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Sammanfattning 

Skadeståndsrätten är en viktig del av det juridiska systemet och berör rätten till ersättning för 
skador som orsakats av någon annan och regleras i Skadeståndslagen (1972: 207). Lagen har 
såväl en preventiv som en reparativ rättsverkan. Den preventiva funktionen består i att 
förhindra de skador som ger upphov till skadeståndsskyldighet. Det reparativa syftet uppnås 
genom att skadevållaren måste ersätta den uppkomna skadan. 

Jag har valt att redogöra för personskador, med inriktning mot ideella skador. Den som har 
blivit drabbad av en personskada, kan rikta anspråk mot den som har vållat skadan, under 
förutsättningen att denne varit oaktsam eller vårdslös. Minimikravet som ställs är dock 
oaktsamhet. Vid personskador skiljer skadeståndslagen mellan ekonomiska skador och ideella 
skador. Med ekonomiska skador avses sjukvårdskostnader, inkomstförlust och övriga 
skadeföljder av ekonomisk art. Med ideella skador avses ersättning för fysiskt eller psykiskt 
lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte och men) samt 
särskilda olägenheter till följd av skadan. Dessa skador ersätts genom principen om full 
ersättning. Ersättningen för ideella skador fastställs normalt genom trafikskadenämndens 
(TSN) schabloniserade tabeller. Det primära syftet med denna uppsats har varit att utreda i 
vilken mån domstolarna utgått från TSN:s ersättningstabeller. Metoden som användes för att 
besvara frågeställningarna var den rättsdogmatiska metoden. Jag använde mig även av TSN:s 
ersättningstabeller som finns tillgängliga på trafikskadenämndens hemsida.  
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1. Inledning 

Skadeståndsrätten är ett mycket spännande område. Skadestånd har både en preventiv- och en 
reparativ rättsverkan, men har även inslag av rättvisa. Ponera att någon av ren vårdslöshet 
spiller varmt kaffe på din nyinköpta vita tröja som bidragit till att du även fått brännskador på 
din kropp. Utan skadeståndsbestämmelsernas existens, hade du förmodligen fått köpa en ny 
tröja samt fått betala för dina egna läkarkostnader, utan något orsakssamband mellan dig och 
de uppkomna skadorna. Detta skulle vidare innebära att du aldrig skulle få ersättning för en 
skada som du själv inte har varit vållande till. Skadorna som jag ovan exemplifierat är av 
ekonomisk art. En ekonomisk skada går alltid att värderas i pengar, medan det ter sig mer 
problematiskt att värdera en ideell skada. Hur värderas exempelvis lidande, smärta, invaliditet 
eller psykisk chock? Att ersätta alla ideella skador i pengar kan vara en ganska svårbemästrad 
uppgift och dessutom känslig för den skadelidande. Den som har blivit utsatt för en 
fysisk/psykisk skada vill oftast inte att deras skada skall omvandlas till ett ekonomiskt värde.  

Vid bedömningen av ersättningen för ideella skador, har domstolarna trafikskadenämndens 
(TSN) ersättningstabell till förfogande som utgör ett viktigt element för domstolarna. 
Tabellerna tillkom genom en samverkan mellan HD:s och försäkringsbolagens praxis och har 
funnits i flera decennier. Principen att ersättning för sveda och värk får bestämmas 
schablonmässigt accepterades av HD genom rättsfallet NJA 1972 s.81. HD menade att på 
grund av svårigheten att fastställa graden av sveda och värk i det enskilda fallet, kommer 
trafikskadenämndens ersättningstabell vara påkallad. Domstolarna är emellertid inte bundna 
av tabellen då den endast är riktgivande.  
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1.1 Syfte & frågeställning  
Föreliggande uppsats är tänkt som en allmän genomgång av den svenska skadeståndsrätten. 
Genomgången kommer att inkludera historik kring skadeståndsrätten, syfte samt en 
redogörelse av person- och sakskador.  

Huvudsyftet med denna uppsats är emellertid att utreda i vilken mån domstolarna utgått från 
trafikskadenämndens hjälptabell vid bestämmandet av ersättningen för sveda och värk, lyte 
eller annat stadigvarande men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Fokus ligger 
således på ideella skador. Jag har valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka poster omfattas av begreppet ideella skador? 
• Hur beräknar domstolarna ersättningen för ideella skador? 
• Tar domstolarna alltid hänsyn till trafikskadenämndens ersättningstabell? 
• I vilka fall följer man inte trafikskadenämndens ersättningstabell, och i så fall varför 

inte? 

 1.2 Avgränsning   
Uppsatsen kommer enbart att grundas på utomobligatoriskt skadestånd. Då syftet med denna 
uppsats är att redogöra för personskador, kommer endast en kort behandling av sakskador att 
genomföras. På personskadornas område finns en hel del speciallagstiftning att utgå ifrån. Jag 
kommer emellertid inte åskådliggöra dessa, då mitt huvudsyfte är att belysa SkL. Av 
utrymmesskäl kommer jag inte beakta andra former av ideella skador förutom de som avses i 
5 kap 1§ 3p SkL. För att skadestånd skall kunna aktualiseras krävs att skadevållaren antingen 
varit culpös eller handlat med uppsåt. Oaktsamhet utgör en minimigräns och är således den 
lägsta formen inom skadeståndsrättsliga beteenden. Culpabedömningen är emellertid en viktig 
aspekt inom skadeståndsrätten, varför en mycket kort redovisning kommer att göras kring 
den.   

1.3 Metod & Material  
Vid framställningen av denna uppsats, har jag använt mig av den traditionella rättsdogmatiska 
metoden som innebär en tolkning och systematisering av gällande rätt. Inom den gällande 
rätten finns den s.k. rättskälleläran, som består främst av lag, förarbeten, rättspraxis och 
doktrin.1 För att kunna klargöra huruvida domstolarna tagit trafikskadenämndens 
ersättningstabell i beaktande, kommer fokus att ligga på rättspraxis.  

Den gällande rätten för ideella skador i Sverige har förklarats utifrån trafikskadenämndens 
ersättningstabell. Trots att domstolarna inte är strikt bundna av denna tabell, har den fått stor 
betydelse i det svenska rättssystemet. Tabellerna finns enkelt att hitta på trafikskadenämndens 
hemsida och gäller vid skador som inträffat före 2002 och efter 2002.  

Doktrinen har använts för att ge en klarare bild och tolkning av det svenska rättssystemet på 
personskadornas område.  

  

                                                           
1 Peczenik – SvJT 2005 Juridikens allmänna rättsläror s. 249. 
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2. Allmänt om skadeståndsrätten 

Skadeståndsrätten är en del av civilrätten och omfattar rätten till ersättning för skada som 
regleras i Skadeståndslagen (1972:207).2 Det som karakteriserar skadeståndsrätten är att det 
finns en person som lidit en skada, den skadelidande, och en person som vållat samma skada, 
skadevållaren. I detta skede uppkommer då frågan om den skadelidande är berättigad till 
ersättning av skadevållaren för skadan eller förlusten. Den primära regeln inom 
skadeståndsrätten är principen om full ersättning. Denna syftar till att sätta den skadelidande i 
samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Den skadelidande skall med 
andra ord varken få mer eller mindre skadestånd än den kostnad som åsamkats denne. 
Principen är emellertid inte undantagslös. Om den skadelidande själv medverkar till skadan, 
kan skadeståndet komma att jämkas, vilket i slutändan innebär att den skadelidande får 
mindre än den ursprungliga kostnaden om den inte hade medverkat till skadan.3  

Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan inomobligatoriskt och utomobligatoriskt 
skadestånd. Om en säljare levererar en vara alltför sent, eller om varan inte överensstämmer 
med vad säljaren utfäst, kan säljaren vara skyldig att utge skadestånd till köparen, under de 
förutsättningarna som anges i köplagen (1990: 931). Denna situation beskriver ett skadestånd 
i kontraktsförhållande, d.v.s. inomobligatoriskt skadestånd. Om en fotgängare blir påkörd av 
en vårdslös cyklist och får sitt ben brutet, blir cyklisten likaså skadeståndsskyldig i enlighet av 
bestämmelserna i skadeståndslagen. Detta kallas för ett utomobligatoriskt skadestånd 
eftersom parterna inte står i kontraktsförhållande till varandra.4 Denna uppsats kommer att 
behandla skadeståndslagen varför den inomobligatoriska skadeståndsrätten inte kommer att 
behandlas vidare.  

2.1 Historik 
Före tillkomsten av skadeståndslagen, var skadeståndsreglerna upptagna i den dåvarande 
strafflagen, närmare bestämt i 6 kap strafflagen 1864. Om vi går ännu längre bak i tiden som 
till medeltiden, finner vi att skadeståndet återfanns i form av en bot. Boten utgjorde som ett 
slags mellanting mellan straff och skadestånd och delades oftast mellan konungen, häradet 
eller staden, och målsägande. Den del av boten som utgick till målsägande ansågs som ett 
slags skadestånd. Skadeståndsreglerna var emellertid få. Även om 1734 års lag bestod till stor 
del av ett botsystem, fanns det regler om skadestånd som inte hade med bot att göra. Det var 
inte förrän i mitten av 1800- talet som botsystemet upphörde och skadeståndet blev helt 
självständigt. Skadeståndsbestämmelserna infördes då i 6 kap 1864 års strafflag. Den 
bakomliggande orsaken till detta var att förslaget till den allmänna lagen inom civilrätten 
slopades, vilket inte var fallet med straffrätten.5 Skadeståndslagen (1972:207) trädde i kraft 
den 1 juli 1972 och ersatte 6 kap i strafflagen. Reglerna för skadeståndsskyldighet var dock 
detsamma. Den viktigaste regeln som tillämpades vid person- och sakskada, utan stöd av lag 
var culparegeln. Principen innebar att den ansvariges skadeståndsskyldighet bedömdes på 
samma sätt som straffet. Vid bedömning av skadeståndsskyldigheten, togs hänsyn inte till 
huruvida handlingen var brottslig eller inte, utan enbart om den var oaktsam eller uppsåtlig. 
Införandet av SkL innebar inte några större förändringar eftersom dagens SkL bygger i stora 
delar på 6 kap 1864 års strafflag. Skadeståndsskyldigheten uppstår fortfarande för vållande till 
person- och sakskada precis under samma förutsättningar som före lagens ikraftträdande. För 

                                                           
2 Heller, Radetzki, 2010 s.25. 
3 Bengtsson, 1994 s.9 & 6 kap 1 § SkL. 
4 Hellner, 2000 s. 11. 
5 Hellner & Radetzki, 2010 s. 30. 
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ren förmögenhetsskada utgår skadeståndsskyldigheten bara om skadan orsakats genom brott, 
enligt 2 kap 2§ SkL. Jämför man med andra länder, ligger den svenska straffrätten i nära 
anslutning till skadeståndsrätten, vilket internationellt sett är ovanligt. Detta påstående kan 
man finna genom en jämförelse av framställningar av skadeståndsrättens allmänna läror med 
de allmänna lärorna av straffrätten. Jämför man bedömning av underlåtenhet med positivt 
handlande, av nöd och nödvärn, av uppsåt och oaktsamhet osv, finner man att sambanden är 
ganska lika.6  

2.2 Skadeståndslagens huvuddrag 

Den primära lagen som reglerar skadeståndsbestämmelser är skadeståndslagen (1972:207), 
vilken är den första allmänna lagen om skadeståndsskyldighet i Sverige. 1 kap 1§ SkL 
indikerar på att lagen har ett vidsträckt giltighetsområde. Där framgår att 
skadeståndsbestämmelserna enligt skadeståndslagen är tillämpliga, om inget annat föreskriver 
eller annars följer av avtal. Det innebär med andra ord att en speciell lagbestämmelse kan gå 
före SkL.7 Paragrafen ger skenet av att den täcker hela den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten. Detta är dock en felaktig uppfattning. Ser man vidare på lagens 
bestämmelser, finner man att 1-4 kap, de som reglerar förutsättningarna för 
skadeståndsskyldighet, handlar enbart om culpösa handlingar. Här förutsätter man att någon 
har handlat culpöst för att skadeståndsskyldigheten skall vara aktuell. I första hand ligger 
ansvaret för eget vållande (2 och 4 kap), därefter ansvar för annans vållande, inklusive det 
allmännas (3 kap). Det är enbart 5 och 6 kap som är gemensamt för hela skadeståndsrätten.  

 SkL säger ingenting om att det finns principer  införda genom rättspraxis. Inte heller antyder 
lagen om att det finns regler införda om det strikta ansvaret, dvs. skadeståndsansvar helt 
oberoende av vållande. Slutligen tar lagen inte upp det faktum att den enbart innehåller en del 
av den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Vidare är flera av de bestämmelserna som anges 
i SkL så allmänt utformade att de inte ger någon egentlig vägledning vid tillämpningen. Detta 
framgår tydligt av den centrala regeln i 2 kap 1§ som anger följande: 

”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada skall ersätta 
skadan.” 
   

Vid tolkningen av denna regel, måste man således söka svaret i rättspraxis och förarbeten för 
att kunna få en vägledande tillämpning. 8 

2.3 Skadeståndets funktioner 

2.3.1 Prevention 

Den preventiva funktionen av skadeståndsrätten har varit en mycket svårbedömd och 
omdebatterad fråga. Den preventiva funktionen består i att förhindra de skador som ger 
upphov till skadeståndsskyldighet. En skadevållare som är medveten om att denne kommer 
åläggas skadeståndsansvar, kommer att agera på ett sådant sätt att skada inte uppkommer. Den 
individualpreventiva effekten som eftersträvas med straffet innebär att den som en gång blivit 
tvungen att utge skadestånd, kommer troligtvis att se till att vara mer aktsam i framtiden. Den 
allmänpreventiva effekten består i att folk i allmänhet på grund av rädsla, undviker handlingar 
som medför skadeståndsskyldighet.  
                                                           
6 Hellner & Radetzki, 2010 s. 31. 
7 Bengtsson & Strömbäck, 2002 s.30. 
8 Hellner & Radetzki, 2010 s.29. 
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En viktig förespråkare inom rättsvetenskapen är Anders Vilhelm Lundstedh som hävdade att 
preventionen är skadeståndets viktigaste funktion. Han utvecklade detta med att hävda att det 
är viktigare att skadeståndsansvaret medför att antalet skador minskas än att skadestånd ska 
utgå i de få fall där skada inträffat.9 Om skadeståndsansvaret inte förelegat vid culpösa 
handlingar, hade handlingarna blivit alltmer vanliga enligt Lundstedt, och det skulle inte ha 
funnits en anledning att kalla dem culpösa då de skulle förekomma utan reaktion. Genom att 
allmänheten är medveten om att ett vårdslöst beteende kommer att leda till 
skadeståndsskyldighet kommer handlandet undvikas. Lundstedt menar att detta medför ett 
säkrare samhälle. Vi ska inte ständigt behöva oroa oss över att bli utsatta för skador till person 
och egendom. Lundstedts teori om preventionens betydelse är dock svårbevisad men även 
svår att motbevisa. Svårigheten har att göra med att det finns flera faktorer i samhället som 
uppmuntrar till försiktighet. Förutom straffet finns skadeförebyggande verksamhet, 
upplysningsverksamhet samt risken att själv skadas.10 En troligtvis mer betydelsefull faktor är 
att den skadeståndsskyldige inte behöver betala skadeståndet själv, utan ingår i 
ansvarsförsäkringar som innebär att försäkringsbolagen står för skadevållarens ansvar. Då de 
flesta människor innehar ansvarsförsäkringar innebär det att risken att själv behöva betala inte 
är särskilt stor, vilket kan leda till att den preventiva verkan går förlorad. 

En annan typ av prevention som på senare år kommit att aktualiseras är den ekonomiska 
preventionen, vilket handlar om antagandet att skadeståndsreglerna skapar ett ekonomiskt 
motiv för att minska risken för skada. Trafikförsäkringar avseende riskabla fordon är 
jämförelsevis dyrare än andra fordon, varför många kan komma att välja bort exempelvis 
motorcyklar och på så sätt har det ekonomiska motivet minskat risken för skador. Därmed inte 
sagt att den uppkomna situationen kan ge motsatt effekt. Istället för att välja bort motorcykeln 
på grund av den höga premien, kan köparen komma att köpa motorcykeln men strunta i 
försäkringen. Särdraget för den ekonomiska preventionen är att den kan användas i tidigare 
led. Om biltillverkare åläggs skadeståndsskyldighet för bilskador eller om trafikförsäkringens 
premie är lägre för säkrare bilar, kan tillverkarna komma att tillverka säkrare bilar.11 

2.3.2 Reparation 

Det reparativa syftet uppnås genom att ersättningen som skadevållaren måste utge till den 
skadelidande möjliggör en reparation för den uppkomna skadan. Vid exempelvis personskada 
ska skadevållaren ersätta den skadelidande för särskilda utgifter för sjukvård och 
inkomstförlust som skadelidande ådragit sig. Om den skadelidande vid sakskador exempelvis 
förlorat sitt hus, sin bil, sina möbler, skall ersättningen omfatta så mycket som förlusten 
motsvarat. Den skadelidande ska få möjlighet att införskaffa annan motsvarande egendom i 
stället. Beloppet skall även täcka den indirekta förlusten som han lidit, till exempel genom att 
den skadelidande varit tvungen att hyra annan egendom under den tid då han varit utan den 
skadade egendomen.12 

Liksom den preventiva funktionen, har den ovannämnda funktionen en allmän trygghet i 
samhället. Det kan medföra att den allmänna känslan av säkerhet att veta, att om skada skulle 
inträffa, kommer man att få denna ersatt. Därmed inte sagt att denna trygghet är obegränsad. 
Man måste dock lägga i åtanke att de flesta uppkomna skador faktiskt ersätts genom 

                                                           
9 Hellner & Radetzki, 2010s. 42. 
10 Hellner & Radetzki, 2010 s.43. 
11 Hellner & Radetzki, 2010 s. 44-45. 
12 Hellner, 2000 s. 39. 
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försäkringar och socialförsäkringar. Detta innebär dock inte att den reparativa funktionen helt 
åsidosatts då försäkringar ofta uppställer krav på att försäkringstagaren betalar en självrisk.13 

2.4 Objektiva ansvarsförutsättningar 

För att skadeståndsskyldigheten skall kunna aktualiseras måste vissa ansvarsförutsättningar 
bli uppfyllda.  Ansvarsförutsättningarna delas in i två grupper; objektiva- och subjektiva 
ansvarsförutsättningar.  

De objektiva ansvarsförutsättningarna hör till de omständigheter som är oberoende av 
personliga förhållanden hos skadevållaren. För att de objektiva förutsättningarna skall vara 
uppfyllda måste först och främst en skada ha uppstått. Den skadade egendomen skall ha 
tillhört någon annan än skadevållaren. En skadevållare kan således inte rikta 
skadeståndsanspråk för sin egendom som denne själv skadat. Slutligen skall skadevållarens 
handlande anses vara allmänt oacceptabelt. I detta ligger att man har en plikt att inte skada. 
De objektiva förutsättningarna för skadeståndsskyldighet skall kunna fastställas utan att 
behöva ta hänsyn till huruvida skadevållaren varit i god tro eller inte. 14 

2.5 Subjektiva ansvarsförutsättningar  

Med subjektiva ansvarsförutsättningar avses de förutsättningar som hänförs till skadevållarens 
personliga omständigheter. Hit hör om skadevållaren handlat med uppsåt eller av oaktsamhet, 
med den gemensamma termen vållande (culpa).15 

Med uppsåt avses att en person har företagit en handling och varit medveten om dess 
eventuella konsekvenser. Vid person- och sakskada krävs emellertid inte att någon har handlat 
med uppsåt, varför begreppet inte kommer att vidareutvecklas i denna uppsats. Vid icke 
uppsåtligt handlande ligger fokus på huruvida handlingen varit oaktsam eller inte. Det är 
denna bedömning som skadeståndsrätten koncentrerar sig på.  

För att kunna klargöra begreppet oaktsamhet, bör man ställa frågan om skadevållaren borde 
ha handlat på ett annat sätt. Vid bedömningen av detta, tas en rad olika omständigheter i 
beaktande.16 Det man först och främst gör är att hitta en standard som man kan jämföra det 
förekomna handlandet. Inom skadeståndsrätten kan man utgå från principen Bonus Pater 
Familias (en god familjefader), vilken utgör en norm för hur en normalt aktsam person skulle 
handla i en viss uppkommen situation. Begreppet är emellertid föråldrat, varför den inte 
används lika ofta längre.  

I många fall sker culpabedömningen utifrån normer som återfinns i författningar eller i 
föreskrifter utfärdade av myndigheter. Man kan även ta i beaktande sedvanan vid 
culpabedömningen. Däremot är sedvanan en sekundär bedömningsmetod i förhållande till de 
lagar och föreskrifter som omnämnts. För att lagar och regler skall vara relevanta vid 
culpabedömningen förutsätts dock att de skyddar den skadelidandes ekonomiska intressen. 
Eftersom straff ligger i nära samband till skadestånd, föreligger även skadestånd vid brottsliga 
handlingar. Samma princip gäller om föreskrifterna skulle genom förvaltningsrättsliga 
påföljder sanktioneras.17 Det är dock inte bara regler och föreskrifter som inverkar på 
aktsamhetskravet. Även regler för sport och tävlingar kan tillmätas stor betydelse vid 

                                                           
13 Radetzki, 2005 s. 9.  
14 Hellner & Radetzki, 2010 s.107. 
15 Ibid. 
16 Hellner & Radetzki, 2010 s. 128. 
17 Hellner & Radetzki, 2010 s. 129. 
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skadeståndsskyldigheten.18 I NJA 1993 s 149 kom HD dock fram till en annan vändning, 
nämligen att spelreglerna inte kunde tillmätas samma betydelse för utomstående som i 
förhållande till en deltagare.19 

En annan viktig komponent inom culpabedömningen är prejudikaten. Tidigare fall som är av 
avgörande betydelse för ett visst mål, skall bedömas på samma sätt såvida det inte kan 
åberopas fler individuella omständigheter som kan påverka utgången i målet.  
 

När författningar och andra föreskrifter, prejudikat eller sedvana inte ger tillräckliga 
instruktioner beträffande aktsamhetskravet, måste domstolarna tillämpa den fria 
bedömningen. För att kunna avgöra aktsamhetskravet brukar hänsyn tas till tre faktorer. Först 
och främst tar domstolen hänsyn till eventuella skaderisker. Därefter beaktar man skadans 
sannolika storlek och slutligen tas hänsyn till möjligheterna att kringgå skadan. En fjärde 
faktor kan även komma att beaktas, nämligen skadevållarens insikt om skadan. Därefter gör 
man en helhetsbedömning där man väger de olika omständigheterna emot varandra. I det 
skedet kan man avgöra om ett annat handlande hade krävts i en viss situation. I denna 
bedömning ingår även domstolens avvägning för skadorna mot kostnaderna av 
skadeförebyggande åtgärder. Om det visar sig att skadorna förväntas bli stora ställer 
domstolen högre krav på handlingar som bör underlåtas eller vidta åtgärder för att undvika 
skadans eventuella uppkomst.20 

2.6 Person- och Sakskada 

Av 2 kap 1 § SkL framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller 
sakskada skall ersätta skadan.21 Gränsdragningen mellan person- och sakskada är ofta 
uppenbar. Personskador innefattar fysiska och psykiska skador som kan uppstå på 
människokroppen. Sår, brutna ben, utslagna tänder, avhuggna fingrar, sjukdomar, 
depressioner och chocktillstånd är exempel på personskador. Som exempel på sakskador kan 
nämnas sönderslagna föremål och lösören, smutsiga kläder, repad lackering på bilar, 
förgiftade kreatur och matvanor. Här handlar det således om fysiska skador på fast egendom 
och lösa saker. När en egendom förlorar sin funktion eller i en icke obetydlig grad blivit 
nedsatt, är det också en fråga om sakskada. Både tillfälliga och permanenta förluster av 
egendom, utgör sakskador. 

Paragrafen fick sin redaktionella ändring 2001 och innehåller den huvudsakliga regeln inom 
skadeståndsrätten: culparegeln. Förutsättningen för skadestånd är att skadevållaren handlat 
med uppsåt eller varit vårdslös i sitt handlande.22  

Begreppet vålla som anges i paragrafen utgör ett gemensamt uttryck för handlande eller 
underlåtenhet som kan medföra skadeståndsansvar enligt SkL. Uttrycket användes före SkL:s 
ikraftträdande för att beskriva ansvaret på grund av uppsåt eller oaktsamhet. Idag har 
begreppet en vidare utformning. Det innefattar ett handlande som av objektiva grunder skiljer 
sig från det verkliga, även om skadegöraren rent subjektivt handlat av en godtagbar 
anledning.23 

                                                           
18 Hellner & Radetzki, 2010 s. 131. 
19 NJA 1993 s. 149. 
20 Hellner & Radetzki, 2010 s. 133-135. 
21 2 kap 1§ SkL. 
22 Bengtsson & Strömbäck , 2002 s.43. 
23 Bengtsson & Strömbäck, 2002 s. 44-45. 
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2.7 Ersättning för personskada 

Ersättning för personskada omfattar ersättning för: 

1. Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande vilket innefattar skälig 
kompensation till skadelidandes närstående  

2. Inkomstförlust 
3.  Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående 

art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av 
skadan24 

2.7.1 Sjukvårdskostnad och andra kostnader  

Till sjukvårdskostnader räknas utgifter för sjukhusvård, läkare, röntgen, sjukgymnastik, 
eftervård, medicin, resekostnader, utgifter för assistanspersonal, protes, rullstol, resekostnader 
i samband med sjukvården m.m. Skadeståndet gäller både i förfluten tid som i framtiden och 
syftar till att neutralisera verkningarna av skadan i den skadelidandes dagliga levnadssätt. 
Även här gäller principen om full ersättning men med vissa begränsningar. För att kunna få 
full ersättning krävs att det ska vara fråga om nödvändiga kostnader.25 Detta följer av den 
allmänna bestämmelsen om skadelidandes skyldighet att begränsa skadans omfattning. Den 
skadelidande skall således inte vara alltför bekväm i sitt val av vård på bekostnad av den 
skadeståndsskyldige. Denne skall alltså välja den billigaste och adekvata vården vilket 
framgår av NJA 1968 s 23. Det man måste lägga i minnet är att dessa kostnader i stor 
utsträckning täcks på annat håll. Till stor del är det skattebetalarna, genom landstinget som 
står för kostnaderna. Det är även genom de allmänna sjukförsäkringarna som 
skadeståndsskyldigheten ersätts. Det är när ersättningen inte utgår ifrån den privata 
olycksfalls- eller sjukförsäkring som skadestånd kan utkrävas.26 

2.7.2 Inkomstförlust 

Det finns två metoder som används för att räkna ut inkomstförlusten. Den ena, en beräkning 
av den konkreta förlusten för den förflutna tiden. Den andra, en abstrakt beräkning för 
framtida förluster. Den andra metoden används emellertid bara vid svåra skador.27 

  

                                                           
24 5 kap 1§ Skadeståndslagen (1972:207). 
25 Bengtsson & Strömbäck, 2002 s. 141. 
26 Hellner & Radetzki, 2010 s.375-376. 
27 Hellner & Radetzki, 2010 s.379. 
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3. Ideella skador 

De ovannämnda punkterna som har behandlats avser ekonomiska förluster. Genom 1975 års 
lagstiftning infördes regler som var avsedda att göra en distinktion mellan ekonomiska skador 
och ideella skador. Efter 2001 års ändringar i SkL blev distinktionen ännu tydligare. 
Lagtexten använder inte termen ideell skada utan nämner istället ”fysiskt och psykiskt lidande 
av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande 
men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan”.28  

3.1 Trafikskadenämnden  

Vid beräkningen av ersättningen för ideella skador utgår man ifrån s.k. hjälptabeller som 
årligen fastställs av trafikskadenämnden (TSN). Tabellerna har tillkommit genom en 
samverkan mellan HD:s och försäkringsbolagens praxis och har funnits i flera decennier. I 
propositionen till 1975 års lagstiftning anges att ersättningen för ideella skador måste vara 
schablonartad även om principen om full ersättning för liden skada gäller i detta fall. Att mäta 
förlusten av en ideell skada går dock inte att göra på objektiva grunder. Man har heller inte 
tagit hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet då det inte utgör en konsekvent och 
rättvis bedömning. Man har istället ansett att en friare bedömning av förlusten bör göras. Av 
denna anledning har man valt att använda dessa standardiserade normer som fastställs av 
TSN.29 I propositionen till 2001 års lagstiftning framgick att hjälptabellerna för sveda och 
värk som användes är ett viktigt instrument. Vidare uttalades att lagen inte bör utvecklas 
vidare i detaljer utan ersättningen bör liksom nu, bestämmas av domstolarna och 
skadeprövningsnämnden.30 

3.2  Sveda och värk  

Paragrafens sista punkt som avser sveda och värk fick sin lydelse genom en ändring som 
trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet med lagändringen var att tydliggöra definitionen av 
begreppet sveda och värk.31 Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande under en 
akut sjuktid efter skadans inträffande. Begreppet är dock inte alltid renodlat. För att underlätta 
den skadelidandes leverne under sjukdomstiden, ersätts vissa utlägg som en del av beloppet 
för sveda och värk. Den akuta sjuktiden pågår till dess att skadelidande har blivit 
friskförklarad eller att invalididettillståndet har inträtt. Ersättning för sveda och värk utgår vid 
smärta och andra fysiska obehag men även för psykiska reaktioner som ångest, sömn- och 
koncentrationssvårigheter, depressiva reaktioner, sexuella störningar m.m. Ersättningen utgår 
inte bara för vad skadan i sig innebär utan även på lidande som följer med olika typer av vård 
och behandling. Även psykisk oro och ängslan inför framtiden innefattas av begreppet sveda 
och värk och blir därigenom föremål för ersättning.32 Psykiskt lidande i form av sorger och 
besvikelser är däremot inte ersättningsgilla enligt svensk rätt, vilket förekommer i andra 
länder som i Frankrike och vissa stater i USA. Skadeståndet för sveda och värk brukar sällan 
bli föremål för prövning i tidigt skede utan prövas ofta när den akuta sjukdomstiden har löpt 
ut.   

Själva syftet med ersättning för sveda och värk är oklart och delvis omtvistat. Förr i tiden 
uppfattades ersättningen avse sådana utgifter för rekreation som inte kunde bevisas eller anses 
                                                           
28Bengtsson & Strömbäck, 2002 s.181. 
29 Prop 1975:12 s.111. 
30 Prop. 2001/1 s.24. 
31 Prop. 2000/01:68 s 68. 
32 Prop. 2000/01:68 s 24. 
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som ersättningsgilla i enlighet med de normer som avser ersättning för ekonomisk förlust. 
Detta strider emellertid mot dagens beräkningssätt, även om det finns en stor möjlighet till att 
ersättningen faktiskt användes för det avsedda ändamålet. Tidigare uppfattade man 
ersättningen för sveda och värk även som en slags upprättelse för den skadelidande. I svensk 
rätt lämpar sig inte denna uppfattning längre. Den har dock övertagits av 2 kap 3 § SkL som 
reglerar ersättningen för kränkning. Det man ändock skulle kunna konstatera är att 
ersättningen för sveda och värk utgör någon form av ”plåster på såret”.33  

 

 

  

                                                           
33Heller & Radetzki, 2010 s. 391. 
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3.3 tabell 4, 2013  
Vid fastställande av ersättning för sveda och värk 

 

Grundbelopp per månad  

Vårdform 

         under sex månader från skadedagen     därefter under högst sex månader     efter ett år  

 

Sjukhusvård  

 

För svår skada :        5 500 kr                            4000 kr                                                2900 kr 

För annan skada:      4000 kr                             4000 kr                                                2900 kr  

 

 

Annan vård än  
sjukhusvård under   
sjuktiden  

Under sex månader                              därefter under högst                               därefter  
från skadedagen alt.                             sex månader                         
från sjukskrivningen 

     2400 kr                                                   2400 kr                                        1300 kr  

 

 

34  

                                                           
34 Cirkulär 1- 2013 s. 3.   
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Med svår fysisk skada avses allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning samt 
svåra förlamningstillstånd och total urin- och/ eller fekal inkontinens. Även skador i form av 
exempelvis krosskada, slitskada, brännskada, skallskada, ansiktsskada samt betydande skador 
på olika kroppsdelar, fraktur med omfattande mjukdelsskador och liknande är inkluderade i 
begreppet svår fysisk skada.35 

Ersättningen för sveda och värk fastställs i TSN:s ersättningstabell och utgår i ett grundbelopp 
varje månad. Beroende på vilken typ av vård, skada och vårdtidens längd, kan det höjas om 
det finns särskilda omständigheter som talar för det. Ett exempel på när grundbeloppet kan 
höjas är om den skadelidande har genomgått vård på en intensivvårdsavdelning. Om det visar 
sig att den akuta sjuktiden fortgår trots att den skadade har efter sjukskrivningen återgått till 
sin arbetsplats, hindrar detta i sig inte att ersättningen inte bör lämnas fortsättningsvis, om det 
kan styrkas att besvären i övrigt från medicinsk synpunkt varit en förutsättning för 
sjukskrivning. Ett tillägg kan även utgå när den skadelidande har behandlats hemma vid t.ex. 
svår psykisk skada. Vid bestämmandet av ersättningens storlek utgår man normalt ifrån ett 
läkarintyg. En sjukskrivning är dock inte ett krav för tabellens tillämpning. Vanligtvis gör 
man en uppskattning av akut sjuktid när det kommer till barn och pensionärer, då de ofta inte 
blir sjukskrivna. Detta gäller även vid psykiska besvär som framstått på grund av sexuella 
övergrepp. Tidigare utgick ett ersättningsbelopp för tre månader till svårt skadade med ett 
oförändrat belopp. Nu utgår beloppet istället under sex månader. Av tabellerna framgår även 
definitionen av en svår psykisk skada. Till svåra psykiska skador räknas bl.a. stumhet, 
minnesförlust och väldigt svåra ångestattacker med känsla av identitetsförlust eller 
overklighet.36 

 3.4 Lyte och stadigvarande men 

Förutom ersättning för inkomstförlust och för utgifter, kan den som drabbats av bestående 
följder av en personskada, få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte 
eller annat stadigvarande men). Som tidigare påpekats, utgår ersättning för sveda och värk 
under tiden för akut sjukdom, medan ersättning för lyte eller annat stadigvarande men avser 
bestående lidande av bestående art och utges för tid motsvarande invaliditet. Gränsen mellan 
sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men dras således vid den tidpunkt när det 
bestående invaliditetstillståndet inträtt, dvs. när det medicinska tillståndet kan anses 
permanent och behandlingen upphört.37 

Det utmärkande för dessa skadeföljder är att de kan antas påverka den skadelidandes liv 
permanent. Det som avses med lyte är fysiska och psykiska lidanden som uppstått i samband 
med vanställande kroppsfel, ärr, hälta, förlust av kroppsdel och liknande.  

Med annat stadigvarande men avses eventuella framtida följder av skadan, d.v.s. inte bara 
sådana som medför direkt smärta eller obehag utan även sådana som orsakar svårigheter för 
den skadelidande att klara sig i ett normalt liv. Ersättning för den posten avser även bestående 
lidande och obehag som förknippas med rörelsekränkning, dövhet, mistad syn eller synskada, 
lukt eller smak. Skador i form av upphörande eller nedsatt potens och sterilitet är också 
ersättningsgilla. Den som är orolig för att i framtiden drabbas av efterverkningar av skadan 
eller råka ut för skador som förvärrar den ursprungliga skadan, ersätts enligt denna post. 
Lidande i form av att omgivningen t.ex. reagerar på så sätt att man uppfattas som vanställd 
eller som mindre dugande ersätts här också i form av stadigvarande men. När den 

                                                           
35 Cirkulär 1- 2013 s. 3. 
36 Prop. 2000/01:68 s. 25. 
37 Hellner & Radetzki, 2010 s. 397.  
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skadelidande förlorar möjligheten att ägna sig åt olika fritidssysselsättningar, får denne 
ersättning för detta så länge förlusten saknar ekonomisk betydelse.38 

I samband med 2001 års lagstiftning, fördes de skadeföljder som sedan 1975 års lagstiftning 
ersattes under posten olägenhet i övrigt till posten lyte och men. Den nya posten olägenheter 
används enbart i speciella fall, medan den utvidgade menersättningen gäller i de normala 
fallen som det tidigare olägenhetsbegreppet ersattes med. De normalfallen som avses består i 
huvudsak av: allmänna besvär av skadan i arbetet, ökad anspänning för att nå ett visst 
arbetsresultat, ökad anspänning i hushållsarbete eller dylikt samt som tidigare påpekats 
förlorad förmåga att utöva viss fritidssysselsättning.39 

I skadeståndslagen finner man liksom för posten sveda och värk inga riktlinjer för hur 
ersättningsbeloppet för lyte och men skall bestämmas. Vägledningen finns även här i TSN:s 
hjälptabell.  

Den medicinska invaliditetsgraden beräknas i procent och tillmäts väldigt stor betydelse. Vid 
beräkningen av ersättning för stadigvarande men tas hänsyn till den skadelidandes medicinska 
invaliditet samt ålder vid invaliditetens inträde. Enligt 2001 års lagkommitté handlar detta om 
psykiska och fysiska besvär som i stort sett drabbar de skadelidande på samma sätt, oavsett 
vilken social situation och livsbetingelser i övrigt den skadelidande genomgår. Kommittén 
menar vidare att den schabloniserade tabellen som nu används är ett lämpligt redskap vid 
fastställande av ersättningsbeloppen eftersom den leder till lika behandling av alla 
skadelidande inom samma åldersgrupp och med samma invaliditetsgrad. Hjälptabellerna 
skiljer således mellan ålder, skadans art samt invaliditetsgrad. Tanken med att göra en 
åtskillnad mellan olika åldersgrupper är att den som är yngre får leva i under stor del av sitt 
liv med ett lyte eller men och därför får större ersättning än den som får ett handikapp under 
sina äldre dagar.  

Ersättning för lyte och stadigvarande men utgår regelmässigt i procent och graderas utifrån 
tillstånd från 0-100 procent. En person som beräknas ha 0 procent är helt oskadd, medan 100 
procent innebär förlust av både kroppslig och psykisk funktion. För att kunna möjliggöra 
denna gradering, har man tagit hänsyn till förlorad funktionsförmåga samt kvarvarande 
förmåga. Tidigare fanns det ingen tabell som reglerade ersättning för ärr och andra 
utseendemässiga följder av en personskada. Numera finns en sådan, varvid ersättningens 
funktion beror främst på var på kroppen skadan finns, hur vanprydande skadan är samt vilken 
ålder den skadelidande har. Frånsteg kan emellertid göras endast vid extremt speciella fall.40 

Tabellerna som används för att reglera stadigvarande men framgår i cirkulär 2-2013 som 
gäller skador inträffade efter 2002. Det finns då tre tabeller att utgå ifrån. Tabell 1 gäller i de 
fall där den skadelidande återgått i arbete (minst 25 %) och omfattar ersättning för anspänning 
i arbetet och i daglig livsföring i övrigt. Tabell 2 gäller för den skadelidande som inte återgått 
till sitt arbete och omfattar enbart ersättning för anspänning i det daglig livsföring. Slutligen 
gäller 3 tabellen enbart ersättning för anspänning i arbetslivet och fungerar som en skiljelinje 
mellan tabellerna 1 och 2. Syftet med tabell 3 är att den är avsedd att användas i de fall när 
den skadelidande vars skada framgår av 2 tabellen senare återgår i arbete. Beroende på vilken 
tabell man tittar på, består tabellerna antingen av ett fast engångsbelopp eller ett eller två 
årsbelopp. Årsbeloppen har kapitaliserats med den kvinnliga 65- årsfaktorn respektive den 
kvinnliga livsvariga faktorn. 

                                                           
38 Prop 2000/ 01:68 s 25-26.   
39 Bengtsson & Strömbäck, 2002 s. 190. 
40 Prop. 2000/01:68 s. 26.  
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Den tabellen som behandlats ovan gäller för skadeföljder som faller under begreppet men. För 
att veta hur ersättningen för lyte regleras, skall en annan tabell tillämpas. Hjälptabellen 
fastställs för utseendemässiga skadeföljder och är beroende av två olika faktorer: hur pass 
vanprydande skadan är och var på kroppen skadan är belägen. Vid flera ärr görs en 
sammanvägning, därefter höjs eller reduceras summan med hänsyn till den skadelidandes 
ålder. Av nedan framställda tabell framgår att den skadelidande som är under 15 år får en 
ersättning som multipliceras med 135 %, medan den som är 25 år med 100 %.  

 

Tabell 1. Ålderstabell vid lyte och men41 

Den skadelidandes 
ålder  

Andel av beloppet enligt 
punkt 4 

 
Under 15 år 
 

 
135% 
 

15 men ej 20 år 
 

125% 
 

20 men ej 25 år 
 

120% 
 

25 år 
 

100% 
 

Därefter reducering - i 
princip 
- utifrån hjälptabellen för 
bestämmande av 
ersättning för 
men (medicinsk 
invaliditet), 
se bilaga 
"Åldersfaktorer" 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 TSN cirkulär nr 2-2013 s. 1.  
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Tabell 2. För fastställande av ersättning för lyte och men, uttryckt i kronor  42 

  Fram-
trädand
e 

Klart 
framträdand
e 

Van- 
Prydand
e 

Klart 
Van- 
prydand
e 

Uppenbart 
Van- 
Prydande 

Frånstöta
nde 

1. Bål 3 500- 
5 400 

5 500- 
9 100 

9 400- 
13 700 

13 900- 
19 800 

19 900- 
27 400 

27 700- 
35 100 

2. Fötter 
överarm 

3 900- 
6 100 

6 300- 
10 700 

10 900- 
15 200 

15 500- 
30 500 

30 600- 
48 800 

48 900- 
68 600 

3. Ben/ 
underar
m 

5 400- 
10 700 

10 900- 
12 200 
 

15 500- 
22 900 
 

23 100- 
42 000 

42 100- 
73 900 

74 000- 
105 100 
 

4. Händer 7 600- 
13 700 

13 900- 
19 800 

19 900- 
30 500 

30 600- 
53 400 

53 500- 
91 500 

91 600- 
137 100 

5. Ansikte/ 
hals 

15 200- 
22 900 

23 100- 
32 000 

32 100- 
53 400 

53 500- 
137 100 
 

137 300- 
243 800 

243 900- 
350 400 

 

Som framgår av den ovan framställda tabell och som tidigare påpekats finns två faktorer som 
påverkar bedömningen av ersättningsbeloppet. Den ena faktorn sträcker sig från framträdande 
till frånstötande. Som man ser ovan, omfattar den andra faktorn hela kroppen, där mest 
ersättning utgår för skadeföljder ansikte/hals och minst ersättning för skadeföljder på bål. En 
höjning av beloppet kan enbart ske i väldigt extrema fall. Exempel på sådana situationer är 
allvarliga och utbredda brännskador. Det finns även situationer där ersättningsbeloppet 
lämnas ut efter en skälighetsbedömning. Vid exempelvis mindre framträdande ärr kan 
ersättningen istället sänkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Tabell 5, TSN cirkulär 2-2013 s. 47.   
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Tabell 3. För fastställande av ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputation. Denna tabell avser en 25 årig 
person. 43 

Kroppsdel Belopp Kroppsdel Belopp 
Tå 
Stortå  
 

6 500 kr- 
9 000 kr 

Finger 
Tumme 

13 000 kr 
15 000 kr 

Fot  
 
 

62 000 kr Hand  87 000 kr 

Underben  
 
 

75 000 kr Underarm  99 000 kr 
 

Lårben 
 
 

87 000 kr Överarm 112 000 kr 

 Lårben/höft 
 
 

99 000 kr   

 

I TSN:s tabeller finner man en ytterligare tabell som reglerar utseendemässiga skadeföljder i 
form av amputationer. Tabellen är som synes ovan upplagd efter vilken kroppsdel som har 
amputerats. Utöver ersättning för utseendemässig förändring och förlust av substans ges en 
ersättning för men. Tabellen ersätter även vanliga ärr som tillkommit till följd av 
amputationen. Om ärren däremot utgör en större utseendemässig förändring, tillämpas även 
tabell 4. Vid kroppsskador som inte framgår av denna tabell – såsom öra, näsa, bröst etc.- sker 
en individuell bedömning med utgångspunkt i de befintliga tabellerna. Även här tas hänsyn 
till den skadelidandes ålder. Ålderfaktorn presenteras precis på samma sätt som vid 
ersättningen för lyte (tabell 5), varför en vidare presentation inte är nödvändig.44 

Ersättningen som utgår för lyte och men utgår i ett kapitalbelopp och är vanligtvis skattefri.45 

3.5 Särskilda olägenheter  

Tidigare framgick av 5 kap 1 § första stycket tredje punkten SkL att den skadelidande, utöver 
ersättning för kostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande 
men, kunde få ersättning för ”olägenheter i övrigt”. Varken lagtext eller motiv tydliggör syftet 
med denna post. Trots detta, torde ersättningen endast ha utgått vid invaliditet.46 Posten var 
avsedd att täcka både ekonomiska och ideella skador. De ideella och ekonomiska skadorna 
som var ersättningsgilla enligt denna post var följande: (a) allmänna besvär av skadan i 
arbetet samt ökad anspänning. Syftet med detta var att kompensera den skadelidande för den 
faktiska eller eventuella strävan att uppnå sin arbetsskyldighet på ett så gott sätt som möjligt. 
(B) risken för inkomstförlust genom temporär frånvaro från arbetet och i viss mån den risk för 
förlust av mera ovanliga skadeföljder som kunde uppstå på grund av skadan. (C) dyra 
levnadsomkostnader som kan uppkomma i framtiden, var ersättningsgilla. Även (d) påkostade 
fritidssysselsättningar av ekonomisk karaktär som till exempel arbete på fritidshus, kunde 
ersättas. I praktiken ersattes även (e) skadeföljder på fritiden, ex anspänning i hushållsarbetet, 

                                                           
43 Ibid. 
44 Tabell 6, TSN cirkulär 2-2013 s. 48. 
45 Heller & Radetzki, 2010 s. 399. 
46 Hellner & Radetzki, 2010 s 400 och SOU 1995:33 s. 102 och 104. 
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däri ingick skötsel av bil, villa eller trädgård. Slutligen kunde ersättning utgå (f) för minskad 
förmåga att utöva vissa fritidsaktiviteter. Ersättningen kunde emellertid enbart utgå efter en 
individuell prövning.  

Vid ändringen av 2001 års SkL slopades begreppet ”olägenheter i övrigt” och ersattes 
samtidigt med ett snävare begrepp benämnd särskilda olägenheter. Själva syftet med 
ändringen var att systematisera olägenhetsersättningen och förenkla skaderegleringen. Istället 
för att reglera de ekonomiska och ideella skadorna tillsammans, delade man upp de, så att 
ersättningsposterna b, c och d ovan hamnade under ersättningsposterna som reglerar 
kostnader för inkomstförlust. På detta sätt, blev den nya olägenhetsposten av enbart ideell 
karaktär. De övriga ersättningsposterna enligt ovan, ersätts numera inom ramen för särskilda 
olägenheter. Det man emellertid måste beakta i detta fall, är att olägenhetsposten enbart 
tillämpas när ersättning för lyte och stadigvarande men inte kan användas. Man skall således i 
första hand försöka få en kompensation utifrån den schablonbaserade ersättningstabellen som 
utgår för lyte och stadigvarande men. Endast när detta inte kan ske, utgår ersättning för 
särskilda olägenheter. Posten används därmed restriktivt och efter en individuell prövning. I 
första hand är det förlust av fritidsaktiviteter som skall kunna ersättas som en särskild 
olägenhet. Förutsättning för detta är att det skall vara fråga om ett betydande ingrepp som inte 
kan kompenseras genom andra sysselsättningar. Det skall således röra sig om en avsevärd 
förlust av livskvalitet.47 

I ett rättsfall från 1992 blev en lastbilschaufför svårt skadad i knät till följd av en bilolycka. 
Eftersom han inte längre kunde utöva sin främsta fritidssyssla; sportdykning, fick han en 
ersättning beräknad efter 500 om året för den förlust som han genomlidit.48 

Beräkningen av ersättningen fastställs som tidigare genom ett årligt belopp, varpå hänsyn tas 
till den skadelidandes ålder vid skadetillfället.49 Denna post är dock inte helt enkel att 
klargöra. En närmre detaljerad innebörd av begreppet kommer inte heller att göras. Med 
hänvisning till motiven, anser regeringen att det inte är lämpligt för lagstiftaren att styra 
rättstillämpningen genom en vidare detaljerad innebörd av begreppet.50 

 3.6 Bindande 

Principen att ersättning för sveda och värk får bestämmas schablonmässigt accepterades av 
HD genom rättsfallet NJA 1972 s.81. Där accepterade HD TSN:s ersättningstabell som 
utgångspunkt vid beräkningen av ersättning för sveda och värk. HD menade att det föreligger 
uppenbara svårigheter att fastställa graden av sveda och värk i det enskilda fallet varför 
trafikskadenämndens hjälptabell är påkallad.51 

Rättsfallet NJA 2000 s 278 handlar om en 19 årig man som gjort sig skyldig till grov 
misshandel vilket lett till att den skadelidande tvingats genomgå omfattande skalloperationer 
samt led av afasi på grund av slaget som han fick i bakhuvudet. Enlig TSN:s praxis utgår 
25 000 kronor för sveda och värk. Både TR:n och HovR:n dömde med utgångspunkt i TSN:s 
praxis och ålade således svarande att erlägga skadestånd om 25 000 kr för sveda och värk. En 

                                                           
47 Prop 2000/01:68 s. 29. 
48 NJA 1992 s. 642. 
49 Hellner & Radetzi, 2010 s. 401. 
50 Hellner & Radetzki, 2010 s. 402. 
51 NJA 1972 s. 81. 
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redogörelse av högsta domstolens domskäl och domslut kommer av praktiska skäl att ske 
senare i arbetets del.52 

Ett lite nyare rättsfall är NJA 2005 s 919 där en åklagare väckte åtal gentemot F. G med 
följande gärningspåståenden: 

1. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. F. G har under tidsperioden januari 1999 till 
januari 2003 vid tre tillfällen haft sexuellt umgänge med målsäganden som vid det 
första tillfället endast var 7 år. Det sexuella umgänget bestod av vaginalt och oralt 
samlag. Målsägande har även efter tillsägelse fått vidröra hans penis och onanera åt 
honom. Med hänsyn till målsägandes låga ålder, har brottet kommit att rubriceras som 
grovt sexuellt utnyttjande av underårig.  

2. Sexuellt ofredande genom att ha uppträtt anstötligt mot målsägande. Han har vid olika 
tidpunkter smekt henne mellan benen och brösten samt onanerat framför henne.  

Målsägande har begärde skadestånd för bland annat sveda och värk med ett belopp om 
130 000, vilket är beräknat på ett årligt belopp om 25 000 kr. TR:n dömde ut ersättningen för 
sveda och värk i enlighet med målsägandens yrkande. Tingsrätten ansåg att ett läkarintyg som 
påvisat omfattningen av målsägandens psykiska lidande inte var nödvändigt då målsägandens 
lidande framgått genom de videoinspelade förhören. Domstolen menade även att övergrepp 
av detta slag, normalt ger upphov till betydande psykisk lidande, varför målsägande får anses 
vara berättigad till den skäliga ersättningen för hela den yrkande perioden.  

Till skillnad från TR:n, ansåg HovR:n att de videoinspelningarna som användes som 
bevisning inte varit tillräckliga för att kunna utge högre ersättning än vad som framgick av 
TSN:s ersättningstabeller för sveda och värk. HovR:n menade vidare att för att 
överhuvudtaget kunna få ersättning för psykiskt lidande i form av sveda och värk skall det 
styrkas genom en medicinsk utredning. Detta styrks normalt genom ett läkarintyg, intyg från 
psykolog eller dylikt. Eftersom det är vanligt förekommande att sådana brott normalt ger 
upphov till psykiskt lidande, skall dessa typer av lidande rubriceras som personskador och kan 
därigenom ersättas i form av sveda och värk. I det aktuella fallet saknades en medicinsk 
utredning, varför en högre ersättning än den man använde sig i praxis av inte kunde utgå. 
Hovrätten dömde således ut ersättningen i enlighet med TSN:s schabloniserade 
ersättningsbelopp. En kort redovisning kring HD:s domslut kommer att genomföras under 
arbetets senare del.53 
 

Ytterligare ett sexualbrott som resulterade i olika domslut är NJA 1993 s 68.  En allmän 
åklagare väckte åtal mot M.R för grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Den tilltalade hade 
vid ett flertal tillfällen tvingat sin då 11 åriga styvdotter E.J till samlag. Våldet bestod i att 
M.R fört sitt finger fram och tillbaka i hennes slida samt tvingat henne till samlag. 
Målsägande begärde 80 000 kr för sveda och värk. Av ett antal läkarutlåtanden framgick att 
E.J led av psykiska besvär och uppvisat självdestruktiva tendenser, vilket är vanligt 
förekommande för tonåringar som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. M.R nekade dock 
till brottet. Tingsrätten fann emellertid honom skyldig och dömde honom till 2/5 års fängelse 
samt förpliktade honom att utge 30 000 kr för bland annat sveda och värk i form av det 
psykiska lidande som hon hade fått genomgå. Hovrätten ansåg emellertid inte att påståendena 
kunde göra sig styrkta och lämnade därmed åtalet utan bifall. Till skillnad från HovR:n ansåg 
HD att bevisningen som E.J lämnat i form av polisförhör samt läkarutlåtanden, är trovärdig 

                                                           
52 NJA 2000 s.278, se även s. 26 i detta arbete. 
53 NJA 2005 s.919, se även s. 26 i detta arbete. 
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och skall därmed tillmätas betydelse i målet. HD bestämde således straffet i enlighet med 
TR:n, men höjde beloppet för sveda och värk. Domstolen motiverade detta med att E.J på 
grund av sina psykiska besvär, vårdats på psykiatrisk klinik under tiden den 30 aug 1991- 20 
maj 1992 och därefter aug 1992. HD tog även hänsyn till ett läkarutlåtande som styrkte att E.J 
hade haft en lång tids terapeutiska behandlingar kvar. HD kom i detta hänseende slutligen 
fram till att ersättningsbeloppet skulle fastställas med utgångspunkt i TSN:s ersättningstabell 
och förpliktade M.R att utge 60 000kr för sveda och värk.54 

Ett annat intressant rättsfall är NJA 1991 s 766 som handlar om en man M.Y som vid ett 
tillfälle gjort sig skyldig till mordförsök på L.L och L.F. L.L och den tilltalade hade inlett ett 
intimt förhållande under vintern-våren 1990. I maj samma år, gjorde hon emellertid slut med 
M.Y, vilket han vägrade acceptera. M.Y började då förfölja L.L, vilket ledde till att hon 
tvingades byta bostad, nummer etc. Efter ett tag inledde L.L ett förhållande med L.F, vilket 
M.Y inte kunde acceptera. Det var den 16 mars 1991 när L.L och L.F gick ut på en 
kvällspromenad som M.Y överföll paret och tilldelade de flera knivhugg, vilket lett till 
livshotande skador. Huggen som tilldelats L.F träffade buken med en stickkanal i bukhålan, 
bröstkorgen med punktion av lungan, lungan över vänstra låret med avskärning av stora 
lårmuskeln. L.L tilldelades elva skärskador på överläppen, underkäken, halsen, axlarna samt 
armhålan. M.Y hävdade dock att han inte mindes mycket av kvällen på grund av 
alkoholförtäringen. Han menade att han enbart ville prata med L.L, men istället fick ett slag 
av L.F, varpå L.L började skrika ”han har kniv på sig”. Han hade emellertid inget minne av att 
han hade på sig en kniv.  För dessa skador yrkade L.F och L.L 100 000 kr för sveda och värk.  

Vid bedömningen av ersättningsbeloppet för sveda och värk kom emellertid både TR:n och 
HovR:n fram till att ett högre belopp än 20 000 kr inte skulle vara skäligt. HD kom dock i sitt 
domslut att ändra ersättningsbeloppet till 30 000 kr i enlighet med TSN:s ersättningstabell. 
Motiveringen till det förhöjda beloppet var att både L.F och L.L fått allvarliga psykiska 
besvär som bestod av ångest, sömnsvårigheter, depression m.m.55 

3.7 Riktgivande 

 Det man måste ha i åtanken är att domstolarna inte är strikt bundna av tabellen, men faktum 
är att den tillmäts stor betydelse. Domstolarna har emellertid i vissa fall valt att frångå 
tabellen, förmodligen på grund av omständigheter som kan ha effekt för alla eller de flesta 
skadelidande. På grund av att den allmänna synen på skadorna förändras (till exempel 
psykiska störningar) eller att värdet på penningen förändras, kan domstolen anse att tabellen 
behöver modifieras. I vissa särskilda fall har man valt att avstå att tillmäta tabellerna betydelse 
på grund av att vissa sjukdomssymptomer och dylikt har iakttagits. Detta innebär i och för sig 
inte att tabellerna helt och hållet förkastats.56 
 
I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 2000 s 278  ålades den åtalade att utge 25 000 kr för 
sveda och värk i både TR:n och HovR:n. HD tog emellertid i sitt domslut en annan riktning. 
Här menade HD att det schablonmässiga beloppet som de lägre instanserna dömt ut, inte är 
tillräckligt. HD tog hänsyn till det ingivna läkarintyget där det framgick att den skadelidande 
genomgick svåra fysiska skador samt haft ett traumatiserande psykiskt lidande när han 
vaknade ur medvetslösheten. Med anledning av ingivna läkarintyget dömde HD ut 40 000kr i 
sveda och värk och frångick därmed TSN:ns ersättningstabell.57  
                                                           
54 NJA 1993 s. 68. 
55 NJA 1991 s. 766.  
56 Hellner & Radetzki, 2010 s.  392. 
57 NJA 2000 s. 278. 
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I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 2005 s. 919, kom HD fram, till skillnad från både TR:n 
och HovR:n, att ersättning för sveda och värk skall bestämmas med utgångspunkt i 
Brottsoffermyndighetens praxis. HD motiverade med att en ersättning för sveda och värk i 
enlighet med TSN:s ersättningstabell kräver oftast en sjukskrivning. För barn och pensionärer, 
uppskattas den totala akuttiden på grundval av annan medicinsk utredning. HD menade att en 
medicinsk utredning inte är absolut krav vid sexuella övergrep mot barn, då skadorna ofta 
upptäcks först senare. HD refererade till SOU 1992:84 s. 217 som anger att den skadelidande 
måste genom övergreppet ha tillfogats medicinska besvär i form av t.ex. depression, oro, 
ångest, sömnbesvär m.m. HD utgick från Brottsoffermyndighetens praxis som tillämpade ett 
belopp om 30 000 kr för grova sexuella övergrepp mot barn (se Brottsoffermyndighetens 
referatsamling 2003 s.16), eftersom utredningen var så bristfällig i det aktuella fallet.58 

I ett äldre rättsfall NJA 1962 s 458, där en transportarbetare S.E.N gjort sig skyldig till 
våldtäkt och försök till dråp, yrkades 85 000 kr för sveda och värk. Målsägande R.M.P hade 
genom brottet tillfogats svåra skador på halsen och på skrevet. Skadorna på halsen bestod till 
stor del av sårskador på halsens främre del i form av tre 5-10 cm långa snitt. R.M.P tillfogades 
även en sårskada i skrevet som gick rakt igenom skiljeväggen mellan slidan och ändtarmen. 
Skiljeväggen mellan slidan och ändtarmen fick genom sårskadan en gemensam öppning. 
R.M.P tillfogades även andra kroppsskador på grund av våldet, blodutådringar kring vänster 
käkvinkel, på högra lårets framsida och på buken. Skadorna som hon tillfogades i skrevet, 
ledde till flera sjukhusvistelser där hon hade fått narkos till följd av behandlingarna. Till följd 
av skadorna på halsen, fick hon även sex bestående ärr, varav det största av dessa var 11 cm 
långt och 5 mm brett. Regeringsrätten medgav att skadorna var av den omfattningen och art 
som målsäganden uppgivit och ansåg att ett belopp enligt praxis 4000 kr för sveda och värk 
var skäligt. HovR:n kom fram till samma ståndpunkt, men höjde ersättningsbeloppet till 6000 
kr. Kammarrätten frångick emellertid TSN:s ersättningstabell och menade att särskild hänsyn 
bör tas till R.M.P lidande, eftersom den brottsliga handlingen var av synnerligen svår 
beskaffenhet och dömde ut 13 000 kr för sveda och värk.59 I ett senare fall (NJA 1992 s 740) 
ansåg HD emellertid att hänsyn inte borde tas till brottets beskaffenhet vid utdömande av 
sveda och värk. Motiveringen till detta var att det numera är reglerna om ersättning för 
kränkning som ger möjlighet till beaktande av brottets beskaffenhet, varför det kan te sig vara 
en omsvängning att tillmäta samma betydelse vid utdömande av sveda och värk.60 

Som tidigare påpekat, har domstolarna fått göra en schablonmässig bedömning när TSN:s 
normer inte har varit tillräckliga. Ett ytterligare exempel på detta är fallet NJA 1990 s. 186, 
där den tilltalade var en misstänkt Hiv-smittad person som använt våld på en tjänsteman och 
därav tillfogat henne både psykiskt och fysiskt lidande. I samband med att den tilltalade M.M 
omhändertagits av polisaspiranten K.S, hade M.M använt våld och orsakat K.S rivsår, 
svullnad och smärta. Skadorna hade uppkommit genom att ha klöst K.S i ansiktet, i nacken 
och på överarmen samt bitit henne över handryggen. K.S hade emellertid uppgett att de 
fysiska skadorna inte varit så omfattande. Däremot hade hon blivit utstött av bland annat 
vänner och kollegor i tron om att hon hade blivit smittad och därigenom åsamkats stor 
psykiskt lidande. K.S, yrkade att M.M i anledning av brottet skulle förpliktas att utge 
skadestånd med 10 000 kr. Ersättningen gällde dels 3000 kr för sveda och värk, och dels 7000 
kr för det psykiska lidande hon hade fått genomgå pga. den ängslan hon fått för att hon kunde 
ha blivit Hiv-smittad. M.M uppgav dock att hon inte blev smittad och bestred därigenom 
                                                           
58 NJA 2005 s. 919.  
59 NJA 1962 s. 458. 
60 Hellner & Radetzki 2010, s. 392. 
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skadeståndstalan men ansåg att ett belopp om 500 kr för sveda och värk var skäligt. M.M 
vitsordade 2000 kr som ett skäligt belopp för det psykiska lidandet och motiverade detta med 
att det är oerhört ovanligt att salivkontakt medför att Hiv-viruset överförs. Dessutom framgick 
det en vecka efter händelsen att hon inte var HIV- smittad. TR:n gick i linje med M.M:s 
yrkande och dömde totalt ut 2500 kr. HovR:n tog emellertid en annan vändning och dömde i 
enlighet med K.S:s yrkande. HovR:n menade att huruvida K.S blivit smittad eller inte saknar 
betydelse. Det är tillräckligt med den rädslan och oron som hon upplevde samt att hon blivit 
isolerad från sina vänner och kollegor. HovR:n dömde således ut efter K.S:s yrkande med ett 
totalt belopp om 10 000 kr. I HD:s domskäl framgick att trafikskadenämndens 
ersättningstabell inte kan tas i beaktande i K.S:s fall eftersom skadan som hon lidit skiljer sig 
från flertalet fall som tabellerna är avsedda för. Med detta sagt, måste skadeståndet 
bestämmas skönsmässigt. HD hävdade vidare att den psykiska stressen som K.S fått genomgå 
under den sexmånads period som hon inväntade svaret om huruvida hon är Hiv-smittad eller 
inte, måste bedömas vara ett sådant psykiskt lidande som kan ersättas som sveda och värk. 
Slutligen tillerkände HD K.S:s yrkade belopp om 10 000 kr.61   

Av ett flertal rättsfall framgick det även att HD utdömt ett schabloniserat belopp för sveda och 
värk i anledning av psykiska besvär som uppkommit vid närståendes död genom uppsåtlig 
eller grov vårdslös gärning. Denna schablonisering behöver emellertid inte göras längre, då 
efterlevandes rätt till skadestånd vid nära anhörigs död numera regleras i 5 kap 2 § SkL.62 

Detta rättsfall handlar om en kvinna, R.H, som vid skadetillfället var 56 år. R.H var med om 
en bilolycka vilket orsakat flera skador på kroppen. Skadan orsakade sålunda en uppsplittrad 
fraktur i både högre och nedre lårben, höger fot samt fraktur i högre axel. På grund av dessa 
skador har hon även fått flera kvarstående defekter. Skadan som hon fick i axeln, har bidragit 
till att den vänstra axeln är cirka 5 cm högre än den högra axeln. Det vänstra benet är 2 cm 
högre än det högra benet. Hon har även fått en 2 cm bred och 1 cm hög knöl på höger fot. En 
liknande knöl har hon erhållit på vänster armbåge. Hon har ingen känsel på stortån. Hon har 
även erhållit flera ärr på båda benen. Hennes underben och vrist är helt upplåsta och blåsvarta. 
På det högra benet har även en grop bildats. Slutligen har hon en deformation på vänster 
överarm som visar tecken på arthros. Till följd av dessa skador har hon fått omfattande 
besvär. Hon kan bland annat inte ligga på vänster sida, det uppstår en domningsskänsla. Till 
följd av skadorna på armbågen, uppstår även molande värk ned till armbågen. Hon kan heller 
inte röra sin vänster arm ordentligt, eller lyfta armen över axelhöjd. Hennes axelvärk har 
bidragit till att värken sträcker sig mot nacken vilket gör att hon inte kan sitta ordentligt alltför 
länge. Hon har till exempel inte kunnat titta på tv eller utfört handarbete längre än 30 min. På 
grund av defekten på axeln, har hon varit tvungen att anpassa sin klädsel. På natten blir 
emellertid värken värre, vilket tvingar henne att vara uppe i 3-4 timmar utan sömn. Hon har 
omfattande problem med benet, då den sväller upp under dagen vilket leder till att hon inte 
kan gå utan att halta. R. H tycker väldigt mycket om att promenera i skogen och plocka bär. 
Hon brukade även ägna sig åt gammaldans samt åka skridskor på vintrarna. På grund av de 
omfattande skadorna, har hon emellertid inte kunnat ägna sig åt dessa intressen.  

R.H stämde försäkringsbolaget Göta vid Stockholms tingsrätt och förpliktade de att utge 
30 000 kr för lyte och men. Bolaget bestred detta med hänvisning till deras praxis, varpå 
ersättning för lyte och men inklusive ärr utgår med ett belopp om maximalt 20 000 kr. R.H 

                                                           
61 NJA 1990 s. 186.  
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menade att detta belopp inte var tillräckligt med tanke på de skador påverkat hela hennes 
tillvaro. Hennes invaliditet har beräknats till 50 procent. R.H menade även att hänsyn bör tas 
till att hon har haft besvären i cirka fem års period. Bolaget bestred yrkandet och motiverade 
detta med att de beräknat hennes invaliditet till 50 procent och därmed tagit hänsyn till hennes 
värk. TR:n ogillade käromålet med hänvisningen till TSN:s cirkulär. 

R.H fullföljde sin talan till HovR:n som i sin tur ansåg att ersättningsbeloppen som fanns 
upptagna i TSN:s tabeller för ideella skador har varit relativt låga under senare år. Hänsyn 
hade inte tagits till standardökning och de ändrade levnadsomständigheterna som på senare tid 
skett i Sverige. Fritiden har fått en mer betydelsefull roll i dagens samhälle än tidigare. En 
nedsatt möjlighet att utnyttja fritiden är således mer märkbar än förr i tiden. 
Sammanfattningsvis kom HovR:n fram till att de skador och besvär som åsamkats henne inte 
täcks av det belopp som hon tidigare erhållit av bolaget. Domstolen bestämde ersättningen för 
lyte och men till 30 000 kr.  

Av HD:s dom framgick ett yttrande från TSN. Av yttrandet framgick att hennes invaliditet 
inträdde den 1 januari 1975, när R.H var 56 år. Den rekommenderade ersättningen som utgick 
då, beräknades till 18 000 kr, vartill tillägg gjordes för ärr, vilket nämnden ansåg var skäligt. 
De uppgifter som hon R.H lämnat nu, är emellertid nya. Om en prövning av hennes skador 
hade skett nu, hade hennes ersättning uppgått till ca 32 000 kr. HD poängterade emellertid att 
nämnden inte beaktat tilläggen för värk som bort utgå vid beräkningen, varför ersättningen 
som utgått inte har varit tillräcklig för lyte och men. HD frångick således inte HovR:ns 
bedömning.63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 NJA 1982 s. 793.  
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4. Analys och avslutande kommentarer 

Skadeståndsrätten är ett spännande och ett relativt brett område. Den främsta principen inom 
skadeståndsrätten är principen om full ersättning. Här skall den skadelidande erhålla full 
ersättning för den skada som denne åsamkats, den skall således få varken mer eller mindre. 
Den bakomliggande tanken kring principen är det berikande förbudet som råder i detta 
rättssystem. Personer som ådrar sig skador skall inte kunna utnyttja 
skadeståndsbestämmelserna för att bli förmögna. Detta är enligt mig ett självklart system, 
något som inte ter lika självklart i det angloamerikanska rättssystemet, där miljontalsbelopp 
kan utgå vid stämning. En jämförelse mellan dessa system är däremot svår att dra, då det 
råder stora olikheter. Sverige fungerar som en välfärdsstat där en omfördelning av resurser till 
förmån för individer utgår. Vi har tillgång till olika former av försäkringar, vars primära 
uppgift är att tillförsäkra den skadelidande ersättning för den skada som denne genomlidit. Att 
söka ersättning genom stämning i Sverige är nästan lönlöst på grund av de stora 
rättegångskostnaderna. Återigen fungerar systemet med ett berikande förbud. Att ändra 
systemet genom att införa låga rättegångskostnader, skulle dessutom medföra en enorm 
belastning för domstolarna. Därmed inte sagt att systemet är felfritt. Höga rättegångskostnader 
skall inte medföra en ovilja att driva en skadeståndstalan för den skadelidande. Enligt mina 
åsikter, handlar skadeståndsbestämmelserna att skipa rättvisa. Den som genom uppsåt eller av 
ren vårdslöshet vållar skadan skall inte kunna komma undan detta. Den skadelidande skall 
försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat.  

Skadeståndslagen gör som tidigare påpekat skillnad mellan person- och sakskador. Sakskador 
och ekonomiska skador är inte svåra att värdera. Får du exempelvis din bilruta krossad, skall 
den som vållat skadan stå för reparationskostnaderna. Ekonomiska skador går således alltid att 
värderas i pengar, något som ter sig mer problematiskt vid värderingen av ideella skador. Att 
värdera till exempel lidande, smärta, psykisk chock, depression etc. är en komplex uppgift och 
även känslig för den skadelidande. Den skadelidande behöver emellertid inte värdera sina 
ideella skador, då detta åligger trafikskadenämnden. Domstolarna slipper alltså den komplexa 
uppgiften och kan således använda sig av trafikskadenämndens hjälptabeller. Detta innebär 
dock inte att hjälptabellernas ersättningsbelopp alltid är till fördel för den skadelidande. För 
en 25 årig ung man som gått miste om sin höft, skall enligt TSN:s tabell ersättas med 99 000 
kr. För den unge mannen är 99 000 kr förmodligen inte tillräckligt, med hänsyn till den 
förändrade livsomständigheten som han kommer att få genomgå på grund av skadan. Man 
skulle kunna ställa följande fråga omvänt: Vilket belopp skulle du vilja ersättas med om du 
hade mist en fot?  Svaren hade förmodligen varit olika beroende på vem man ställer frågan 
till. För en fotbollsspelare som Zlatan hade 62 000 kr inte i närheten varit ett skäligt belopp, 
med tanke på hur stor fotbollsspelare han är. Han kommer dessutom aldrig kunna uttöva den 
sport han brinner mest för, som dessutom utgör hans levebröd. Nu hävdar jag dock inte att 
ersättningen skall se annorlunda ut beroende på vem skadevållaren och vilka förutsättningar 
denne har. Den bakomliggande tanken med ersättningsbeloppen är att alla människor är lika 
mycket värda inför lagen. Att värdera beloppen olika för vissa individer med hjälp av ytliga 
faktorer hade emellertid inte varit rättvist. Däremot skulle jag vilja påstå att 
trafikskadenämndens ersättningstabeller kan i vissa fall te sig orättvisa för individen. 
Visserligen är tanken med ersättningsbeloppen att de skall utgöra ”plåster på såret”. Talar 
man metaforiskt, kan man hävda att såret i vissa fall inte läker mot bakgrunden av de låga 
beloppen som utdöms. Även om domstolarna faktiskt har en möjlighet att frångå dessa och 
vissa fall utdöma högre ersättningsbelopp, så sker det i praktiken sällan.  
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I det första rättsfallet som jag redogjorde för (NJA 2000 s 919) hade de lägre instanserna dömt 
ut ett ersättningsbelopp i enlighet med trafikskadenämndens tabell för sveda och värk. Den 
skadelidande hade tvingats genomgå omfattande skalloperationer samt led av afasi. Av 
läkarintyget framgick även att den skadelidande genomgick flera fysiska skador samt haft ett 
traumatiserande psykiskt lidande när han vaknade ur medvetslösheten. HD ansåg att ett 
belopp om 25 000 kr inte var tillräckligt för den skadelidande och höjde beloppet till 40 000 
kr. Jag anser att HD har varit korrekta i sitt dömande och att det förhöjda beloppet är skäligt 
med hänsyn till de uppkomna skadorna. Den skadelidandes besvär har varit så omfattande att 
trafikskadenämndens ersättningsbelopp inte har varit tillräcklig i detta hänseende.  

I rättsfallet NJA 1991 s 766 som jag redogjorde för kom både TR:n och HovR:n fram till att 
ett högre belopp om 20 000 kr  inte ansågs skäligt enär de skadelidande yrkat en ersättning om 
100 000 kr för sveda och värk. De skadelidande hade i det aktuella fallet blivit tilldelade flera 
knivhugg. I min mer detaljerade beskrivning av skadorna, finner man att detta var en brutal 
händelse som kunde kostat de livet. I detta fall ansåg de lägre instanserna att TSN:s 
ersättningstabell inte var påkallad. Inte heller ansåg domstolarna att en vidareutveckling av 
det förpliktade beloppet var nödvändigt, vilket enligt mig är synnerligen underligt. Med 
hänsyn till de omfattande skadorna som orsakats genom brottet, torde instanserna åtminstone 
utvecklat sina domskäl mer än att ange skäligheten som i och för sig inte definierats heller.  

Generellt sett kring de sexual fallen som jag beskrivit, är att ersättningsbeloppen som utgivits 
har varit relativt låga. Ett underårigt barn som har blivit våldtagen, har förutom den fysiska 
skadan, blivit drabbad av en psykisk skada som kommer att medfölja den livet ut. En skada 
som denna är enligt min åsikt extremt svår att värdera. Gör man dessutom en komparativ 
analys mellan sexualbrott och ekonomiska brott finner man att ersättningsbeloppen vid 
ekonomiska brott är trippel så höga än vid sexualbrott. Enligt mina åsikter är det orättvist att 
den tilltalade som gjort sig skyldig till exempelvis förskingring måste utge hundratusentals 
belopp i ersättning, medan den som gjort sig skyldig till våldtäkt skall utge en meningslös 
summa på 30 000 kr i skadeståndsersättning till den skadelidande. Även om det är svårt att 
sätta en prislapp på ideella skador, anser jag fortfarande att dessa kan höjas.  

Domstolarna har i stor utsträckning tagit hänsyn till TSN:s ersättningstabeller. Endast i 
undantagsfall har domstolarna valt att frångå tabellerna. Generellt handlar det om fall där 
omständigheterna har varit extraordinära, vilket föranlett en höjning. I exempelvis NJA 2000 
s 278, hade den skadelidande tvingats genomgå flera skalloperationer till följd av 
misshandeln. HD menade att de svåra fysiska skadorna som den skadelidande fått genomgå, 
samt haft ett traumatiserande psykiskt lidande när han vaknade ur medvetslösheten påkallade 
en höjning av ersättningsbeloppet. Jag tror att HD tog väldigt stor hänsyn till det faktum att 
misshandeln inte varit oförutsägbar för den skadelidande som därmed ledde till den psykiska 
chocken. Domstolarna tar även väldigt stor hänsyn till skadans art och omfattning. I min mer 
detaljerade beskrivning av NJA 1962 s 458 höjde kammarrätten beloppet med motiveringen 
att den brottsliga handlingen var av synnerligen svår beskaffenhet. Domstolen bör i och för 
sig numera inte ta hänsyn till handlingens beskaffenhet då det är reglerna om ersättning för 
kränkning som ger den möjligheten. I ett annat rättsfall där HD tagit hänsyn till skadans art 
och omfattning är NJA 1990 s 186. Där hade HD explicit uppgett att skadan som polisen lidit, 
skiljer sig från flertalet fall som tabellerna är avsedda för. HD menade vidare att den psykiska 
stressen som skadelidande fått genomgå under den sexmånads period som hon inväntade 
svaret på huruvida hon var Hiv-smittad eller inte, påkallade en höjning av ersättningsbeloppet. 
Utgången i fallet torde sett annorlunda ut om den skadelidande inte hade behövt vänta sex 
månader för ett provsvar. HD hade förmodligen då dömt i enlighet med trafikskadenämndens 
ersättningstabell.  
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En ytterligare faktor som föranleder en höjning av ersättningsbeloppet är att den allmänna 
synen på skadeföljderna och penningvärdet förändrats på senare år, varför tabellerna behöver 
en modifikation. Ett bra exempel på detta är NJA 1982 s 739 där den skadelidande fått 
omfattande skador till följd av en bilolycka. Hon kunde bland annat inte utöva sina 
fritidsintressen vilket HovR:n ansåg att tabellerna inte tog hänsyn till dessa förändrade 
levnadsomständigheter. Vidare påpekade domstolen att fritiden har fått en mer betydelsefull 
roll i dagen samhälle än tidigare och att en nedsatt möjlighet att utnyttja fritiden är således 
mer märkbar än förr i tiden.  

Slutligen bör noteras att en lägre ersättning än den som anges i TSN:s ersättningstabell för 
lyte och men kan utgå. Vid exempelvis mindre framkallande ärr kan ersättningen komma att 
sänkas. Detta är givetvis upp till domstolarna att bedöma, oftast med hjälp av läkarintyg.  

4.1 Avslutande kommentarer 

När det gäller ersättningsbeloppen för ekonomiska skador finns det inte mycket att tycka till 
om dessa, de ersätts enligt principen om full ersättning. Den skadelidande för varken mer eller 
mindre. När det kommer till värderingen av ideella skador ter dig ser lite mer problematiskt. 
Enligt mina åsikter har systemet både sina nackdelar och sina fördelar. Att tillåta en nämnd 
sätta priser på icke-ekonomiska skador är i och för sig bra. Tabellerna är systematiserade och 
väl genomtänkta. Av rättsfallen som presenterats framgår att tabellerna varit av väldigt stor 
betydelse för domstolarna. Endast i undantagsfall har domstolarna valt att frångå tabellerna. 
Att istället ålägga domstolarna denna uppgift, hade varit väldigt problematiskt och 
betungande. Deras främsta uppgift är att fastställa huruvida ersättning skall utgå eller inte, och 
inte fastställa storleken av beloppet. Vad som däremot skulle kunna ändras, är en höjning av 
beloppen avseende sveda och värk samt vid amputationer. Dessa är enligt min mening löjligt 
låga. Även om det ter sig svårt att värdera olika kroppsdelar, är det ändock påkallat med en 
höjning. 
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