt vid förhållandet mellan den döde och den ersättningssökande och gär-
ningens art. Det skall bland annat läggas vikt vid, om gärningen har varit osedvanligt brutal 
och kränkande för offret. Vi anser att denna rimlighetsbedömning är bra ur en bevissynpunkt 
då den kan leda till rättvisa beslut. Det kan dock leda till en tidskrävande undersökning som 
kan göra att det inte blir lika förutsägbart för de ersättningssökande.  
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England och Amerika påminner ganska mycket om varandra. I England kan skadestånd 
utgå enligt Amend the Fatal Accidents Act 1976 2 § ifall den skadeståndsgrundande hand-
lingen leder till döden. Denna ersättning avser sorgen som sådan i form av ”bereavment 
damages” . I fallet Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police [1991] där en olycka 
skedde på en fotbollsläktare innan lagen om ersättning till närstående fanns, utgick ej 
skadestånd till de offer för läktarolyckan som lyckats undkomma fysisk skada men som til l 
följd av händelsen drabbats av ”distress” , det vill säga en ringare grad av lidande som inte 
uppnår gränsen för psykiatrisk sjukdom. De kärande som fanns på plats vid olyckan ansågs 
inte ha så nära band med de dödade att skadestånd kunde utgå. I lägre instans hade ersättning 
utdömts till de föräldrar som bevittnat händelsen via tv. Om denna olycka hade inträffat efter 
lagändringen hade troligtvis utgången blivit en annan. 

Den amerikanska rätten är något mer omfattande än den brittiska så till vida att det ges 
ersättning för ” loss of society and comapanionship”  vilket påminner om ersättning för sorg, 
för ”wrongful death action”  vilket avser ekonomisk förlust till följd av dödsfallet och för 
” loss of consortium” detta avser förlust av den anhöriges kärlek, tillgivenhet, sällskap, um-
gänge samt råd och rättsnöre.  

Danmark har, som vi av vår komparativa studie finner, den mest restriktiva 
inställningen till närståendeersättning. I dansk rätt använder man integritetskränkning såsom 
tillämpningsområde för culparegeln och har i det avseendet culparegeln vanligen ansetts 
omfatta personskador som orsakats med fysiska medel. Det finns inget sådant krav på 
framkallande av fysiska medel i de andra länder vi har med i komparationen. Det har i 
rättspraxis hittills bara givits ersättning för personskada i form av psykiska skador i sådana 
fall, då den ersättningssökande själv har varit delaktig i olyckan och då kommit fysisk til l 
skada eller har varit i fara. I praxis har ersättning regelmässigt vägrats i de fall där den 
psykiska chocken endast varit en följd av att den skadelidande bevittnat eller blivit 
underrättad om en allvarlig olycka. I UfR 1997.721 H fick en moder ej ersättning för den 
psykiska smärta och sorg då hennes 6-åriga son omkom vid en anlagd brand, vilket visar den 
restriktiva inställning Danmark har till sådana ersättningar.  

Vi ser en tydlig tendens till att länderna är på väg åt samma håll i utvecklingen av 
närståendeersättningen. Den restriktiva inställningen håller sakta på att förmildras och man 
har i de flesta länder en lagstiftad rätt till ersättning. Skillnaden är att det i vissa länder finns 
en ytterliggare förmildring av ersättningen då det även är möjligt med ersättning för sorg och 
saknad. Det finns också en skillnad gällande rätten till ersättning vid chockskada vid under-
rättelse av dödsfall och om man som närstående måste närvara vid olyckan. Generellt ligger 
praxis steget före lagstiftaren när det gäller att utge ersättning i de olika typfallen och här ser 
vi hur de flesta länder de senaste åren har valt att införa en lagstiftning gällande ersättningen. 
Vi anser att det är bra att det är förhållandevis lika i de olika länderna då det idag är mycket 
vanligt att man arbetar och bor utomlands och det underlättar för det närstående då man 
förlorar någon i ett annat land. I den svenska rätten ser vi också hur omständigheterna kring 
underrättelse av dödsfall har förmildrats. Man kunde i NJA 1979 s. 620 inte få ersättning då 
den närstående befunnit sig på annan ort vilket sedan förändrades i NJA 1996 s. 509 där de 
närstående som var bosatta i Elfenbenskusten fick ersättning. Denna förändring är också 
viktig då man idag reser mer och bosätter sig utomlands.   

6.2 Skada eller dödsfall 
Enligt 5 kap 2 § 3 p SkL ges skadestånd till närstående som fått en personskada genom att en 
nära anhörig har avlidit genom den personskada som åsamkats den. I paragrafen är det 
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således stadgat att det endast skall ges ersättning i de fall då personskadan lett till döden. Om 
vi går till propositionen och läser syftet med paragrafen är det att ge ersättning då någon blir 
svårt chockad av dödsfallet. Dock är det mycket troligt att en närstående kan få samma slags 
chockskada av att någon blir skadad eller på annat sätt har råkat i fara. Man ser exempel på 
detta i ett australiensiskt rättsfall, Jaensch v. Coffey (1984) 155 C.L.R 549, där hustrun till en 
svårt skadad man fick ersättning då man ansåg att hennes chockskada var lika allvarlig då 
mannen skadats som om han av olyckan skulle ha avlidit.  
 Lagstiftaren ser det dock inte som omöjligt att skadestånd även kan utgå till närstående 
då någon har fått en skada, men anser att detta skall utvecklas vidare av rättstillämparen. 
Dock ser vi i NJA 2003 s. 508 att HD ej utger ersättning till närstående då deras son blivit 
kidnappad. Domstolen anser emellertid att det bör finnas ett utrymme för skadestånd även då 
den anhörige inte dödats genom brottet. Domstolen fann att omständigheterna i fallet var 
sådana att fastställande av en rätt till föräldrarna för skadestånd för psykiska besvär 
principiellt måste innebära ett betydande utvidgande av skadeståndsrätten och att en för-
siktighet bör iakttagas gällande att rättstillämpningen tar ett sådant steg i och med svårigheter 
angående avgränsning och följder av en sådan utvidgning. HD kommer slutligen fram till att 
om det bedöms att rätten till skadestånd skall utvidgas på detta sätt bör det inte ske i 
rättstillämpningen utan genom lagstiftning. 
 Vi ser här tydligt att varken lagstiftaren eller domstolen vill ta ansvar för en utvidgning 
av ersättningen. De ”bollar”  frågan mellan sig trots att de båda är ense om att ersättningen bör 
kunna utvidgas att även gälla vid skada och ej endast vid dödsfall. Vi kan anta att orsaken til l 
att ingen vågar ta ställning till utvidgandet kan bero på ekonomiska orsaker då en utvidgning 
skulle kunna få stora ekonomiska följder för ansvarsförsäkringar och andra ersättningsformer. 
Lagstiftaren ger även som orsak till att de ej vill utvidga rätten till skadestånd är att 
orsakssambandet mellan skadan och den psykiska chocken inte är lika tydlig som vid 
dödsfall. Den motiveringen som HD ger till att ej tillerkänna skadestånd, är att de tycker att 
frågan angående avgränsning och andra följder är för svår att ta ställning till. Detta kan 
tyckas vara underligt då lagstiftaren i propositionen uttryckligen har ansett att dessa frågor 
skall avgöras i domstolen.  
 Vi ser att i NJA 1995 s. 269, har domstolen gett ersättning till en moder vars son blev 
kidnappad av dess fader vilket ledde till att hon fick psykiska men. I det fallet ansåg dom-
stolen att brottet var riktat även mot henne, vilket gjorde att ersättning utgick till modern 
eftersom det då ej var fråga om en tredjemansskada. Vi kan dock ej se några tydliga 
skillnader på de olika fallen som avgör att fallet från 1995 var riktat mot modern utom att 
kidnappningen skedde av sonens fader. Att detta skulle vara skäl nog att anta att brottet var 
riktat mot modern finner vi ej troligt. Vad vi menar med detta är att en direkt följd av att ett 
barn blir kidnappat leder till en direkt riktad skada hos föräldrarna oberoende av vem 
kidnapparen är. Kanske kan det till och med anses som värre att barnet blir kidnappat av 
någon vars identitet är okänd vilket då ger upphov till större skada hos föräldrarna. I 
kidnappningsfall kan endast hotet om en eventuell skada framkalla chockskada hos de när-
stående, vilket också måste beaktas i dessa typer av fall.   

I fallet NJA 2003 s. 508 var kidnapparen en person av okänd identitet och detta kan i 
efterhand ha påverkat föräldrarna mer. Det som också skiljer fallen åt är att pojken i fallet 
från 1995 kidnappades under flera år tills vårdnaden slutligen övergick till fadern. I fallet från 
2003 var pojken kidnappad under ett dygn. Pojken i detta fall utsattes dock för sexuella över-
grepp vilket pojken i fallet från 1995 ej utsattes för. I 1995 års fall var pojken hos sina mor-
föräldrar i ett annat land.  
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  Det finns många faktorer som skiljer rättsfallen åt och det som verkar avgöra att det i 
det ena fallet utdöms ersättning och ej i det andra, är att kidnappningen varit riktad mot 
modern. Om vi ponerar att det förslag på förändring av den aktuella paragrafen som vi lagt 
fram skulle ha funnits vid avgörandet av fallet från 2003, anser vi att utgången då skulle ha 
blivit annorlunda (se nedan). 

6.2.1 Utvidgning för skada 
Lagstiftaren och rättstillämparen är försiktiga med att utvidga paragrafen till att gälla även 
skada då det skulle kunna leda till ett mycket större antal fall i jämförelse med dödsfall, ”The 
floodgate argument” . I och med detta kan det vara svårt att veta var gränsen skall dras gäll-
ande begreppet allvarlig skada då detta kan upplevas helt olika av de inblandade.  
 När någon dödats bör sannolikt psykiskt lidande hos de närstående i regel vara lika 
typiska och beräkneliga som när den anhörige blivit skadad. Lagstiftaren säger att orsaks-
sambandet är svårare att se vid skada, och då särskilt en lindrig skada. Vi anser dock att 
orsakssambandet kan vara lika typiskt och beräkneligt speciellt vid en allvarlig skada. Där-
emot kan det skilja en hel del på hur reaktionen är hos de närstående och hur de uppfattar 
situationen i det senare fallet.  
 Det kan till exempel vara en familj som tidigare mist ett barn i en trafikolycka och 
återigen får uppleva hur deras andra barn är iblandad i en trafikolycka men då endast skadas 
allvarligt vilket då leder till att dessa föräldrar uppfattar situationen värre vad andra kanske 
skulle ha gjort. En fråga som uppkommer är om den skadevållande skall ta de närstående så 
som han finner dem. Detta blir intressant då det är frågan om en tredjemansskada. Vi tycker 
att skadevållaren får ta den skadelidandes närstående så som han finner dem och då framför 
allt gällande ett uppsåtligt handlande. Detta är dock något som i rättstillämpningen får 
avgöras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna i det aktuella målet.  
 Vi anser att det blir en ganska naturlig avgränsning då det faktiskt rent medicinskt skall 
gälla en allvarlig personskada samt att skadan måste vara en påräknelig följd av den skade-
vållandes handling samt att den psykiska chocken i sig skall vara en påräknelig följd av den 
skadelidandes allvarliga personskada. Alltså även om den närstående uppfattar situationen 
som allvarlig måste det bevisas att det faktiskt rör sig om en allvarlig skada. Det måste också 
finnas ett orsakssamband mellan det oaktsamma, grovt oaktsamma eller den uppsåtliga 
handlingen av skadevållaren med den allvarliga skadan som den skadelidande drabbas av. 
Den närståendes chockskada måste sedan vara en påräknelig följd i den bemärkelsen att det 
även här skall kunna bevisas adekvat kausalitet av den skadelidandes allvarliga skada och 
inte till exempel att den närstående är utbränd på grund av sitt arbete eller liknande.  
 Finland har valt att göra en avgränsning gällande skada. I ett avgörande från Åbo 
hovrätts dom 5.5. 1972 ser vi att det ej går att få skadestånd i Finland för att man i efterhand 
blir chockad av att någon annan blivit chockskadad. Här ser vi tydligt hur gränserna sätts upp 
i rättstillämpningen gällande allvarlig skada och adekvat kausalitet. Denna gränsdragning 
anser vi motiverad då annars allt för avlägsna skador skulle ersättas. Vi finner att detta är ett 
exempel på fall då den adekvata kausaliteten ej är uppenbar mellan skadan och chockskadan.  
 Vi anser att behovet av försiktighet hos lagstiftaren och rättstillämparen ej kan rätt-
färdigas då det redan finns begränsningar på området. Resultatet av deras försiktighet och att 
de ”bollar”  frågan mellan varandra går ut över de närstående och deras lidande, vilket gör att 
de motsäger skadeståndets syfte.  
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6.2.2 Vårt lagförslag  
Vi anser ur ett rättsäkerhetsperspektiv att lagstiftaren har ett ansvar vid lagstiftningsarbetet att 
tydligt stifta vad som skall gälla. Om lagstiftaren stadgar att ersättning skall gälla vid döds-
fall, och sedan överlämnar på rättstillämpningen att utvidga rätten så borde lagstiftningen ha 
utformats på ett annat sätt så att det framgår av paragrafen att den även kan vara tillämplig på 
andra fall som rättspraxis sedan kan precisera. Vårt förslag på lagstiftning är följande:  
 

Nuvarande lagstiftning: ” Har personskada lett till döden, skall 
ersättning betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats 
någon som stod den avlidne särskilt nära.”  

 
Förslag: ” Har personskada lett till döden eller under vissa 
omständigheter till allvarlig skada, skall ersättning betalas för 
personskada som till följd av dödsfallet eller den allvarliga skadan 
åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära”  

 
Om det framgår genom lagstiftningen att det kan gälla även vissa andra fall än bara vid 
dödsfall, så underlättar det för domstolarna att bygga upp en praxis på området och det under-
lättar även för lekmän att förstå lagen. De kan då förstå att paragrafen även är tillämplig vid 
allvarlig skada eller andra fall som till exempel kidnappning utan att de behöver läsa och 
studera propositionen. 
 Skadeståndet har olika funktioner och skadeståndets reparativa funktion skulle ej till-
godoses då de närstående lider psykiska skador och de ej får ersättning för dessa då den 
skadelidande ej avlidit. Det kan vara svårt att uppfylla den reparativa funktionen i och med 
svårigheter i att beräkna skadans storlek eftersom det är en ideell ersättning. Den preventiva 
funktionen uppfylls inte heller då det ej framgår av nuvarande paragraf att närstående-
ersättning även kan utgå vid skada. Det presumtiva ansvarsubjektet skall som lekman kunna 
utläsa vad som gäller, vilket då kan förebygga eventuella framtida handlingar som kan leda 
till skada. Dock ställer vi oss tveksamma till effekten av den preventiva funktionen då det kan 
vara svårt att förutse eller förhindra individers handlande utifrån ett skadeståndperspektiv.  

6.2.3 Sorg och saknad  
Frågan har uppkommit i förarbetena ifall ett standardiserat belopp skall utgå som ersättning 
för sorg och saknad. I Frankrike finns en ersättning till närstående vid dödsfall för sorg och 
saknad. Sådan ersättning bestäms som regel skönsmässigt och lämnas framför allt till för-
äldrar eller make till den skadelidande. Däremot torde det inte finnas någon möjlighet att få 
ersättning för personskada i form av psykiska besvär till följd av underrättelse om en nära 
anhörig dödats genom en skadeståndsgrundande handling.  

I den amerikanska rätten finns något som liknar ideell ersättning för sorg. Det ges en er-
sättning för ” loss of society and companionship”  i de fall då den avlidne inte ekonomiskt för-
sörjde de efterlevande, till exempel om den avlidne var ett barn. Vidare kan efterlevande 
make, barn och föräldrar få skadestånd för egen del för det lidande som åsamkats dem genom 
dödsfallet ” loss of consortium”. Denna ersättningspost avser förlust av en nära anhörigs 
kärlek, tillgivenhet, sällskap, umgänge samt råd och rättsnöre.  

I Storbritannien ges ersättning för ideell skada i form av så kallad ”bereavment 
damages”  i fall när den skadståndsgrundande handlingen leder till döden, kan skadestånd 
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utgå. Detta skadeståndsanspråk ”damages for bereavement”  avser sorgen som sådan. Det har 
genom en lag infört en standardiserad ersättning till närstående som nämns i lagen. 

I norsk rätt kan det utgå ersättning för ”oppreisning”  i de fall då någon uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet har vållat någon annans död och ersättningen syftar till att kompensera 
den sorg, saknad och förtvivlan som typiskt sett drabbar närstående till den som blivit dödad. 
”Oppreisningen” utges skönsmässigt till ett rimligt engångsbelopp. Även Finland har en 
ersättning som påminner om sorg och saknad. Denna ersättning förutsätter inte att det är talan 
om en medicinsk påvisbar störning. 

I Sverige har man i stället valt att endast utge ersättning till dem vilka fått en medicinsk 
påvisbar personskada som till exempel en chockskada. Det kan bli problem för den när-
stående när denne skall kräva ersättning för psykiska besvär eller chockskador då det är svårt 
att bevisa förekomsten av dessa. Dock har lagstiftaren infört en bevislättnad för psykiska be-
svär gällande närståendeersättningen och säger som i NJA 2000 s. 521 att det ligger i sakens 
natur att de som stått den avlidne särskilt nära, någon som avlidit plötsligt och drabbar den 
närstående på ett chockartat sätt, då drabbas av psykiska problem utöver sådana känslor som 
sorg och saknad som dödsfall brukar leda till. Detta innebär att den skadeståndssökande 
endast behöver bevisa sin medicinskt påvisbara personskada om man kräver ett större belopp 
än vad som är brukigt.  
 Man skulle kunna tänka sig att de närstående skulle kunna få ersättning för kränkning i 
vissa fall men genom 1993 s. 41 I och II fann domstolen att ingen ersättning skall ges enligt 3 
kap 1 § SkL till de efterlevande för kränkning, då denna paragraf ej är tillämplig på någon 
annan än den som skadas direkt genom brottet.  
 Vi anser att kombinationen med ersättning för psykiska besvär med en bevislättnad för 
de närstående är utformat på ett bra sätt i Sverige, eftersom den kan anpassas till olika för-
hållanden och tar hänsyn till särskilda omständigheter. Det är inte speciellt stor skillnad på til l 
exempel ”bereavment damages”  för sorg i Storbritannien eller ”oppreisning”  i Norge och 
Sveriges ersättning för psykiskt lidande eftersom bevislättnaden underlättar att få ersättning. 
Eftersom bevislättnaden finns så faller argumenten för att få ersättning för sorg och saknad 
bort. Dock anser vi att ifall lagstiftarens intention med lagen var att närstående skulle få 
ersättning utan beviskrav, vilket liknar en ersättning för sorg och saknad, så kan det lika 
gärna framgå i lagtexten eftersom resultatet blir det samma. Det blir svårare för lekmän att se 
vilken ersättning som gäller och för vad. 
 Vid ersättning för sorg och saknad förutsätts att de närstående sörjer eller saknar den 
som avlidit för att de är närstående, vilket dock ej behöver vara fallet. Då får de närstående 
egentligen ersättning för att de har en relation till en person, som släkting, och inte för hur de 
känner för personen. Detta talar för en ersättning för psykiska besvär med någon form av 
bevisning. Men det är ju självklart svårt att bevisa sin kärlek till den avlidne. I USA får den 
närstående även ersättning för annat än sorg och saknad som umgänge och sällskap. Detta 
kan vara lättare att bevisa för den närstående än känslor.  

6.3 Personkretsen   
En person som inte är närstående till den som skadas kan i regel inte få skadestånd vid chock-
skada. Man kan diskutera gränsdragningen mellan vem som egentligen är närstående. Det 
kan vara en moster eller en nära vän, en granne, en arbetskamrat eller någon som man gick i 
samma klass med, som avlider. Det kan vara svårt att bevisa en relation och hur mycket en 
person betyder för någon annan. Någonstans skall gränsen dras och det är då problematiken 
kan uppstå.  
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 En person kan även chockas av att bevittna någon som denne inte känner avlider. I 
sådana fall kan ersättning ej utgå vilket belyses i FFR 1960 s. 318 där passagerare bevittnade 
hur bussen körde på fotgängare och chockskadades av detta men skadestånd utgick ej. I 
Norge utgår inte heller skadestånd för ett vittne som ej är närstående. Detta belyses i det 
norska rättsfallet RG 1990 s. 187 där en man på en oljeplattform bevittnade hur en när-
liggande plattform förliste och mannen ej ersattes för sin chockskada. Dock finns också ett 
rättsfall i Danmark, U 1954.340 LR, där en man fick ersättning då han utan egen skuld varit 
inblandad i en allvarlig olycka där en annan person avlidit men det inneburit fara även för 
den chockade. I Storbritannien har det givits ersättning för psykiska besvär till någon som har 
bevittnat svåra olyckor i fallen  Chadwick v. Brittish Railways Board [1967]  och Dooley v. 
Cammel Larid & Co Ltd [1951]  trots att det inte var närstående till dem som avled. I det 
första fallet berodde det på att personen i fråga var med vid hjälparbetet för att motverka 
faror. I det andra fallet blev den ersättningsberättigade indragen i olyckan utan att själv kunna 
påverka detta. Här ser man hur den brittiska rätten har utvidgat kretsen av ersättnings-
berättigade gällande psykiska skador.   
 Ifall man ska kunna få ersättning för chockskada när man bevittnat att någon annan än 
en anhörig skadas eller avlider är dock något vi anser ligga utanför vårt ämne och vi kommer 
därför ej att gå in djupare på detta. 
 Enligt 5 kap 2 § 3 p SkL framgår att de som kan kräva ersättning för psykiska besvär 
som orsakats genom att en personskada vilken lett till döden endast är den personen som stått 
den avlidne särskilt nära. Vem som kan anses stå den avlidne särskilt nära är inte preciserat i 
lagen. Enligt propositionen finner man att närstående främst syftar till make, registrerad 
partner, sambo, barn och föräldrar, framförallt de som sammanbott med den avlidne vid 
dödsfallet. Lagstiftaren har valt att ej precisera dessa personer i lagen för att man vill ta hän-
syn till speciella omständigheter i särskilda fall.  
 Vi kan se ett exempel på detta i NJA 2005 s. 237 där domstolen gav ersättning till en 
flickvän till den avlidne trots att de inte bodde ihop eller var gifta. Hon bar dock på hans barn 
vid dödsfallet. Domstolen fann att hon kunde anses som närstående då de hade inlett ett för-
hållande och att de nu har ett barn tillsammans, vilket betyder att hon stått honom särskilt 
nära enligt bestämmelsens mening.  

I Tyskland görs inte bedömningen på personkretsen utan görs beroende på händelse-
förloppet i det aktuella fallet.  
 Ersättningsberättigade i Norge är enligt lagen om skadeersättning § 3-5 är efterlevande 
partner, sambo, barn och föräldrar, däremot inte till exempel syskon. Ersättning kan då 
sannolikt utgå även om de närstående i det enskilda fallet inte upplevt några känslor av sorg 
och saknad.   
 I England definieras de efterlevande i lagen till maka, make, partner, sambo under två 
år innan dödsfallet, förlovad, förälder, barn eller syskon. 
 Vi kan se att Storbritannien och Norge som båda har definierat personkretsen i lagen 
har olika definitioner av närstående vilket visar hur tolkningen av vem som är står den av-
lidne särskilt nära kan skilja sig åt. Vi anser att den bedömning på händelseförloppet som 
Tyskland gör påminner om det svenska tillvägagångssättet och vi anser generellt att det är bra 
att det i lagen inte är preciserat till vilka närstående som skall ha rätt till skadestånd så att 
hänsyn kan tas till fall där familjer har andra relationer jämfört med den klassiska kärn-
familjen. Dock är vi tveksamma till domen i NJA 2005 s. 237, om flickvännen skall anses 
som närstående. De hade inte varit tillsammans mer än ett år och under denna tid hade pojk-
vännen suttit i fängelse under mer än halva tiden. Paret hade inte ens bestämt ifall de skulle 



Malin Flodén och Lisa Winge 
Örebro universitet  
HT - 05 
 
 
 

 51 

behålla barnet när han dog. I NJA 2000 s. 521 finner vi däremot domstolens avgörande bättre 
motiverat. Domstolen fann då att syskonen till den avlidne skulle räknas som närstående trots 
att de inte sammanbodde vid dödsfallet, de arbetade ihop vilket innebar att de träffades 
dagligen och de var mycket fästa vid varandra. Det återstår att se hur HD:s praxis kommer att 
utvecklas inom detta område. 

7. Slutsats  
Enligt 5 kap 2 § 3 p SkL gäller att närstående får ersättning för personskada vid dödsfall. 
Lagstiftaren uttrycker i propositionen att ersättning kan utgå även vid allvarlig skada, men det 
är då inte lika säkert att besvären är en förutsägbar följd av skadehändelsen. Lagstiftaren 
anser att detta skall utvecklas vidare av rättstillämparen. I NJA 2003 s. 508 har dock inte 
domstolen velat ta steget till att utveckla rätten, utan hänvisar utvidgningen tillbaka till lag-
stiftaren. Både lagstiftaren och rättstillämparen är således överens om att ersättning även skall 
utgå vid vissa fall av allvarlig skada men osäkerhet råder mellan dem gällande vem av dem 
som skall utvidga rättsläget.  

Vi anser att det som behövs är en lagändring av 5 kap 2 § 3 p SkL och vårt förslag är 
följande: ” Har personskada lett till döden eller under vissa omständigheter till allvarlig 
skada, skall ersättning betalas för personskada som till följd av dödsfallet eller den allvarliga 
skadan åsamkats någon.”  
 Enligt 5 kap 2 § 3 p SkL framgår inte vilka som kan räkna sig som särskilt nära den 
avlidne. Enligt propositionen skall paragrafen ta sikte på make, registrerad partner, sambo, 
barn och föräldrar. Det skall främst gälla dem som var släkt, samboende eller liknande med 
den avlidne. Det har även givits ersättning till flickvän som inte var samboende med den 
avlidne i NJA 2005 s. 237 och till syskon som inte var samboende med den avlidne i NJA 
2000 s. 521. Lagstiftaren vill inte precisera i paragrafen vilka som skall räknas som särskilt 
nära, då denne anser att detta skall avgöras från fall till fall beroende på de olika om-
ständigheterna i varje enskilt fall. 
 När någon får ersättning för personskada enligt skadeståndslagen krävs vanligtvis en 
medicinsk påvisbar effekt. Dock har lagstiftaren gett en bevislättnad till de närstående som 
yrkar ersättning enligt 5 kap 2 § 3 p SkL. Lagstiftaren uttrycker att det får anses att det ligger 
i sakens natur att de som stått den avlidne särskilt nära drabbas av psykiska problem, då 
någon avlidit genom en skadeståndsgrundande handling, utöver sådana känslor som sorg och 
saknad som vanligtvis uppstår vid dödsfall.    
 Vid närståendeersättning krävs att dödsfallet (skadan) är en adekvat kausalitet av den 
skadevållandes handling och det måste föreligga adekvat kausalitet mellan den närståendes 
chockskada och den skadelidandes dödsfall. I NJA 1979 s. 620 ansåg HD att det inte förelåg 
adekvat kausalitet mellan dråpet och depressionen eftersom dottern, som yrkade ersättning, ej 
var närvarande vid skadetillfället.  

Rättstillämpningen ändrades genom NJA 1993 s. 41 I och II då de psykiska besvären 
hos de närstående ansågs vara en typisk och närliggande följd av skadan. Lagstiftaren gick på 
det senare fallets bedömning i propositionen till 5 kap 2 § 3 p SkL och numera anses det före-
ligga adekvat kausalitet mellan dödsfallet och personskadan hos den närstående trots att 
denne ej varit närvarande vid skadetillfället. I skadeståndsrätten ersätts vanligtvis ej tredje-
mansskador men ett undantag görs genom närståendeersättningen och därmed kan den när-
stående ses som direkt skadelidande.  
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 Enligt lagstiftaren skall det vara samma bedömning av ersättningen till de närstående 
även om dödsfallet orsakats genom oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåt. Det anses i 
propositionen att de närstående torde lida lika mycket psykiskt, oberoende av om skade-
vållaren handlat uppsåtligt eller oaktsamt. I NJA 2004 s. 26 höjde domstolen skadestånds-
beloppet vid uppsåtligt handlande då de ansåg att psykiska besvär till följd av dödsfallet i 
allmänhet blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som orsakat skadan endast varit 
oaktsam.  
 Efter att ha undersökt den svenska rätten i förhållande till utländsk rätt finner vi att den 
svenska rätten är förhållandevis bra utformad. I 5 kap 2 § 3 p SkL preciseras vem som kan 
anses vara närstående och därför kan den anpassas till olika förhållanden i de enskilda fallen. 
Vi anser även att bevislättnaden som lagstiftaren har infört i dessa fall är bra i och med att det 
är förhållandevis svårt att bevisa psykiska besvär utöver sorg och saknad. Dock anser vi att 
paragrafen borde utvidgas till att även innefatta allvarlig skada och inte endast dödsfall.    
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