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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda ansvarsbegreppet för en skadevållare som är 

under inverkan av en psykisk störning. Uppsatsen har i huvudsak utförts genom traditionell 

juridisk (rättsdogmatisk) metod där lagar, förarbeten, praxis och doktrin har studerats.  

Sveriges första skadeståndslag infördes år 1973 men skadeståndsbestämmelser har vi haft 

betydligt längre än så. Svensk skadeståndsrätt har alltid haft ett nära samband med straffrätt 

och vissa paralleller kan därför dras däremellan. När det gäller skadeståndsrättens begrepp 

”psykisk störning” återfinns samma begrepp i Brottsbalken. Eftersom Brottsbalken har en 

rikare praxis kan viss vägledning hämtas därifrån. Vad som anses vara en psykisk störning 

definieras ej i lagtexten utan framgår framförallt i förarbetena. En skadeståndsbedömning som 

sker i alla skadeståndsmål utförs alltid innan en ansvarslindring på grund av psykisk störning 

kan bli aktuell. Vid ansvarslindring på grund av en psykisk störning föreligger ska störningens 

art och grad tas i beaktande.  
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1 Inledning 
 

Skadestånd kan uppkomma för alla människor, barn som vuxna, friska som sjuka. Det finns 

även vissa begränsningar i bedömningen och i denna uppsats ska det utredas när en psykisk 

störd människa kan bli, och inte kan bli, skadeståndsskyldig. Lagstiftningen innehåller en 

bestämmelse när ansvarslindring, på grund av att skadevållaren är psykisk störd, kan bli 

aktuellt. Dock är lagrummet inte närmare preciserat. Tydligare definition av rättsläget kan 

sökas i förarbeten, praxis och doktrin men inte heller där definieras rättsläget tydligt. En 

överblick över doktrin påvisar behovet till vidare forskning.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda skadeståndsansvaret för personer som är under 

inverkan av en psykisk störning. För att uppfylla syftet kommer följande frågor besvaras: 

 

 

- Vad anser lagen och rättstillämpningen är en psykisk störning? 

 

- Vilka är förutsättningarna för skadeståndsskyldighet för psykiskt störda personer? 

 

- Hur bedöms vållande? 

 

1.2 Metod 

Arbetet har i huvudsak utförts genom traditionell rättsvetenskaplig (rättsdogmatisk) metod där 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har använts som rättskällor. Då den aktuella 

lagstiftningen ej är uttömmande har större fokus riktats mot förarbeten och praxis.  

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av lagstiftningens historia på området och en 

genomgång av skadestånd i allmänhet. Sedan följer en utredning av definitionen av psykiskt 

störda personer. För att uppfylla syftet med uppsatsen utreds sedan förutsättningarna för 

skadeståndsskyldighet för psykiskt stöda personer. Här analyseras lagstiftning, förarbeten, 

praxis och litteratur.  
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2 Skadeståndsrättens historia 
 

Skadestånd är en ersättning som har till syfte att sätta den skadelidande i samma ekonomiska 

situation som om skadan inte hade inträffat.
1
 Skadeståndsrätt är regleringen av sådan 

ersättning.  

Skadeståndsrätt har alltid historiskt sett haft nära samband med straffrätten.
2
 Under 

medeltiden fanns lagar som angav att en slags bot utgick vid ett antal olika beskrivna 

gärningar. Boten kan ses som ett mellanting mellan straff och skadestånd och var ofta 

tredelad. En del gick till konungen, en del till häradet eller staden och den sista delen till den 

skadelidande. Några få ”rena” skadeståndsbestämmelser fanns och några fler tillkom i 1734 

års lag men botsystemet var fortfarande dominerande. Under mitten av 1800-talet genomgick 

straffrätten en omfattande reform som även påverkade skadeståndsrätten. Botsystemet 

försvann och skadeståndet blev självständigt. Skadeståndrättsliga bestämmelser återfanns 

dock inte i en självständig lag utan ingick i dåtidens, 1864 års, strafflag. Under perioden 

inkom förslag om att göra skadeståndsrätten till en självständig lag men dessa ledde dock inte 

till någon ny lagstiftning.  

 

2.1 1864 års strafflag 
 
I 1864 års strafflag fick skadeståndsrätten en form som är mer lik den vi känner till idag än 

den form som tidigare varit gällande med botsystem.
3
 De skadeståndsrättsliga bestämmelserna 

fanns i ett eget kapitel, kap 6. Den centrala regeln återfanns 6 kap 1 § och angav att skada som 

någon genom brott tillfogar annan ska ersättas av den brottslige, vare sig brottet skett med 

uppsåt eller av vållande. Denna huvudprincip var helt oberoende av någon äldre svensk 

tradition. 6 kap i 1864 års strafflag fortsatte gälla ända fram till vår nuvarande skadeståndslag 

(1972:207) som trädde i kraft år 1973. Innan dess hade dock strafflagen ersatts av 

Brottsbalken (1962:700) år 1965 men kapitlet om skadeståndsrätt levde kvar i BrB. Redan vid 

tillkomsten av 1864 års strafflag och innan tillkomsten av SkL tillämpades i stor utsträckning 

samma regler som gällde för skadestånd enligt 1864 års strafflag även för handlingar som inte 

var brottsliga men som ändå medförde skadeståndskyldighet. Den grundläggande av dessa 

regler som tillämpades utan stöd i lag var culparegeln.  

2.1.1 Culparegeln 
Culparegeln innebar under denna tid ungefär samma som den innebär idag, nämligen att 

skadeståndskyldighet vid orsakande av person- eller sakskada var helt oberoende om 

handlingen som orsakat skadan var brottslig eller ej så länge handlingen var uppsåtlig eller 

oaktsam.
4
  Culparegeln blev i mitten av 1800-talet den härskande skadeståndsregeln i Europa 

och stödde sig på lagstiftning och den rättsideologi som var anpassad efter dåtidens rådande 

sociala förhållanden. Bakgrunden till culparegeln kan hittas i den romerska rättens ”lex 

Aquilia” som tillkom redan under 200-talet före Kristus. Även ringa culpa medförde 

skadeståndsansvar enligt lex Aquilia. Culparegeln fanns även beskriven i lagstiftningen 

Corpus juris civils och när den romerska rätten recipierades av det tyska riket blev således lex 

                                                 
1
 Jan Hellner & Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 9:e uppl., Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, s 23, 26 

2
 Hellner & Radetzki, 2014, s 28 

3
 Hellner & Radetzki, 2014, s 28 

4
 Hellner & Radetzki, 2014, s 28-30 
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Aquilia gällande även i Europa. De stora lagstiftningarna i Europa från slutet av 1700-talet 

och början av 1800-talet bygger på culparegeln som grundläggande skadeståndsprincip, som 

till exempel i den franska ”Code civil” från år 1804. Culparegeln fick även starkt stöd i den 

juridiska doktrinen, särskilt i en avhandling från år 1867 av den berömde tyske juristen och 

rättsfilosofen Jhering. Jhering strävade efter att visa att culparegeln hade stöd i de romerska 

rättskällorna samt att den överrenstämde med förnuftets och moralens bud.  

Utvecklingen av culparegeln genom praxis skedde ganska sent i Sverige
5
. Det finns 

rättspraxis i en mindre omfattning att tillgå från senare delen av 1800-talet men de fall som 

väl finns återgivna beskriver inte vad vi betraktar som typiska. Fallen rör mest järnvägsdrift, 

skador på påkörda kreatur och skador i grannelag. På grund av att tillgången till rättspraxis är 

begränsad är det svårt att utläsa några särskilda principer. Ett uttalande från den svenske 

juristen Alfred Winroth brukar dock anses ge stöd för att culparegeln tillämpades även i 

Sverige. Enligt Hellner och Radetzki åberopade Winroth ”de aquilianska rättsnormerna, som 

dock utgöra ett gemensamt grundlag för modern skadeståndslära och även vunnit upptagande 

i den svenska strafflagens skadeståndskapitel”
6
. Utvecklingen av culparegeln i praxis tog fart 

på 1900-talet. Det blev vanligt med skadeståndsmål i rättsfallssamlingarna och nu började 

även principer för aktsamhetsbedömning, kausalitetsbedömning, skadelidandes medverkan 

och andra sidor av culpaansvaret att utvecklas.  

 

2.2 Skadeståndslagens införande 
 

SkL trädde i kraft 1 januari år 1973. Den nya lagstiftningen innebar ingen större förändring av 

culpabedömningen utan bygger till stor del på väsentliga delar av 1864 års strafflag 6 kap.
7
 

Traditionen med tillämpandet av culparegeln fortsatte och idag är det endast vid ren 

förmögenhetsskada som den skadevållande handlingen förutsätter brott för 

skadeståndskyldighet. Fortfarande står skadeståndsrätten och straffrätten varandra mycket 

nära vilket är mindre vanligt internationellt. Exempel på likheter är att bedömningen av bland 

annat uppsåt och oaktsamhet, orsaksförhållandet och adekvansen sker på ungefär samma sätt 

oavsett om det gäller i ett skadeståndsmål eller i ett straffmål.  

2.2.1 Skadeståndsskyldighet utan eget vållande 
Före SkL:s ikraftträdande var det osäkert om skadeståndsskyldighet kunde uppkomma utan 

eget vållande, nämligen genom principalansvar eller genom strikt ansvar.
8
 År 1926 utgav Nils 

Alexandersson en översikt över den praxis som gällde och uttryckte att det fanns tre 

huvudsynpunkter som kunde utläsas. Dessa huvudsynpunkter var att juridiska personer 

svarade för vållande av sina organ, den som överlämnat skötseln av ett företag eller fastighet 

till annan svarade för vållande av drifts- och arbetsledning och i de flesta 

kontraktsförhållanden svarade arbetsgivaren för alla arbetstagares vållande. Denna tolkning 

har bidragit mycket till att befästa och utveckla principen om principalansvar. När SkL 

tillkom infördes bestämmelser om arbetsgivarens principalansvar över sina anställda i 

lagstiftningen.  

                                                 
5
 Hellner & Radetzki, 2014, s 30 

6
 Hellner & Radetzki, 2014, s 30 med hänvisning till Winroth, 1907, s 76, 137 

7
 Hellner & Radetzki, 2014, s 29 

8
 Hellner & Radetzki, 2014, s 30-31 
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Strikt ansvar har införts i lagstiftningen under tid men även innan detta skedde tillämpades 

strikt ansvar till viss del
9
. I ett tidigt rättsfall från år 1911, i en tvist mellan två grannar, 

fastslogs att strikt ansvar kunde förekomma för skador som uppkom genom luftföroreningar
10

. 

Trots att doktrin sedan i slutet av 1800-talet hade diskuterat att strikt ansvar för så kallad 

”farlig verksamhet” skulle vara möjligt att ålägga var domstolarna restriktiva med detta. 

Högsta Domstolen beslöt dock omkring år 1930 att det alltid föreligger strikt ansvar vid vissa 

omfattade sprängnings- och grundläggningsarbeten och vid särskilt farliga militärövningar.
11

  

 

2.3 Utvecklingen efter skadeståndslagen införande 
 

Som tidigare nämnt uppmärksammades välbehövliga ändringar i skadeståndsrätten under 

straffrättens reform och med tillkomsten av BrB.
12

 Reformarbetet i Sverige pågick ända fram 

till år 1975 och inkluderade SkL:s födelse. I några år låg reformarbetet stilla för att sedan ta 

fart med tillkomsten av 1986 års miljöskadelag (idag Miljöbalken (1998:808) 32 kap), 

Produktansvarslagen (1992:18) och 2001 års ändringar i SkL.  

Under mitten av 1990-talet påbörjades ett arbete som syftar till att undersöka om det är 

möjligt att harmonisera skadeståndsrätten i de olika europeiska länderna och i så fall hur 

harmoniseringen skulle kunna ske.
13

 Arbetet är framgångsrikt och det är möjligt att detta 

kommer leda till att den svenska skadeståndsrätten kommer förändras i framtiden. 

2.3.1 SkL 2 kap 5§ 
Enligt dagens SkL ska skadeståndskyldighet för en person som är under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning som inte är självförvållad 

eller tillfällig bedömas med hänsyn till dennes sinnestillstånd, handlingen beskaffenhet, 

föreliggande ansvarsförsäkring och övriga omständigheter. Termen ”allvarlig psykisk 

störning” har ersatt de tidigare använda begreppen ”sinnessjukdom” och ”sinnesslöhet” dock 

med en något bredare tolkning
14

. Psykisk störning har ersatt, med en något vidare tillämpning, 

det som tidigare ansågs som själslig abnormitet och rubbning av själsverksamheten. Orsaken 

bakom ändringen som skedde år 1991 var en strävan efter enhetlighet inom hela den civil- och 

straffrättliga lagstiftningen. De nya begreppen stämmer även bättre överrens med det 

internationella synsättet.
15

   

                                                 
9
 Hellner & Radetzki, 2014, s 31 

10
 NJA 1911 s 574 

11
 Hellner & Radetzki, 2014, s 31 

12
 Hellner & Radetzki, 2014, s 32 

13
 Hellner & Radetzki, 2014, s 32-33 

14
 Bertil Bengtsson, Skadeståndslagen 2 kap 4 §, lagkommentar not 28, (12 november 2015, Karnov Internet) 

15
 Prop. 1990/91:194 s 42 
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3 Allmänt om skadestånd 
 

Syftet med skadestånd är flera.
16

 Det har både en reparativ verkan för den skadelidande och 

en preventiv verkan för den möjlige skadevållaren men kan även utgöra upprättelse för den 

kränkte.   

Central lagstiftning för skadeståndsrätten återfinns i SkL. Då skadestånd blir aktuellt i 

kontraktmässiga avtal kan lagstiftning återfinnas annanstans som till exempel i Köplagens 

(1990:931) bestämmelser om skadeståndsskyldigheten vid säljarens dröjsmål. Detta följer av 

SkL:s första paragraf. Första paragrafen visar även att SkL har en bred tillämpning och drar 

ingen skarp gräns mellan kontraktmässigt skadeståndsansvar och utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar. 

För att någon ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs det, enligt SkL 2 kap 1 §, att denne 

uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada. Det ska även finnas ett 

reellt orsakssamband, adekvat kausalitet, mellan det oaktade handlandet och skadan.
17

 Kravet 

på adekvat kausalitet framgår ej av lagstiftningen utan följer av oskrivna allmänna 

rättsprinciper. Skadeståndsskyldighet kan även uppkomma om någon genom brott orsakar en 

ren förmögenhetsskada enligt SkL 2 kap 2 § eller om någon allvarligt kränker annan genom 

brott enligt SkL 2 kap 3 §. 

Nedan ska redogöras för de objektiva och subjektiva förutsättningar som granskas vid en 

skadeståndbedömning. Var och en av de objektiva förutsättningarna och en av de subjektiva 

förutsättningarna måste vara uppfyllda för att skadeståndsansvar ska anses föreligga
18

. 

 

3.1 Objektiva förutsättningar 
 

Objektiva förutsättningar för skadeståndsansvar är oberoende av individuella och personliga 

förhållanden hos skadevållaren.
19

 Dessa förutsättningar är sådana som rent faktiskt har skett.  

3.1.1 Skada 
En objektiv förutsättning som måste vara uppfylld för att skadeståndsansvar ska kunna krävas 

är att det skett en skada. Personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning är de 

former av skada som finns angivna i lagen
20

.  

3.1.1.1 Personskada 
Definitionen av personskada återfinns ej i SkL 2 kap 1 § men enligt Hellner och Radetzki 

utgörs begreppet av fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen.
21

 

Som exempel kan nämnas brutna ben, sår, utslagna tänder, hjärnskador, förgiftningar, 

depressioner och chocktillstånd. Personskador utgör tillsammans med sakskador den 

dominerade gruppen skador utanför kontraktsförhållande.  

                                                 
16

 Hellner & Radetzki, 2014, kap 2 
17

 Bertil Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1994, s 40 
18

 Marcus Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, Lund: Studentlitteratur, 2005, s 15 
19

 Hellner & Radetzki, 2014, s 101 
20

 SkL 2 kap 1-3 §§ 
21

 Hellner & Radetzki, 2014, s 95, 99 
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3.1.1.2 Sakskada 
Med sakskador förstås fysiska skador på fast egendom och lösa föremål.

22
 Enligt denna 

definition anses rent estetiska förändringar, som ej påverkar användandet, till följd av ett 

handlande som sakskada. Detta bekräftas av ett rättsfall där en lösspringande hanhund 

betäckte en avelstik som blev dräktig med blandsrasvalpar. HD ansåg att ägaren till avelstiken 

skulle erhålla skadestånd eftersom avelstiken utsattes för en fysisk förändring genom 

dräktigheten
23

. 

SkL 2 kap 1 § sammanför person- och sakskada och ställer inga krav på skillnad i 

bedömningen.
24

 Dock har olikheter på senare tid framträtt tydligare mellan skadetyperna på 

grund av försäkringarnas utveckling. För att nämna några så bedöms den skadelidandes 

medverkan till sin skada betydligt förmånligare vid personskada än sakskada och beräkning 

av skadeståndet sker på olika sätt i de olika skadetyperna.  

3.1.1.3 Ren förmögenhetsskada 
Vad som anses som ren förmögenhetsskada finns beskrivet i SkL 1 kap 2 §. Av denna 

paragraf framgår att ren förmögenhetsskada är ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada”. Skulle förmögenhetsskadan uppkomma 

i samband med en person- eller sakskada anses sådan skada som en följdskada till den primära 

skadan
25

. Som tidigare nämnt krävs det för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma för ren 

förmögenhetsskada att skadan uppstår genom brott. Eftersom handlingen, som orsakar 

skadan, medför straff kan Brottsbalken (1962:700) ses som en katalog över 

skadeståndsgrundade handlingar
26

. Det finns åtskilliga undantag till den nyss angivna 

huvudregeln, som förutsätter brottslig handling, men dessa kommer ej beröras i denna 

uppsats
27

.  

3.1.1.4 Kränkning 
Enligt SkL 2 kap 3 § ska den som allvarligt kränker annan genom brott ersätta skadan. 

Kränkningen ska innefatta ett ingrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid, eller ära. 

Lagregeln fick en omplacering och omformulering år 2001 men ändringen hade ej till syfte att 

ändra rättsläget varför Bengtsson och Strömbäck anser att vägledning från tidigare praxis bör 

kunna ske
28

. Vad som är att anse som allvarlig kränkning är alltid sexualbrott (undantagsvis 

sådant sexuellt ofredande som enbart består av att någon blottar sig) och de flesta våldsbrott
29

. 

Vissa yrkesgrupper, exempelvis poliser, anses få tolerera något mer än andra i tjänsten
30

.  

3.1.2 Presumtivt ansvarssubjekt 
För att skadeståndsansvar ska kunna föreligga krävs det att det finns ett presumtivt 

ansvarssubjekt. Detta ansvarssubjekt kan antingen vara en fysisk person eller en juridisk 

person.
31

 Den fortsatta skadeståndsutredningen har sedan ett presumtivt ansvarssubjekt 

konstaterats till syfte att klargöra om denne är ansvarig eller ej. Skulle det finnas flera möjliga 

ansvarssubjekt sker parallella skadeståndsutredningar eftersom skadeståndsansvaret är 

individuellt. Dock kan resultatet från de individuella utredningarna klargöra att flera subjekt 

                                                 
22

 Hellner & Radetzki, 2014, s 99 
23

 NJA 1990 s 80 
24

 Hellner & Radetzki, 2014, s 96 
25

 Bertil Bengtsson, Skadeståndslagen 1 kap 2 §, lagkommentar not 4, (10 november 2015, Karnov Internet) 
26

 Hellner & Radetzki, 2014, s 63 
27

 Se Hellner & Radetzki, 2014, avsnitt 3.2.3 
28

 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s 75 
29

 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s 76 
30

 Bertil Bengtsson, Skadeståndslagen 2 kap 3 §, lagkommentar not 14, (2 december 2015, Karnov Internet) 
31

 Radetzki, 2005, s 17-18 
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är ansvariga för skadan och dessa är i sådana fall solidariskt skadeståndsanvariga i enlighet 

med SkL 6 kap 4 §. Den skadelidande kan kräva hela skadeståndsbeloppet av vem som helst 

av ansvarssubjekten. Mellan anvarssubjekten skapas då regressrätt gentemot varandra.   

3.1.3 Aktiv handling, passivitet, handlingsplikt 
Huvudregeln är att skadeståndsansvar endast kan uppkomma under förutsättningen att det 

skett en aktiv handling av den skadegörande. Underlåter någon att ingripa när en skada är på 

väg att ske medför dennes passivitet inte skadeståndsansvar
32

. Denna princip kan förklaras 

genom att generellt ska ej ovidkommande personer påläggas ”den plikt till aktivitet som ett 

skadeståndansvar för underlåtenhet att handla skulle innebära”
33

. Som citat anger finns det 

undantag från huvudregeln, skadeståndsansvar kan uppkomma vid passivitet om 

handlingsplikt föreligger
34

. Vad som är handlingsplikt kan hittas i lagstiftningen, till exempel 

i Väglagen (1971:948) 26 § som föreskriver att väg ska hållas i tillfredställande skick eller i 

Renhållningslagen (1979:596) 18 § som föreskriver kommunens skyldighet att röja snö och 

sanda på gator och torg. Handlingsplikt kan även följa av ett avtal eller slutligen föreligga på 

grundval av andra omständigheter. Som exempel kan en butik vara skyldig att varna kunder i 

lokalen om nivåskillnader av golvet och trösklar
35

.  

3.1.4 Ansvarsfrihetsgrunder 
Det finns omständigheter som rättfärdigar att skadevållaren är fri från ansvar.

36
 Dessa 

omständigheter, som ska bedömas objektivt, är nödvärn, nöd, samtycke och tjänsteplikt. För 

att skadeståndsansvar ska uppkomma får en sådan ansvarsfrihetsgrund ej föreligga.  

3.1.4.1 Nödvärn 
Enligt BrB 24 kap 1§ anses inte en gärning som någon begår i nödvärn utgöra ett brott om den 

inte är uppenbart oförsvarlig. Som tidigare nämnt så kan inte skadeståndsskyldighet 

uppkomma om inte handlingen medför straffansvar. Enligt paragrafen finns det fyra 

omständigheter som tillåter nödvärn: rätt till nödvärn föreligger mot (1) ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom; (2) den som med våld eller hot om 

våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning; (3) den som olovligen 

trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller (4) den som vägrar lämna 

en bostad efter tillsägelse. Som ett exempel då nödvärn anses föreligga kan nämnas rättsfallet 

NJA 1978 s 356 där en man under en fest utomhus föst bort en granne som klagat på för hög 

musik. När mannen föste bort grannen föll grannen omkull och fick en bäckenfraktur. HD 

ansåg dock att mannen handlat i nödvärn då grannen tidigare blivit ombedd att lämna tomten. 

Den mängd våld som kunde konstateras ha förekommit ansågs inte uppenbart oförsvarlig.  

3.1.4.2 Nöd 
I BrB 24 kap 4§ återfinns bestämmelsen om ansvarsfrihet på grund av nöd. En handling som 

begås i nöd, utan att någon omständighet att använda nödvärn föreligger, medför inte 

straffansvar eller skadeståndansvar om handlingen inte är oförsvarlig. Som exempel kan 

nämnas en skadevållare, som upptäcker att det brinner i ett hus, bryter upp en dörr till 

intilliggande hus för att komma åt en telefon att larma med. Skadevållaren har då handlat i 

nöd som inte är oförsvarlig och varken straffskyldighet eller skadeståndskyldighet anses 

föreligga. Den som kan bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren till den trasiga dörren är den 

                                                 
32

 Radetzki, 2005, s 18 
33

 Hellner & Radetzki, 2014, s 106 
34

 Radetzki, 2005, s 18 
35

 Radetzki, 2005, s 19 
36

 Hellner & Radetzki, 2014, s 113 
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person som det till vars förmån ingripandet genomfördes, ägaren till det brinnande huset
37

. 

Vad som är viktigt att tillägga är att nöd kan förekomma utan att det begåtts någon brottslig 

eller mänsklig handling
38

. 2004 diskuterade HD ett fall om försvarlig nöd vid dödandet av en 

varg och konstaterades att en nödhandling kan anses oförsvarlig om följderna inte står i 

proportion till den hotade faran eller skadan
39

. 

3.1.4.3 Samtycke 
Den tredje omständigheten som kan föreligga för att undgå skadeståndsansvar är när en 

handling begås i samtycke med den som utsätts.
40

 Bestämmelsen återfinns i BrB 24 kap 7 §. 

Det finns olika typer av samtycke varav den mest tydliga är det uttryckta samtycket, när 

någon uttryckligen säger sig samtycka till skadan eller risken för skadan. Föräldrars samtycke 

över sina barn är även ansvarsbefriande. Detta bekräftas i rättsfallet NJA 1997 s 636 där 

föräldrar som samtyckt till omskärelse av små pojkar har befriat den som utförde omskärelsen 

från straff- och skadeståndsansvar. Om samtycket inte uttryckligen har gjorts kan det vara ett 

underförstått (implicerat) samtycke. Som exempel kan nämnas att ett underförstått samtycke 

till en viss grad av misshandel föreligger när två boxare möts i en boxningsmatch. Den tredje 

typen av samtycke är när en person förstått risken för skada men likväl utsatt sig för risken, ett 

medvetet risktagande eller en ”accept av risken”. I äldre engelsk rätt kunde inte en arbetare 

som deltagit i farligt arbete få skadestånd för möjlig skada då arbetaren ansågs ha samtyckt till 

risken. I Sverige fanns tidigare bestämmelser om den skadelidandes medvållande, till exempel 

om någon frivilligt åkt i en bil med en berusad förare och passagerare visste om detta utgick ej 

skadestånd. Det finns i utlandet fortfarande liknande bestämmelser. I Sverige finns några 

äldre rättsfall som tar upp medvetet risktagande men enligt Hellner och Radetzki är det 

diskutabelt i vilken utsträckning sådant risktagande medför ansvarsfrihet sedan ändringarna i 

SkL år 1975 och den fastslagna huvudprincipen om att medvållande till personskada ej 

medför reduktion av skadeståndet. Precis som tidigare beskrivna ansvarsfrihetsgrunder krävs 

det att handlingen inte är oförsvarlig. I fallet med boxningsmatchen gäller till exempel inte 

samtycket till hur mycket våld som helst. Ger den ena boxaren upp kan den andra inte 

fortsätta slå utan att undkomma skadeståndsansvar.  

3.1.4.4 Tjänsteplikt 
Det finns vissa yrkesgrupper som inom sin tjänstebefattning kan orsaka skada utan att bli 

skadeståndsskyldiga.
41

 Citatet ”Bödeln och soldaten, som båda dödar å tjänstens vägnar, går 

fria från straff och skadeståndsskyldighet”
42

 beskriver denna ansvarsfrihetsgrund tydligt. I 

svensk rätt är Polislagen (1984:387) 10 § om en polismans befogenhet att använda våld i 

tjänsten ett exempel. 

3.1.5 Adekvat kausalitet 
Den sista objektiva förutsättningen som måste vara uppfylld för att skadeståndsansvar ska 

uppkomma är adekvat kausalitet.
43

 Detta är egentligen två bedömningar som inte får 

sammanblandas. 

                                                 
37

 Radetzki, 2005, s 21 
38

 Josef Zila, Brottsbalken 24 kap 4 §, lagkommentar not 1151, (29 november 2015, Karnov Internet) 
39

 NJA 2004 s 786 
40

 Hellner & Radetzki, 2014, s 116-117 
41

 Radetzki, 2005, s 21 
42

 Hellner & Radetzki, 2014, s 116 
43

 Radetzki, 2005, s 21 
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3.1.5.1 Kausalitet 
Ett annat ord för kausalitet är orsakssamband.

44
 Det krävs ett samband mellan det presumtiva 

ansvarssubjektets handlande (eller den ansvarsgrundande passiviten) och skadan. Med andra 

ord ska handlingen vara orsaken till skadan. Huvudorsaken bakom skadevållarens handling 

behöver inte vara i syfte att skada. Skadan behöver endast vara en följd av handlandet. Även 

när ett skadestånd ska jämkas på grund av eget medvållande med stöd av SkL 6 kap 1 § krävs 

det kausalitet mellan effekten och den medvållande handlingen. 

3.1.5.2 Adekvans 
Skulle hänsyn endast tas till att kauslitet föreligger vid en skadeståndsbedömning skulle ett 

oändligt antal skadeföljder kunna bli aktuella.
45

 Istället krävs att kausaliteten ska vara adekvat 

för att skadeståndsansvar ska kunna uppkomma. Vid adekvansbedömningen undersöks 

orsaksförhållandet mellan det presumtiva ansvarssubjektets handlande och skadan. 

Orsaksförhållandet värderas och för att adekvans ska föreligga krävs det att skadan är i någon 

form beräknelig, förutsägbar, normal eller en naturlig följd av handlingen. Ett vanligt sätt att 

beskriva detta är att säga att skadan måste ligga i farans riktning. Det är viktigt att komma 

ihåg att adekvansbedömningen är en objektiv bedömning och hänsyn ska ej tas till 

uppfattningen hos den skadelidande eller hos skadevållaren. Utgångspunkten ska istället vara 

uppfattningen hos en tänkt bedömare. Att beskriva kraven på adekvans mer utförligt torde 

kunna göras genom en bedömning av rättspraxis. För att beröra kort kan nämnas rättsfall NJA 

1944 s 164 där en tågklarerare gav avgångssignal trots att konduktören inte ännu givit 

klartecken. Tåget startade medan konduktören hjälpte till att lyfta ut en barnvagn ur en av 

tågets vagnar. En vakt som försökte hjälpa till sprang bredvid tåget, först på perrongen och 

sen på en snöbank längs rälsen. Vakten halkade, hamnade under tåget, och avled. Adekvans 

ansågs inte föreligga mellan tågklarerarens för tidiga avgångssignal och dödsfallet.   

 

3.2 Subjektiva förutsättningar 
 

Utöver de objektiva förutsättningarna krävs, med några undantag, också att någon form av 

subjektiv förutsättning är uppfylld
46

. Undantagen tas upp nedan i avsnitt 3.2.3. Vilken form av 

subjektiv förutsättning som behöver vara uppfylld vid olika skador bestäms av lagrummet. 

För person- och sakskador krävs uppsåt eller oaktsamhet i enlighet med SkL 2 kap 1 §, för 

rena förmögenhetsskador krävs brott i enlighet med SkL 2 kap 2 § och för kränkning krävs 

brott som innefattar angrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära i enlighet med 

SkL 2 kap 3 §. Observera att till skillnad från de objektiva rekvisiten, som alla måste vara 

uppfyllda, krävs endast att ett av de subjektiva rekvisiten är uppfyllt för att skadeståndsansvar 

ska uppkomma.  

3.2.1 Uppsåt 
Med uppsåt menas att skadevållarens ska ha haft för avsikt att orsaka skadan, skadan ska med 

ett mer vardagligt uttryck ha orsakats med flit
47

. Många gånger kan det vara svårt att bevisa 

att uppsåt föreligger, att bevisa skadevållarens inställning, men som SkL 2 kap 1 § uttrycker 

kan oaktsamhet även göra att skadeståndskyldighet uppkommer. Förnekar skadevållaren att 

                                                 
44

 Hellner & Radetzki, 2014, s 184, 187 
45

 Radetzki, 2005, s 26, 28 
46

 Radetzki, 2005, s 29 
47

 Radetzki, 2005, s 31 
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denne hade till avsikt att framkalla en skada kan den skadelidande ”nöja sig med” att 

skadevållaren handlat oaktsamt
48

.  

3.2.2 Oaktsamhet 
Oaktsamhet benämns vanligtvis, i juridiskt språk, för culpa.

49
 Vad som uppfattas som 

oaktsamt handlande är traditionellt sett underlåtenhet att iaktta den grad av aktsamhet som 

kännetecknar en god familjefar, en så kallad bonus pater familias. Denna typ av traditionell 

uppfattning kan dock numera framställas som en ohållbar förenkling då culpabedömingen 

iakttar lagstadganden och andra föreskrifter och även till viss mån prejudikat före sedvanan. 

Skulle vägledning saknas i ovan nämnda rättskällor gör domstolen en skönsmässig 

bedömning. I BrB används begreppet vållande i samma betydelse som grov vårdslöshet. 

Vållande återfinns även i SkL men syftar där till både oaktsamhet och uppsåt. Se till exempel 

i paragrafen som är aktuell för denna uppsats: ”…vållar skada under påverkan  

av en allvarlig psykiskt störning eller av någon annan psykiskt störning…”
50

.  

3.2.3 Annan ansvarsgrund 
Undantagen till de ovan nämnda subjektiva förutsättningarna återfinns i lagstiftningen, 

närmare bestämt i SkL 3 kap. Dessa undantag gör att en person som ej har handlat culpöst kan 

bli skadeståndsskyldig. En arbetsgivares principalansvar över sina arbetstagare är ett sådant 

undantag. SkL 3 kap 1 § stadgar att en skada som en arbetstagare orsakar i tjänsten kan göra 

arbetsgivaren skadeståndsansvarig. Det krävs dock alltid ett culpöst handlande eller brott från 

skadevållarens sida för att principalansvaret ska aktualiseras
51

.  Även det så kallade strikta 

ansvaret är ett sådant undantag. Bestämmelser om strikt ansvar finns på flera områden i 

svensk rätt och intressant att nämna är föräldrars strikta ansvar för sina barns brottsliga 

handlande (se SkL 3 kap 5 §) och Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § om 

hundägares strikta ansvar för skador deras hund vållar. Föreligger strikt ansvar krävs det ej för 

att skadeståndsansvar ska uppkomma att skadevållaren ska ha handlat culpöst
52

.  

 

3.3 Bevisföring, bevisbörda och bevislindring 
 

Säkerheten i ett domslut är inte absolut utan relativ.
53

 Domstolen måste laborera med en 

felmarginal och det är bevisrättens främsta uppgift att minimera denna felmarginal.  

Huvudregeln är att bevisbördan ligger hos den skadelidande, både att bevisa att culpöst 

handlande har förekommit och att det finns ett orsakssamband mellan den culpösa handlingen 

och skadan
54

. Dock har det på senare år framkommit flera fall där HD lindrat kravet på full 

bevisning vid utredningen om orsakssamband föreligger
55

. Detta kan ske vid fall där det anses 

särskilt svårt att uppfylla beviskraven, till exempel när det gäller miljöskador (en regel som nu 

dessutom lagfästs i MB 32 kap 3 § 3 st)
56

. HD har även uttalat sig i NJA 1991 s 481 där det 

ansetts att bevislindring är möjligt. Vid betraktande av samtliga omständigheter ska det 

                                                 
48

 Radetzki, 2005, s 31 
49

 Hellner & Radetzki, 2014, s 121-122 
50

 SkL 2 kap 5 § 
51

 SkL 3 kap 1 § 1 st 1-3 p 
52

 Hellner & Radetzki, 2014, s 162 
53

 Christian Diesen, Kapitel 21 – Juridiska perspektiv på bevisvärdering, i: Sven Å Christiansson (red.): Handbok 

i rättspsykologi, Stockholm: Liber AB, 2008, s 396 
54

 Bengtsson, 1994, s 39 och Hellner & Radetzki, 2014, s 141 
55

 Bengtsson, 1994, s 39 
56

 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s 46 
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framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än 

något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken. Som praktiskt 

exempel kan nämns ett fall om döda fiskar i en odling av regnbågsforeller där HD ansåg 

eftersom det endast framlagts två orsaker till varför forellerna dött, förgiftning från att 

närliggande avloppsdike som kommunen ansvarade för enligt käranden eller syrebrist enligt 

svaranden, ansågs kärandes framlagda orsak vara betydligt mer trolig än den andra framlagda 

orsaken i målet
57

. Skulle den skadevållande anse att någon form av ansvarsfrihetsgrund 

föreligger för dennes handlande tillhör bevisbördan för denna omständighet skadevållaren
58

.   

Ibland krävs vid bevisföringen särskild sakkunskap.
59

 Den kan till exempel vara medicinsk 

sakkunskap för att visa om en person som avlider kort efter denne blivit misshandlat avled på 

grund av misshandeln eller på grund av annan orsak. Det kan även vara ett medicinskt 

uttalande om den skadevållande personen led eller lider av en psykisk störning. Trots 

sakkunskap från experter gör domstolen en juridisk bedömning. Domstolen tar hänsyn till 

expertutlåtandena men den juridiska bedömningen är självständig och kan således gå ”emot” 

dessa utlåtanden.  

Enligt svensk rätt gäller fri bevisföring och fri bevisprövning. Med detta menas att vad som 

helst får läggas fram som bevis så länge det är relevant för målet.
60

 I angloamerikansk rätt 

regleras bevisföringen och där kan till exempel ett erkännande som tillkommit under tortyr 

inte åberopas som bevis. Detta är idag möjligt i Sverige att åberopa men det är inte troligt att 

domstolen värderar ett sådant bevis som särskilt tillförlitligt. Det finns inte någon ”mall” för 

hur värdering av bevisen ska ske, vad som är mer tillförlitliga bevis än andra. EU-domstolen 

har dock frambringat viss praxis om försiktighet vid värdering av bevisföremål som svenska 

domare är bundna av.  

 

I nästkommande kapitel behandlas en mer specifik skadeståndsfråga, nämligen 

skadeståndsansvaret för personer som är under inverkan av en psykisk störning. De allmänna 

regler som det redogjorts för här ska tillämpas men det tillkommer en del särskilda principer 

som gör att ansvaret får en annan karaktär än det vanliga ansvaret enligt culparegeln.  

  

                                                 
57

 NJA 1981 s 622 
58

 Hellner & Radetzki, 2014, s 141 
59

 Hellner & Radetzki, 2014, s 188 
60

 Diesen, 2008, s 398 
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4 Psykisk störning 
 

SkL 2 kap 5 § tar upp ansvaret vid skadeståndsfall där skadevållaren är under inverkan av en 

psykisk störning. Paragrafen lyder: 

§ Den som i fall som avses i 1-3§§ vållar skada under påverkan  

av en allvarlig psykiskt störning eller av någon annan psykiskt störning  

som inte är självförvållad eller tillfällig skall ersätta skadan i den mån det  

är skäligt med hänsyn till hans sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, 

föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt  

övriga omständigheter. 

Redan nu kan nämnas att någon ansvarslindring ej förekommer i de fall skadan täcks av en 

ansvarsförsäkring fastän skadevållaren var under påverkan av en allvarlig psykisk störning
61

. 

Nedan kommer endast behandla fall där sådan försäkring saknas.  

 

4.1 Allmänt om SkL 2 kap 5§ 
 

Paragrafen liknar bestämmelsen om underårigas skadeståndsansvar i SkL 2 kap 4 § och 

bedöms till viss del på liknande vis
62

. Som det framgår av paragrafen ska skadevållaren ha 

orsakat skada. Då lagrummet inte preciserar närmare vilken typ av skada som ska ha orsakats 

är alla typer av skador, personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning, 

ersättningsgilla.  

Bestämmelsen omfattar, som framgår av paragrafen, endast skadestånd enligt SkL. 

Skadeståndsansvar som framgår av annan lagstiftning, till exempel en hundägares strikta 

ansvar, är tillämplig för personer som är under påverkan av en psykisk störning. Sänkning av 

sådant skadestånd kan i sådana fall ske i enlighet med den allmänna bestämmelsen om 

jämkning av skadeståndet i SkL 6 kap 2 §. 

Som förtydligande ska nämnas att för skadeståndsansvar ska uppkomma ska de objektiva och 

subjektiva förutsättningarna, som redogjordes i föregående kapitel, vara uppfyllda. 

Ansvarslindring enligt SkL 2 kap 5 § kan bli aktuell efter en skadeståndsbedömning gjorts.  

 

4.2 Psykisk störning 
 

Vad som anses som psykisk störning enligt paragrafen är relativt diffust. Störningen ska ej 

vara självförvållad eller tillfällig vilket utesluter frivilligt bruk av alkohol och narkotika. En 

alkoholpåverkad skadevållare är därför fullt ansvarig för de skador denne orsakar. Har någon 

utan egen vilja fått i sig narkotika kan bestämmelsen tillämpas
63

. Någon närmare precision 

framgår ej. Observera att ”självförvållad” och ”tillfällig” ej gäller för allvarlig psykiskt 

störning. 

                                                 
61

 Försäkringsavtalslag (2005:104) 4 kap 9§ 1 st 2 p 
62

 Bertil Bengtsson & Erland Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar m.m., Stockholm: Norstedts Juridik 

AB, 2014, s 84 
63

 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s 85 
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4.2.1 Allvarlig psykisk störning 
År 1991 genomgick paragrafen, som tidigare nämnt, en omarbetning som ändrade orden 

”sinnessjukdom” och ”sinnesslöhet” till ”allvarlig psykisk störning”. Motiven till ändringen 

återfinns i prop. 1990/91:194 s 39-40 och där förklaras även till viss del hur allvarlig psykisk 

störning ska tolkas. Om en allvarlig psykisk störning föreligger eller ej ska bedömas utifrån 

störningens art och dess grad. Vissa tillstånd som till exempel schizofreni anses alltid vara av 

allvarlig art men inte alltid dess grad medan depressioner anses oftast inte vara av allvarlig art 

men dess grad kan anses allvarlig. Bedömningen ska därför sammanväga båda dessa begrepp.  

Propositionen anger fortsättningsvis att till allvarlig psykisk störning anses i första hand 

tillstånd av psykotisk karaktär så som tillstånd med störd realitetsvärdering och med symtom 

av vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Demens med störd realitetsvärdering och 

bristande förmåga till orientering till följd av en hjärnskada anses även som allvarlig psykisk 

störning. Vidare anger propositionen som allvarlig psykisk störning anses allvarliga 

depressioner med självmordstankar, svårartade personlighetstörningar, vissa krisreaktioner av 

psykotisk art, kraftig funktionsnedsättning på grund av åldersdemens eller psykiskt 

utvecklingsstörning och psykoser och andra allvarliga förvirringstillstånd på grund av 

alkohol- eller narkotikamissbruk.  

4.2.1.1 Alkohol- och narkotikamissbruk 
Eftersom undantaget om självförvållande och tillfällig ej gäller vid allvarlig psykisk störning 

kan en person med alkohol- och/eller narkotikamissbruk undgå skadeståndsansvar eller få 

nedsättning av ersättningsbeloppet. Alkoholpsykoser och narkotikapsykoser, så som delirium 

tremens (förvirring- och omtöckningstillstånd
64

), alkoholhallucinationer och klara 

demenstillstånd anses som allvarliga psykiska störningar liksom andra allvarliga 

förvirringstillstånd som är uppenbart farliga för dennes hälsa och vissa svårartade kortvariga 

abstinenstillstånd
65

. 

4.2.2 Allvarlig psykisk störning enligt Brottsbalken 
Begreppet ”allvarlig psykisk störning” återfinns även, sen år 1992, i BrB 30 kap 6 § och BrB 

31 kap 3 §. Den första nämnda paragrafen redogör för att någon som begått brott under 

inverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till annan påföljd än 

fängelse. Den senare angivna paragrafen berör rätten att överlämna en person, som har begått 

ett brott och lider av en allvarlig psykisk störning, till psykiatrisk vård. Kortare förklarat 

handlar paragraferna om att någon led och någon lider av allvarlig psykiskt störning. Vad som 

är att anse som allvarlig psykisk störning motiveras i samma förarbeten som ordändringen i 

SkL (se ovan i avsnitt 4.2.1). Även här ska en samlad bedömning av störningens art och grad 

ske. I rättsfallet NJA 1995 s 48 ansåg HD att en alkolpåverkad man, som dödat sju personer 

och försökt döda tre personer till, inte ansågs vara under inverkan av en allvarlig psykisk 

störning. HD menade att mannen visserligen var i ett psykosartat tillstånd orsakat av alkohol 

men detta tillstånd var endast tillfälligt. Mannen led inte av alkoholmissbruk varför allvarlig 

psykisk störning ej förelåg.  HD motiverade vidare att om sådana tillfälliga tillstånd generellt 

sett ska ses som allvarlig psykisk störning kommer det ske en ingripande förändring av den 

gällande ordningen vilket inte beskrivs i förarbetena och kan inte rimligen vara åsyftad. I 

rättsfallet NJA 2004 s 702, så kallade ”Anna Lindh- fallet”, ansåg HD att gärningsmannen var 

under inverkan av en psykisk störning både vid tidpunkten för det aktuella brottet och under 

prövningen, dock inte en allvarlig sådan. Flertalet experter angav utlåtande under processen 

                                                 
64

 Psykologiguiden, ”Natur och Kulturs Psykologilexikon”, 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=delirium, 2015, (hämtad 2015-12-01) 
65

 Prop. 1990/91:194 s 40 
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varav majoriteten ansåg att allvarlig psykisk störning förelåg. HD ansåg dock att tillräckligt 

stöd saknades för en sådan bedömning. 

 

4.3 Vållandebedömning 
 

SkL 2 kap 5 § uppställer endast kravet, för att skadeståndsansvar ska föreligga, att en person 

som är under inverkan av en allvarlig psykisk störning eller psykiskt störning ska ha vållat en 

skada. I vållandebedömingen prövas om handlingen eller underlåtenheten att handla skulle 

bedömts som åtminstone oaktsam om det gällt en psykiskt frisk person
66

. Även om det är 

svårt, på grund av störningen, att komma fram till att uppsåt eller vårdslöshet föreligger i 

vanlig mening kan skadeståndsansvar bli aktuellt. Som exempel kan nämnas en person som 

efter fullt utbruten sinnessjukdom dödar någon ändå kan, beroende på omständigheterna, 

åläggas skadeståndsansvar
67

.  

 

4.4 Skälighetsbedömning 
 

När det står klart att rekvisiten i SkL 2 kap 5 § är uppfyllda, personen var under inverkan av 

en psykisk eller allvarlig psykisk störning när skadan skedde och att denne person är den som 

har vållat skadan, görs en skälighetsbedömning.
68

 Paragrafen är, precis som SkL 2 kap 4 §, en 

självständig skadeståndsbestämmelse och ska inte ses som en jämkningsregel. 

Utgångspunkten ska vara att fullt skadestånd ska utgå. En liknande regel finns för underåriga 

men bedömningen är, enligt Bengtsson och Strömbäck, sannolikt något strängare för personer 

under inverkan av en psykisk störning. I rättsfallet NJA 1999 s 441 har HD uttalat sig om att 

ansvarslindring i enlighet med SkL 2 kap 5§ ska vara restriktiv. Möjligheten till nedsättning 

av ersättningsbeloppet förekommer främst när skadan skett under allvarig psykisk störning 

men torde inte ens då alltid bli aktuellt. I rättsfallet NJA 1979 s 581 har HD inte utdömt 

ansvarslindring för skadevållaren som led av en psykisk abnormitet av sådan djuphet att det 

kan klassas som sinnesjukdom (allvarlig psykisk störning i dagens begrepp) och handlade 

med full insikt om handlingen. HD ansåg dock att ansvarslindring hade varit möjligt om det 

förelegat svårigheter för skadevållarens återanpassning i samhället på grund av skadeståndet. I 

resningsärendet NJA 1994 s 620 ansåg HD att fullt skadestånds skulle utgå trots skadevållaren 

var under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Anledningen till att fullt skadestånds 

skulle utgå var att det inte fanns några omständigheter som ledde till annan bedömning.  

Sänkning av skadeståndsbeloppet sker med hänsyn till skadevållarens sinnestillstånd, 

handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden 

samt övriga omständigheter.
69

 När det gäller att bedöma skadevållarens sinnestillstånd får 

domstolen räkna med större variationer i inverkan av den psykiska störningen jämfört med 

förhållandet mellan barns ålder och utveckling. Det är inte säkert att störningens inverkan 

påverkar handlandet i alla möjliga fall och i så fall ska full ersättning utgå. Vid bedömningen 

av handlingens beskaffenhet granskas om skadan vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Hänsyn tas även till störningens inverkan. Föreligger ansvarsförsäkring och har skadan vållats 

på grund av oaktsamhet utgår alltid full ersättning. Omständigheter i övrigt bör kunna vara, 
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precis som i bedömningen för underårigas skadeståndsskyldighet, ett beaktande av den 

skadelidandes behov av ersättningen.  

Skadestånd som inte kan nedsättas i enlighet med SkL 2 kap 5 § kan jämkas enligt SkL 6 kap 

2 §.
70

 Att utge skadestånd för den skadeståndsskyldige ska i sådant fall vara oskäligt 

betungande med hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden, ett exempel är om att utge 

skadeståndet skulle försvåra skadevållarens återanpassning i samhället.   

                                                 
70

 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s 86-87 
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5 Analys 
 

För att bli dömd till skadeståndsansvar krävs det att samtliga objektiva rekvisit är uppfyllda 

och att ett av de subjektiva rekvisiten är uppfyllt. För ansvarslindring för personer som är 

under inverkan av en psykisk störning i enlighet med SkL 2 kap 5 § krävs ett beaktande av 

störningens art och grad.  

 

5.1 Vad anser lagen och rättstillämpningen är en psykisk 
störning? 
 

Skadeståndslindring kan ske för personer som är under inverkan av en psykisk störning den 

tidpunkt då skadan vållades. Vad som anses vara en psykisk störning enligt lagregeln i SkL 2 

kap 5 § är diffust. De enda egentliga kraven paragrafen ställer upp är att störningen inte får 

vara självförvållad eller tillfällig. Dessa krav gör att skador som vållats under frivillig 

alkoholpåverkning eller narkotikarus är ersättningsgilla. Observera att detta inte gäller när 

skadevållaren är under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Är störningen att anse som 

allvarlig kan därför ansvarslindring ske vid skador vållade under rus.  

 

När det gäller att fastställa vad som är att anse som en allvarlig psykisk störning finns ingen 

närmare precision i lagregeln. Svar kan dock till viss del sökas i förarbetena. I prop. 

1990/91:194 förklaras utöver ordändringen från ”sinnesjukdom” och ”sinnesslöhet” till 

”allvarlig psykisk störning” även vad som kan anses vara allvarlig psykisk störning. 

Propositionen anger att det är framförallt tillstånd av psykotisk karaktär som anses vara en 

allvarlig psykisk störning. Tillstånd av psykotisk karaktär kan innehålla vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Demens med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till 

orientingen till följd av en hjärnskada kan även anses som allvarlig psykisk störning. Till sist 

anger propositionen att allvarliga depressioner med självmordstankar, svårartade 

personlighetsstörningar, vissa krisreaktioner av psykotisk art, kraftig funktionsnedsättning på 

grund av åldersdemens eller psykisk utvecklingstörning och psykoser och andra allvarliga 

förvirringstillstånd på grund av alkohol- eller narkotikamissbruk. Dock är detta inte definitiva 

tillstånd som alltid anses vara en allvarlig psykisk störning. En samlad bedömning av 

störningens art och grad ska alltid ske vid prövningen.  

Intressant att belysa är att för att skadeståndsansvar ska undgås för en person som är under 

inverkan av en psykisk störning får störningen som sagt inte vara självförvållad eller tillfällig 

så som frivillig alkoholpåverkan eller narkotikarus. Detta gäller dock inte om personen är 

under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Alkohol- och narkotikamissbruk kan i 

olyckliga fall leda till psykoser så som delirium tremens, hallucinationer, demenstillstånd, 

andra allvarliga förvirringstillstånd som är uppenbart farliga för denne hälsa och kortvariga 

abstinenstillstånd. Men som HD uttalande sig i rättsfallet NJA 2004 s 702 kan det för en skada 

som vållats under en alkoholpsykos (allvarlig psykisk störning) ändå uppkomma 

skadeståndssansvar om skadevållare inte lider av ett alkoholmissbruk och därav inte lider av 

en allvarlig psykisk störning.   

Uttrycket ”allvarlig psykisk störning” förekommer även i två paragrafer i brottsbalken, BrB 

30 kap 6 § och 31 kap 3 §. Motiven till vad som anses som allvarlig psykisk störning återfinns 

i samma proposition som till SkL 2 kap 5 § (ovan nämnt). Det finns betydligt fler rättsfall till 



17 

 

BrB som klarlägger vad som ska anses ingå i begreppet jämfört med vad det finns rättsfall till 

SkL. Eftersom straffrätten och skadeståndsrätten historiskt sett alltid haft en nära 

sammankoppling kan det tänkas att slutsatser kan dras lika väl från praxis till SkL som från 

praxis till BrB när det undersöks vad som anses vara en allvarlig psykisk störning. En 

motivering till varför denna slutsats kan tas är att bedömningen när det gäller uppsåt och 

oaktsamhet, orsaksförhållandet och adekvansen sker på liknande vis i brottmål och 

skadeståndsmål. Orsaken bakom ordändringen till ”allvarlig psykisk störning” år 1991 var en 

strävan efter enhetlighet inom hela den civil- och straffrättliga lagstiftningen. Detta är 

ytterligare en motivering till varför praxis från BrB kan tänkas tillämpas i skadeståndmål 

angående SkL 2 kap 5 §.  

 

5.2 Vilka är förutsättningarna för att undgå 
skadeståndsskyldighet och hur bedöms vållande? 
 

Om domstolen kommer fram till att en psykisk störning eller en allvarlig psykisk störning 

föreligger ställer SkL 2 kap 5 § även upp två andra rekvisit som ska vara uppfyllda. Dessa 

rekvisit är att det har skett ett vållande och det ska ha uppkommit en skada genom detta 

vållande.  

Vad det är för typ av skada som ska ha orsakats bestämmer inte lagregeln. Därför kan alla 

typer av skadeståndsskador; personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning, 

aktualiseras i mål om ansvarslindring enligt SkL 2 kap 5 §. Skadan ska ha gått igenom och 

”klarat” skadeståndsbedömingen för att ansvarslindring ska kunna ske. Detta betyder att 

person- eller sakskada ska ha uppkommit på grund av skadevållarens culpösa handlande och 

att ren förmögenhetsskada och kränkning måste ha uppkommit genom en brottslig handling.  

Vållandet enligt paragrafen kan ha skett genom antingen uppsåt eller oaktsamhet. Det kan 

vara svårt att bevisa uppsåt hos en person om denne inte uttryckligen säger vad syftet med sitt 

handlande var. Det är ännu svårare att visa om uppsåt förelåg hos en person som är under 

inverkan av en psykisk störning på grund av störningens påverkan. Om uppsåt inte kan 

bevisas kan den skadelidande ”nöja sig med” att bevisa att oaktsamt handlande förelåg. 

Bedömningen ska prövas om handlingen (eller underlåtenheten att handla) skulle bedömts 

oaktsam av en psykisk frisk person.  Ett handlande från en person som är under inverkan av 

en psykisk störning bedöms, när vållande ska undersökas, som om denne varit en psykisk 

frisk person.  

När det gäller bevisförningen för att bevisa vållandet har vi i Sverige fri bevisföring och fri 

bevisprövning. Detta betyder att vad som helst få åberopas som bevis under prövningen. Detta 

kan både vara till nackdel och till fördel för en person som lider av psykiska besvär. 

Sjukjournaler och medicinhistoria kan både användas för att påvisa att en persons psykiska 

besvär men kan även nedvärderas till att problem inte existerar tillräckligt i den bemärkelsen 

rätten kräver. För en sjuk person kan detta, att inte ens problem erkänns som allvarliga, i sin 

tur upplevas kränkande.  
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5.3 När är det skäligt att göra en ansvarslindring? 
 

När alla rekvisit i SkL 2 kap 5 § är uppfyllda gör domstolen en skälighetsbedömning ifall 

ansvarslindring ska ske. Paragrafen är en självständig skadeståndsbestämmelse och ska inte 

ses som en jämkningsregel. Ansvarslindring blir framförallt aktuellt om skadevållaren är 

under inverkan av en allvarlig psykisk störning men torde inte ens då alltid bli aktuellt. HD 

har i ett rättsfall, NJA 1979 s 581, inte ansett att ansvarslindring kunde ske trots att 

skadevållaren var under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Anledningen till beslutet 

var att det inte visat i målet att ett skadestånd hade försvårat skadevållarens återanpassning i 

samhället (så kallade övriga omständigheter i paragrafen). Även i rättsfallet NJA 1994 s 620 

ansåg HD att fullt skadestånd skulle utgå när skadevållaren var under inverkan av en allvarlig 

psykisk störning och det inte kunde visas några övriga omständigheter som skulle kunna leda 

till en annan bedömning.  

Enligt paragrafen sker en sänkning av skadeståndsbeloppet med hänsyn till skadevållarens 

sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska 

förhållanden samt övriga omständigheter. Under bedömningen av skadevållarens 

sinnestillstånd får domstolen räkna med större antal olika variationer i inverkan av den 

psykiska störningen jämfört med förhållandet mellan barns ålder och mognad. Det är inte 

heller säkert att den psykiska störningens inverkan påverkar handlandet och i sådana fall ska 

full skadeståndsersättning utgå. Även när det gäller för domstolen att ta hänsyn till de 

ekonomiska förhållandena framhålls det i förarbetena att mindre hänsyn här ska betraktas 

jämfört med bedömningen av underårigas ekonomiska förhållanden.  

 

 

5.4 Författarens åsikter och tankar 
 

Redan innan jag började läsa och utreda ansvaret för personer som är under inverkan av en 

psykisk störning fanns många tankar i mitt huvud. Ofta anser jag att en jämförelse kan göras 

mellan underåriga och personer som är under inverkan av en psykisk störning. Dock skiljer 

lagstiftningen på dessa olika grupper och psykiskt störda människor bedöms strängare än 

underåriga. Är detta motiverat? En annan tanke som jag finner intressant är att ansvarslindring 

enligt SkL 2 kap 5 § ej kan ske i de fall då det finns en annan ansvarsgrund, till exempel vid 

strikt hundägaransvar. Är detta lämpligt? Sveriges långa tradition med ett nära samband 

mellan straffrätten och skadeståndsrätten kanske i framtiden kommer att hotas. I och med det 

pågående arbetet om en harmonisering av skadeståndsrätt i Europa kan vår lagstiftning i 

framtiden se annorlunda ut. Vilka konsekvenser har detta för svensk rättstillämpning? Dessa 

tre ”funderingar” har jag valt att kommentera med mina åsikter och tankar nedan.  

Som jag nämnt tidigare i uppsatsen liknar bestämmelsen om ansvarslindring för personer som 

är under inverkan av en psykisk störning den bestämmelsen som finns i SkL 2 kap 4 § om 

ansvarslindring för underåriga. Dock är bedömningen för psykisk sjuka människor sannolikt 

något strängare än bedömningen för underåriga enligt Bengtsson och Strömbäck. Varför 

bedömningen sannolikt skulle vara strängare finns inte beskrivet någonstans som jag kan 

finna men en jämförelse av praxis bevisar påståendet. Även uttalandet av HD i NJA 1999 s 

441 om att tillämpning av SkL 2 kap 5 § ska vara restriktiv tyder på detta. Ansvarslindring för 

personer under inverkan av en psykisk störning förekommer endast i ett fåtal fall där det 
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ansetts att en allvarlig psykisk störning finns. Jämförs praxisen med den praxis som finns 

gällande underårigas ansvarslindring är den senare betydligt rikare och finns även mer och 

precisare beskrivet i doktrin. En anledning till varför det är så här skulle kunna vara att det 

finns ett större intresse att skydda barn än vuxna. Dessutom tror jag att föräldrar är mer 

benägna att gå vidare med skadeståndsmål än vad psykisk sjuka människor är. Föräldrar ska 

”slåss” för sina barns rättigheter vilket också leder till fler rättsfall som definierar rättsläget. 

En psykisk sjuk människa som blir skadeståndsansvarig kanske inte förstår effekten av domen 

och överklagar därför sällan beslutet. Följden av att bli skadeståndskyldig märks inte för den 

enskilde psykisk sjuke skadevållaren som redan får portionerat ut sina pengar varje vecka 

eller inte har någon uppfattning om vad pengar är och desto mindre uppfattning vad effekten 

av ett skadestånd är. Eftersom det finns få rättsfall som anger när ansvarslindring för psykisk 

störda människor kan ske får svar sökas i förarbetena. Förarbetena anger att vid eventuell 

ansvarslindring enligt SkL 2 kap 5 § ska hänsyn tas till störningen art och grad. När 

ansvarslindring sker enligt SkL 2 kap 4 § ska hänsyn tas till personens ålder och utveckling 

(mognad). Eftersom jag jämför en psykisk störd människas mognadsnivå med ett barns 

mognadsnivå anser jag att i bedömningen om ansvarslindring för en person som är under 

inverkan av en psykisk störning bör det inte bara tas hänsyn till störningen art och grad utan 

även till personens mognad, precis som för underåriga. En störnings art och grad bedöms 

förhållandevis objektivt men en bedömning av persons mognad värderas mer subjektivt vilket 

jag anser är mer lämpligt. Låt inte sjuktillståndet definiera personen utan se till de 

förutsättningar som personen faktiskt har.  

När lagstiftningen bestämmer att det finns en annan ansvarsgrund än de som återfinns i SkL 

kan inte ansvarslindring ske enligt SkL 2 kap 5 §. Ett exempel som jag valt att diskutera här är 

strikt ansvar. Strikt ansvar innebär att en person är ansvarig oavsett vållande. Strikt 

hundägaransvar innebär att jag som hundägare är ansvarig för alla skador min hund orsakar 

oavsett hur de uppkommer. Biter min hund en annan person blir jag skadeståndskyldig oavsett 

om den skadelidande försökte klappa hunden eller slog min hund. Visserligen kan 

skadeståndet i det senare fallet jämkas i enlighet med SkL 6 kap 2 §. Om en lösspringande 

mindre hund springer fram och attackerar min kopplade större hund blir jag 

skadeståndsskyldig om min hund försvarar sig på ett sådant sätt att skador uppkommer på den 

mindre hunden. Detta gäller alla människor, oavsett om det en psykiskt frisk människa som är 

ägare eller en psykisk sjuk. En psykiskt sjuk hundägare kan inte få ansvarslindring i enlighet 

med SkL 2 kap 5 §. En förälder har även strikt ansvar över sina barns brottsliga handlingar. 

Det strikta ansvaret föreligger även här oavsett om föräldern är psykiskt frisk eller psykiskt 

sjuk och ansvarslindring kan ej ske i enlighet med SkL 2 kap 5 §. Orsaken till detta är att alla 

objektiva förutsättningar inte är uppfyllda i skadeståndsbedömingen om en annan 

ansvarsgrund föreligger, vilket krävs om SkL 2 kap 5 § ska kunna vara tillämplig. Dock kan 

strikt ansvar jämkas med den allmänna bestämmelsen enligt SkL 6 kap 2 §. Min fundering är 

om inte ansvarslindring enligt SkL 2 kap 5 § borde vara bättre att tillämpa än jämkning enligt 

SkL 6 kap 2 §? SkL 2 kap 5 § rör uttryckligen de förhållanden då skadevållaren är under 

inverkan av en psykisk störning. När skadestånd jämkas i enlighet med 6 kap 2 § tas hänsyn 

till om skadeståndet är särskilt betungande för skadesvållaren och med i beaktandet ska tas 

den skadelidandes behov av ersättningen och övriga omständigheter. I paragrafen nämns det 

inget om att hänsyn ska tas till personliga förhållanden hos skadevållaren. Om en skadevållare 

är psykisk sjuk tas ingen hänsyn till detta. Trots att skadevållaren inte förstår, varken 

uppsåtligt eller oaktsamt, att en skada har skett på grund av dennes handlande blir 

skadevållaren fullt skadeståndsansvarig om inte andra omständigheter kan visas som jämkar 

beloppet. Jag anser inte att detta är lämpligt. Hänsyn borde i alla skadeståndsmål tas till 

personliga aspekter. Att döma någon till ansvar för något denne inte förstår är orimligt. Min 
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lösning på detta är att inkludera alla typer av ansvar i SkL 2 kap 5 § så en 

skälighetsbedömning alltid görs.  

Sist vill jag lägga fram mina funderingar och åsikter kring vad som kan tänkas hända inom 

skadeståndsrätten i framtiden om en harmonisering sker i Europa. Som jag nämnde tidigt i 

uppsatsen startades på 1990-talet ett arbete som undersöker om det är möjligt att harmonisera 

de olika länderna skadeståndsrätt i Europa. Skadeståndsrätten har i Sverige alltid haft ett nära 

samband med straffrätten. Uppsåt och oaktsamhet bedöms på liknande sätt både i brottmål 

och skadeståndsmål, likaså bedöms orsaksförhållandet och adekvansen på liknande sätt. Det 

är mindre vanligt internationellt sett att ha detta nära sambandet mellan straffrätt och 

skadeståndsrätt. I en harmonisering av Europas länders olika skadeståndsrätt, tror jag, att 

svensk skadeståndsrätt kommer få liten slagkraft på grund av detta. Sambandet mellan 

straffrätt och skadeståndsrätt i svensk rätt kan komma att minska kraftigt i och med en 

harmonisering. När det gäller aktuellt ämne för uppsatsen kan det tänkas att paralleller inte 

kan dras mellan BrB:s bestämmelser om psykisk störning och SkL 2 kap 5 §. Begreppen 

”psykisk störning” och ”allvarlig psykisk störning” torde dock inte ändras eftersom 

omarbetning redan skett som stämmer bättre överrens med internationellt synsätt. Eftersom 

arbetet om en harmonisering är framgångsrikt kanske det inte dröjer allt för länge innan vi får 

se vad effekten blir inom svensk skadeståndsrätt.  
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