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Sammanfattning 

Enligt svensk skadeståndsrätt är huvudregeln att vid en eventuell skada så har 

skadelidande rätt till full ersättning för sin förlust dvs. han skall sättas i samma 

ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Det finns dock 

situationer som kan leda till avsteg från denna huvudregel. En av dessa 

situationer är när skadelidande varit medvållande till sin egen skada. 

Denna uppsats kommer utreda rättsläget beträffande jämkning vid 

medvållande utifrån SkL 6:1 och TSL 12§. Meningen med denna framställning 

är att analysera den skälighetsbedömning som domstolarna ska göra vid en 

jämkning samt klargöra om det finns något metodiskt tillvägagångssätt, dels 

för tillämpningen av jämkningsprinciperna dels för fastställandet av 

jämkningsgraden. 

Enligt SkL 6:1 och TSL 12§ kan ersättningen vid personskada jämkas om 

skadelidande uppsåtligen eller av grov vårdslöshet medverkat till sin skada, vid 

rattfylleri krävs att skadelidande även varit vårdslös i sin körning. Beträffande 

sakskada gäller, enligt samma paragrafer, att ersättningen kan jämkas om 

skadelidande genom vårdslöshet medverkat till skadan. Praxis avseende 

jämkning vid medvållande är oerhört sparsam och domstolens motiveringar till 

jämkningen är oftast korta och präglade av de specifika omständigheterna i 

respektive fall, vilket gör det svårt att dra några välgrundade slutsatser. 

Beträffande fastställandet av jämkningsgraden har man dock i praxis kunnat 

utläsa ett metodiskt tillvägagångssätt till viss del, tydligast var förfarandet vid 

bestämmandet av jämkningsgraden vid rattfylleri.  

Slutsatsen i uppsatsen blir att skälighetsbedömningen visserligen utgår 

från relativt diffusa regler som heller inte klargörs i praxis men möjligheten till 

den fria bedömningen bidrar till att i varje enskilt fall skydda både 

skadelidande och skadevållaren mot resultat som kan anses oskäliga. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund och ämnesval  
Enligt svensk skadeståndsrätt är huvudregeln att vid en eventuell skada så har 

skadelidande rätt till full ersättning för sin förlust dvs. han skall sättas i samma 

ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Det finns dock 

situationer som kan leda till avsteg från denna huvudregel. En av dessa 

situationer är när skadelidande varit medvållande till sin egen skada. Det skulle 

med högsta sannolikhet uppfattas som stötande om full ersättning betalades ut 

när skadelidande medverkat till sin egen skada. För att undvika ett sådant 

resultat finns möjligheten till jämkning. Jämkning vid skadelidandes 

medverkan återfinns i  6 kap. 1§ skadeståndslagen (1972:207), hädanefter SkL. 

Paragrafen tillämpas vid medvållande till personskada, sakskada och ren 

förmögenhetsskada. År 1975 genomfördes en personskadereform som innebar 

att man ändrade rekvisitet i SkL 6:1 för jämkning av personskada från vårdslös 

till grovt vårdslös. I och med reformen så fick personskadorna en speciell 

status. Anledningen var att man ville markera att personskador var en form av 

skada som påverkade skadelidande mycket mer omfattande än sakskador och 

utifrån sociala och humanitära synpunkter skulle den därmed omfattas av 

begränsade jämkningsmöjligheter. Detta för att den skadelidande inte ska bli 

lidande resten av livet på grund av en tillfällig oaktsamhet. Vidare införde 

reformen att man vid jämkningsbedömningen numera ska beakta sociala 

aspekter såsom försäkringsmöjligheter och ekonomiska förhållanden både vid 

personskada och sakskada. Syftet var att förhindra resultat som kunde anses 

olämpliga mot endera part.  

Trafikskador är ett område som har ett nära samband med 

skadeståndsrätten och är en skadetyp som många stöter på vid enstaka eller 

flera gånger i sitt liv.  Ersättning för skador uppkommna i trafiken regleras i 

trafikskadelagen (1975:1410), i fortsättningen benämnd TSL. Möjligheten till 

jämkning vid skadelidandes medverkan hittar man i TSL 12§. Reglerna i TSL 

12§ överensstämmer i stort sett med reglerna om jämkning i SkL 6:1 st 1. som 

tillkom genom personskadereformen och bedöms i princip på samma sätt. 

Ersättning för skador som uppkommit i trafiken utgår från den obligatoriska 

trafikförsäkringen och är formellt sett inte ett skadestånd utan betecknas 
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trafikskadeersättning.
1
 För att underlätta den fortsatta framställningen kommer 

dock termen skadestånd användas som en gemensam benämning för ersättning 

som utgår från SkL och TSL med undantag för de tillfällen då det är av intresse 

att skilja dem åt. Den obligatoriska trafikförsäkringen är ett uttryck för lagens 

strikta ansvar vilket gör att ersättningsmöjligheterna blir lite annorlunda än 

enligt SkL, jämkningsmöjligheterna är dock i princip likvärdiga.
2
  

I SkL 6:1 st 3 och TSL 12§ st 2 finner man att domstolen vid 

bestämmandet av en eventuell jämkning ska göra en skälighetsbedömning. I 

lagtexten är skälighetsreglerna väldigt vagt utformad men i förarbeten och 

doktrin framförs vissa jämkningsprinciper som ska ligga till grund för 

bedömningen. I praxis är dock domstolens motivering till 

jämkningsbedömningen oftast väldigt kortfattad, vilket har medfört att 

rättsläget är relativt oklart. Meningen med denna framställning är att analysera 

den skälighetsbedömning som domstolarna ska göra vid en jämkning och 

klargöra om det finns något metodiskt tillvägagångssätt, dels för tillämpningen 

av jämkningsprinciperna dels för fastställandet av jämkningsgraden. 

Framställningens utredning av rättsläget på området är av betydelse för 

praktiserande jurister och andra sakkunniga på området men också för 

försäkringsbolagen vars skadereglering väsentligen baseras på domstolens 

bedömning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är dels att utreda hur jämkningsprinciperna påverkar 

skälighetsbedömningen som föreskrivs i medvållandereglerna SkL 6:1 st. 3 

samt TSL 12§ st. 3, dels att undersöka domstolarnas tillvägagångssätt vid 

jämkningsbedömningen. För att syftet ska uppnås kommer den vidare 

framställningen utgå från att ersättningsskyldighet föreligger och att den 

skadelidande medverkat till skadan på sådant sätt att det kan föranleda 

jämkning.  

 

 

                                                           
1
 Kravet på trafikförsäkring återfinns i TSL 2§. 

2
 Jämför TSL 10§ och 11§. Se närmare om syftet med det strikta ansvaret i prop. 1975/76:15 s.64 f. 
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Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar:  

 Vad styr bestämmandet av jämkningsgraden?  

 Finns det någon konsekvent metod för att bestämma detta? Vilken 

metod använder domstolarna? 

 

1.3 Avgränsning 
Föremålet för det här arbetet är jämkning vid skada som skadelidande själv 

medverkat till, således kommer s.k passiv identifikation inte utredas 

djupgående. Vid trafikskada, främst gällande kollisionsfallen, kommer dock en 

kortare redogörelse föras kring identifikationsgrundsatsen.  

 Vidare begränsas uppsatsen till att enbart behandla jämkning av 

ersättning enligt SkL 6:1 samt TSL 12§ med anledning av personskada eller 

sakskada. Skälet till valet av just dessa två lagar är dels att de har ett naturligt 

samband genom dess överensstämmande tillämpning av medvållandereglerna 

samt att trafikskador är ett område som många stöter på i vardagen varvid 

intresse finns för att utreda rättsläget.
3
 Vidare kommer uppsatsen utgå från 

situationen utanför kontraktsförhållandet, anledningen är att bestämmandet av 

ersättning inom kontraktsförhållandena oftast baseras på andra grundsatser än 

SkL 6:1 bland annat då både tvingande och dispositiva kontraktsrättsliga regler 

har företräde framför SkL vilket skulle motverka uppsatsens syfte
.4

 Mot denna 

bakgrund kommer inte skadetypen ren förmögenhetsskada behandlas. Orsaken 

är dels att TSL inte omfattar ersättning för nämnd skadestyp dels att det krävs 

vållande genom brott för att ersättningsskyldighet ska föreligga enligt SkL, en 

sådan utredning skulle med högst sannolikhet leda in på kontraktsbrott och 

andra liknande kontraktsrättsliga områden som ovant nämnt faller utanför 

syftet med uppsatsen.  

 Uppsatsen utgår från situationen att ersättningsskyldighet föreligger och 

att skadelidande medverkat till sin skada på ett sådant sätt som kan föranleda 

jämkning varvid culpabedömningen, frågorna om adekvat kausalitet och de 

rena bevisfrågorna inte kommer behandlas. Vidare är grundtanken som bekant 

att undersöka bestämmandet av jämkningsgraden i svenska domstolar, varvid 

                                                           
3
 Bengtsson (1985) s. 259. 

4
 Se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 

speciella omständigheter. 
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en jämförelse med utländsk rätt inte kommer göras. Anledningen är att reglerna 

i SkL 6:1 st 1 är speciella för svensk rätt och en internationell jämförelse skulle 

sakna betydelse, visserligen kan en sådan jämförelse gällande sakskada vara av 

intresse men på grund av utrymmesskäl kommer denna fråga  frångås i den 

följande framställningen.
5
  

 

1.4 Metod och material 
Den företagna metoden i denna uppsats är en traditionell juridisk metod där  

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin studerats och analyserats. Stundom har 

ändamålet med lagreglerna och rättssystemet analyserats för att skapa en 

förståelse för rätten och på så sätt klargöra om rättstillämpningen i praxis 

överensstämmer med ändamålet med rätten. Uppsatsens karaktär är sådan att 

frågeställningen om domstolens tillvägagångssätt vid jämkningsbedömningen 

enbart kan besvaras genom en konkret redogörelse för praxis varvid ett kapitel 

ägnas specifikt åt att redogöra och analysera rättsläget i praxis. 

 För att underlätta för läsaren så återges samma rättsfall på flera ställen i 

uppsatsen, detta även för att undvika en överdriven användning av 

hänvisningar tillbaka i arbetet som kan försvåra förståelsen av sammanhangen. 

 Till de viktigaste litterära verken på det aktuella området räknas Bertil 

Bengtssons ”Om jämkning av skadestånd” där han utförligt behandlar 

bestämmelsen om medvållande i SkL 6:1 på grundval av motiv, doktrin och 

rättspraxis. Trots att doktrinen är relativt gammal så åtnjuter Bertil Bengtsson 

kommentarer till medvållandereglerna än idag särskild auktoritet. Vidare har 

doktrin som exempelvis kommentaren till SkL 6:1 av Bengtsson och 

Strömbäck. samt kommentaren till TSL 12§ av Nordenson använts i stor 

utsträckning för att förstå syftet och motiven bakom lagstiftningen. 

 När det gäller praxis så har först och främst avgöranden från Högsta 

domstolen uppmärksammats men även vissa hovrättsavgöranden. Givetvis har 

hovrättsavgörandena inte en prejudicerande status som avgöranden från Högsta 

domstolen men i de fall de ansetts bidra till problemanalysen i enlighet med 

uppsatsens syfte så har de använts. Vidare har även avgöranden från 

                                                           
5
 Se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 

allmänt.  
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Trafikskadenämnden behandlats, nämnden har ett stort inflytande på praxis. 

Bill W. Dufwa diskuterar i en artikel nämndens rättsliga roll på 

skadeståndrättens område där han förklarar att nämnden lyckats skapa stor 

rättslikhet på området,  ibland till den grad att den överskuggar domstolarnas 

verksamhet, då prövningar sällan sker i domstol.
6
  

  

1.5 Disposition 
Detta inledande första kapitel följs av ett kapitel om grundläggande 

lagstiftning, kapitel 2. I avsnittet kommer i korthet SkL och TSL att behandlas 

ur ett större perspektiv, såsom lagstiftningens syfte och ändamål. En 

genomgång av medvållandereglerna återfinns i kapitel 3. Efter det redogörs 

jämkningsprinciperna i kapitel 4. Kapitlet inleds med att behandla graden av 

vållande (4.2) och övergår sedan att redogöra för omständigheterna i övrigt 

(4.3) Undersökningen av hur domstolar fastställer jämkningsgraden följer i 

kapitel 5. Kapitlet inleds med rättspraxis samt innehåller en diskussion kring 

bestämmandet av jämkningsgraden utifrån de skadetyper som omnämns i SkL 

6:1 och TSL 12§. Framställningen slutförs sedan genom avslutande 

kommentarer i kapitel 6, avsikten är att återkoppla till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.    

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
6
 Dufwa, B, SvJT 2001, s.455 jämför även Gabrielsson, Nft s.7. Se närmare om trafikskadenämndens verksamhet 

i SOU 1995:33 s. 180 f. 
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2. Skadeståndets funktion 

2.1 Allmänt 
I detta kapitel kommer en kortfattad redogörelse för skadeståndets funktion att 

lämnas, med funktion menas enligt Hellner verkningar som ger en förklaring 

till att reglerna anses nyttiga och lämpliga.
7
 Skadeståndets funktion har i 

doktrin varit föremål för långa diskussioner, den dominerande tanken är dock 

att skadeståndet har en reparativ och preventiv funktion varav 

reparationsfunktionen är den ledande.
8
 För att uppsatsen inte ska frångå sitt 

syfte kommer endast de två ovanstående funktionerna redogöras för, som ett 

underlag till den fortsatta framställningen.
9
 

 

2.2 Skadeståndslagen 
Skadeståndslagen är en så kallad ramlag vilket innebär att den endast är avsedd 

att reglera vissa grundläggande frågor och ge en viss översiktlig struktur, sedan 

fyller speciallagstiftning och allmänna skadeståndsrättsliga principer ut 

detaljfrågorna. Som ett exempel på en sådan princip kan nämnas principen om 

adekvat kausalitet. Skadeståndslagen trädde i kraft år 1972. Tidigare hade 

skadeståndsrätten varit en del av 1864 års strafflag vilket illustrerar den 

historiska koppling som straffrätten och skadeståndsrätten haft. Även idag 

finns denna koppling kvar, exempelvis anses de objektiva 

ansvarsfrihetsgrunderna i BrB 24 kap. kunna påverka skadeståndsrätten.  

 

2.2.1 Reparation 

Inom skadeståndsrätten innebär den reparativa funktionen huvudsakligen att 

man utgår från ett skadelidarperspektiv där ersättningen ska neutralisera den 

uppkommna skadan. Denna funktion fungerar som en sorts trygghet i samhället 

då man vid en eventuell skada vet om att ersättning finns att erhålla. Dock är 

denna trygghet begränsad, dels då skadelidande inte kan vara säker på om den 

specifika skadan ger upphov till skadestånd dels att omständigheter kan hindra 

                                                           
7
 Hellner/Radetzki, s.39. 

8
 Andersson s.321, 328, Hellner s. 46, prop. 1972:5 s.78 ff. 

9
 Exempel på andra omtalade funktioner är den kostnadsplacerande och pulveriserande funktionen. Se 

närmare om detta i Hellner/Radetzki s.40 ff. 
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skadelidande att få sin juridiskt utlovade ersättning. Sådana omständigheter kan 

exempelvis vara om skadevållaren inte har ekonomisk möjlighet att ersätta 

skadelidande.
10

 Viktigt att poängtera är att man vid skadeståndsbedömningen 

inte enbart beaktar skadelidandes reparationsintresse utan även skadevållarens 

intresse av att endast stå till svars för de skador han juridiskt bär ansvar för. 

Vid bedömningen ska således skadelidandes reparationsintresse och 

skadevållarens möjlighet att ta hänsyn till och påverka uppkomsten av skadan 

vägas mot varandra.
11

 

 Man brukar dela in reparationen i två delar, full restitution och 

behovstäckning. Full restitution baseras på principen om full ersättning och 

innebär att skadeståndet ska återsätta skadelidande i samma ekonomiska 

situation som innan skadetillfället. Denna form av reparation är den som 

vanligtvis aktualiseras inom skadeståndsrätten. Behovstäckningen innebär att 

reparation sker genom att vissa grundläggande behov ersätts utan ett totalt 

återställande, vilket är vanligt förekommande inom socialförsäkringen.
12

 

 Försäkringsrätten och försäkringsväsendets växande inflytande i dagens 

samhälle har lett till att bland annat Hellner ifrågasatt om skadeståndet 

verkligen uppfyller en reparativ funktion då skadestånd kan utgå utan att 

komma skadelidande till godo. Han förklarar att ersättningen oftast betalas från 

försäkringsbolaget som sedan övertar skadelidandes rätt till skadestånd. 

Visserligen kan då det utgivna skadeståndet uppfattas som en reparation av 

försäkringsbolagets förlust men Hellner menar att det betraktelsesättet inte 

överensstämmer med regressreglerna som förutsätter att försäkringsbolaget i ett 

sådant läge inträder i den skadelidandes rätt till skadestånd.
13

  

 

2.2.2 Prevention 

Till skillnad från den reparativa funktionen som hänför sig till situationer när 

skada redan skett så hänför sig den preventiva funktionen till att förhindra 

skador som kan ligga till grund för ett ersättningsanspråk. Den preventiva 

funktionen har i doktrin delats upp i den avskräckande och den moralbildande 

                                                           
10

 Hellner/Radetzki s.40. 
11

 Andersson, s.323 ff. 
12

 Andersson s.324 jämför även Duwfa SvJT 1979 s.473 ff. 
13

 Hellner/Radetzki s.40  
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funktionen.
14

 Avskräckningspreventionen innebär att samhället och individer 

undviker för andra riskabla handlingar på grund av risken för 

skadeståndsskyldighet. Moralbildningspreventionen baseras inte på hotet om 

skadeståndsskyldighet utan istället på att göra skadeståndsreglerna till 

handlingsnormer om rätt eller fel där individer sedan anser det som sin plikt att 

undvika handlingar som kan föranleda skada.
15

 En invändning mot 

skadeståndet preventiva funktion är att försäkringar kan anses bidra till att den 

preventiva effekten minskas då skadeståndsansvaret i de flesta fall täcks av 

någon form av ansvarsförsäkring. Hellner menar dock att förekomsten av 

självrisk och experience rating bidrar till att skadevållaren stundom ändå får 

bära vissa ekonomiska konsekvenser.
16

   

 Den ledande uppfattningen är att preventionsfunktionen innehar en 

andrahandsposition efter reparationsfunktionen, preventionen liknas vid en 

biprodukt till reparationen. Kritiken som framförts mot den preventiva 

funktionen gäller främst bevisningen kring vad som påverkar en människas 

aktsamhet, för att få reda på svaret hade det behövts göras sociologiska och 

psykologiska undersökningar. Den preventiva funktionen saknar i stort sett 

empiriskt fastställbart material och uttalanden grundar sig väsentligen på 

obevisade grunder vilket är anledningen bakom uppfattningen om dess 

andrahandsposition.
17

 Vidare kan Hellners kritik i föregående avsnitt gällande 

försäkringväsendets motverkande av den reparativa funktionen  även appliceras 

på denna funktion. Den preventiva funktion ska ju motivera ett aktsamt 

handlande men när någon annan än skadevållaren står för 

ersättningsskyldigheten så kan det riskera att motverka preventionssyftet. Det 

ska dock framföras att det finns flera anhängare till den motsatta åsikten, att 

preventionen är den främsta funktionen.
18

 Lundstedt, som är en förespråkare av 

den preventiva funktionen, framför att till skillnad mot den reparativa 

funktionen som innebär att man ersätter skador som redan uppstått så fokuserar 

den preventiva funktionen på att minska skador och uppmuntra försiktighet och 

                                                           
14

 Andersson s.327. 
15

 Andersson s.327 ff. Hellner/Radetzki s.42 ff. 
16

 Hellner/Radetzki s.44. Med experience rating menas att försäkringsinnehavarens försäkringspremier 
påverkas av skadorna som ersätts. 
17

 Hellner/Radetzki s.43 f. Andersson s.328 
18

 Hellner/ Radetzki s.39 ff. Andersson s.329 med hänvisning till Lundstedt, Ekelöf och Karlgren. Jämför prop. 
1972:5 s.78 ff. 
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aktsamhet hos människor i allmänhet. Enligt Lundstedt bör därmed den 

preventiva funktionen tillerkännas högre väsentlighet då resultatet skulle leda 

till mindre behov av skadereparation.  

 

2.3 Trafikskadelagen  
TSL trädde ikraft den 1 juli 1976 och ersatte bland annat lagen (1916:312)  om 

ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik (BAL) och lagen (1929:77) om 

trafikförsäkring å motorfordon (TFL). Motiven bakom TSL betonar främst att 

trafik med motordrivet fordon är en särskilt riskfylld verksamhet vars 

uppkommna skador skäligen bör åvilas de som utövar verksamheten.
19

 Detta 

uppnådde man genom att ålägga ett strikt ansvar för vissa skador som uppkom 

i trafiken, det krävs således inget vållande för att ersättning ska utgå. Enligt 

propositionen till TSL är personskador den allvarligast sorten av alla 

trafikskador, detta på grund av att de leder till störst ekonomisk och ideell 

förlust vilket var anledningen till att man ville bereda ett starkt skydd vid dessa 

skador genom det strikta ansvaret.
20

 Vidare gäller ansvaret även för sakskador 

dock inte skada på motordrivet fordon i trafik eller därmed befordrad egendom 

då ersättningen istället är baserad på culpa.
21

 I doktrin har man jämfört det 

strikta ansvar i TSL med arbetsskadeförsäkring och trygghetsförsäkring där 

den som åsamkas skada i arbetet får ersättning oavsett orsak.
22

 För att 

skadelidande ska tillerkännas ett skydd som fungerar som en garanti för att 

denne får sina pengar vid en eventuell skada så föreligger en obligatorisk 

försäkringsplikt för motorfordon enligt TSL 2§.
23

 Denna försäkring liknar en 

ansvarsförsäkring men skillnaden är att skadelidande vid personskada skyddas 

på objektiv grund direkt av trafikförsäkringen det vill säga oberoende av 

vållande.
24

 Det strikta ansvaret och dess försäkringsplikt återspeglar lagens 

reparativa funktion då dess ersättning i stort sett enbart syftar till att reparera 

redan uppkommna skador. De preventiva inslagen i TSL kan ge sitt uttryck på 

olika sätt, premiesystemet i trafikförsäkringen kan ha en viss preventiv verkan 

                                                           
19

 Prop 1975/76:15 s. 
20

 Se TSL 10§ st 1, 11§ st.1 och prop. 1975/76:15 s.64 f. 
21

 Se TSL 10§ st.2. 
22

 Strömbäck, s. 12 ff. 
23

 Motorredskap m.m undantas enligt TSL 1§.  
24

 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 93 f.  
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då exempelvis bilar som sällan är inblandande i olyckor har en lägre premie. 

Vidare kan även jämkningsmöjligheten vid skadelidandes medverkan anses ha 

en preventiv funktion då skadelidande blir mer aktsam i trafiken. Det är dock 

tveksamt om dessa exempel har någon större preventiv inverkan.
25

 Gällande 

prevention i trafiken överlag så är statens underhåll av broar och vägar en form 

av prevention för att i största mån förhindra skador.  

3. Medvållandereglerna 

3.1 Bakgrund och ändamål med medvållandereglerna 
En grundläggande princip inom svensk skadeståndsrätt är att skadeståndet ska 

försätta skadelidande i samma läge som om skadan inte skett, har dock 

skadelidande varit medvållande till skadan så kan skadeståndet nedsättas enligt 

SkL 6:1. Enligt 1972-års förarbeten till SkL motiverades medvållanderegeln 

med argument som att den är betydelsefull ur en preventiv synvinkel, att den 

ska fungera som ett incitament för enskilda personer att agera med försiktighet 

då de annars riskerar att få ett tilldömt skadestånd jämkat. Vidare fanns 

argument som menade att jämkning på grund av medverkan är fördelaktigt ur 

en rättssystematisk och rättsteknisk synpunkt samt förenlig med det allmänna 

rättsmedvetandet. I förarbetena till personskadereformen år 1975 ansågs de 

tidigare argumenten för medvållandereglerna vara föråldrade och präglade av 

samhällsförhållanden som tillhört en tid före försäkringar. Dessa argument har 

framförallt betydelse idag då skadelidande har ett relativt starkt grundskydd i 

form av socialförsäkringar.
26

 Istället införde lagändringen 1975 ett nytt synsätt 

där lagstiftaren menade att skadeståndsreglerna skulle utformas så att de 

tillgodosåg socialt motiverade ersättningsbehov samtidigt som de skulle leda 

till en samhällsekonomisk rationell fördelning av förlusterna genom skadefall. 

Vidare markerades att personskador var en form av skada som påverkade 

skadelidande mycket mer omfattande än sakskador och borde därmed utifrån 

sociala och humanitära synpunkter omfattas av begränsade 

jämkningsmöjligheter. Detta för att den skadelidande inte skall bli lidande 

resten av livet på grund av en tillfällig oaktsamhet eller dylikt. Man menade att 

                                                           
25

 Bladini, SvJT 1994, s.662.  
26

 Bengtsson, s. 31. 
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om fullt skadestånd utgick så skulle samhällets tillgängliga ekonomiska 

resurser fördelas på så många som möjligt och innebära en acceptabel 

riskspridning då de flesta skulle täckas av en ansvarsförsäkring. Motsatsvis 

skulle en jämnkning på grund av medvållande vid personskada i de flesta fall 

medföra att skadan delvis stannade på skadelidande då denne oftast inte är 

skyddad av sjuk- och olycksfallsförsäkringar i samma mån som 

ansvarsförsäkringarna. Även om skadelidande till viss del får ersättning ur 

socialförsäkringsförmåner och dylikt eller skaffar sig ekonomisk hjälp från 

annat håll så ansåg lagstiftaren inte att det ur den sociala och humanitära 

synpunkten kunde anses som en rationell användning av samhällsresurserna.
27

 

Mot denna bakgrund ändrades dåvarande lagstiftning genom reformen år 1975 

på så sätt att möjligheterna till jämkning på grund av medvållande avseende 

personskada begränsades genom att kravet på vårdslöshet ändrades till grov 

vårdslöshet. Möjligheterna att jämka vid medvållande till sakskada förblev i 

stort sett oförändrade förutom att man efter reformen numera beaktar sociala 

aspekter vid bedömningen.
28

  

 Medvållandereglerna enligt TSL 12§ överensstämmer i princip med de 

som finns i SkL 6:1 som tillkom genom personskadereformen och grundar sig 

därför i stort sätt på samma ovanstående redogjorda motiv.
29

 Gällande TSL var 

en av de grundläggande tankarna att stärka den skadelidandes ställning. Detta 

ville man uppnå genom att bland annat föranlägga att trafikskadeersättning 

med anledning av person- eller sakskada skulle utgå på objektiv grund, dvs. 

utan att någon behöver vara skadeståndsskyldig.
30

  

 

3.2 Medvållandereglernas tillämpningsområde 
SkL 6:1 är tillämplig vid såväl personskador som vid sakskador. Vidare är 

paragrafen även tillämplig på föreskrifter i skadeståndsrättslig 

speciallagstiftning i den mån den inte innehåller särskilda regler om verkan av 

medvållande.
31

 Tredje stycket i nämnd paragraf stadgar att jämkning på grund 

av medvållande skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av 

                                                           
27

 Prop 1975:12 s. 131. 
28

 Se avsnitt 3.2.3.  
29

 Bengtsson(1985) s. 259, Hellner s. 225. 
30

 Nordenson s. 132. Prop. 1975/76:15 s.57 ff. 
31

 Prop 1975:12 s.172. 
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vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. TSL 12§ är tillämplig på 

personskador och sakskador i följd av trafik och paragrafen tillämpas i stort sett 

på samma sätt som SkL 6:1.
32

 En skillnad är dock att det i TSL 12§ sista 

stycket inte görs någon hänvisning till ”graden av vållande på ömse sidor”, 

istället hänvisar till den ”medverkan som har förekommit på ömse sidor”, 

anledningen är att TSL baseras på ett strikt ansvar. När medvållanderegeln i 

SkL tillämpas analogt i fall av strikt ansvar så ska den tillämpas på samma sätt 

som i TSL och det är därför ingen saklig skillnad på reglerna, med undantag 

för sakskador vid kollisioner som behandlas djupare i avsnitt 3.2.2.1
33

. 

Ersättningens omfattning återfinns i 5 kap SkL.
34

 Enligt SkL 5:1 stadgas att 

den som åsamkats personskada kan erhålla ersättning för sjukvårdskostnad och 

andra kostnader för den skadelidande inbegripet skälig kompensation till den 

som står skadelidande nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av 

övergående eller stadigvarande art samt särskilda olägenheter till följd av 

skadan. Gällande sakskador stadgas i SkL 5:7 och TSL 9§ skadeståndet 

omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och 

värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller 

intrång i näringsverksamhet. 

 

3.2.1 Särskilt om personskada 

Skadestånd med anledning av personskada kan enligt SkL 6:1 st 1 och TSL 

12§ jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet har medverkat till skadan. Om förare till motordrivet fordon gjort 

sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan skadeståndet jämkas om 

föraren därvid genom vårdslöshet medverkat till skadan. Värt att anmärka är att 

jämkning inte sker om skadelidande försummat att begränsa den ekonomiska 

förlust som är en följd av personskadan, exempelvis om han utan fog 

underlåter att ta ett lämpligt arbete som erbjudits honom.
35

  

 
                                                           
32

Trafikförsäkringsbolagen har genom ett friviligt åtagande bestämt att ersättning för personskada i TSL även 
tillämpas i fråga om skada på förares/passagerares kläder eller tillhörigheter som denne för personligt bruk 
hade på sig eller med sig vid skadetillfället. Se Nordenson, s. 261. 
33

 Se kommentar till TSL 12§ (Karnov) förf. Matts Nordell. 
34

 TSL 9§ hänvisar till 5 kap. SkL.  
35

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
jämkning vid personskada. 
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3.2.1.1 Uppsåt 

Situationer där skadelidande har uppsåt till sin egen skada är av naturliga skäl 

relativt begränsade till ett fåtal situationer och uttrycks oftast genom ett 

samtycke från skadelidande, som i vanliga fall gör att handlingen blir tillåten. 

Ett exempel på en sådan handling är när en läkare opererar med skadelidandes 

medgivande, då inträder dock inget skadeståndsansvar eftersom 

uppsåt/vårdslöshet saknas på ansvarssidan. Samtycke till svåra kroppsskador 

utan tvingande medicinska skäl kan emellertid vara grund för jämkning. Vidare 

kan enligt SkL 6:1 st.1, vid personskada som lett till döden, skadeståndet 

jämkas om den avlidne uppsåtligen medverkat till sitt dödsfall med andra ord 

självmord. Den ståndpunkt som domstolen tycks ha gällande självmordsfallen 

är att fullt skadestånd skall utgå till de efterlevande utom i de fall det kan anses 

som stötande.
36

 I NJA 1981 s.920 begick en bilförare självmord genom att köra 

in i mitträcket på en bilväg. Hovrätten, vars dom HD fastställde, yttrade att 

med hänsyn till trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga aspekter en 

ojämkad ersättning bör utgå även i självmordsfallen. Vidare framfördes att den 

avlidne inte valt att begå självmord för att säkerställa en ekonomisk trygghet 

för sina efterlevande, varvid det inte ansågs stötande att utdöma full ersättning. 

Med uppsåt sammanställer man även uppsåtlig medverkan till egen skada men 

på grund av att det är svårt att styrka om självmordsavsikt förelegat är det 

sällan man jämkar självmordsförsöken på denna grund, istället blir det ofta 

fråga om grov vårdslöshet som kommer diskuteras i nästa avsnitt.
37

 Ett fall där 

skadelidande ansågs haft självmordsavsikt var NJA 1983 s.522 II som 

handlande om en psykiskt sjuk person som slängt sig framför en lastbil och 

åsamkats personskada. HD konstaterade att skadelidandes tillvägagångssätt 

inte visat på något annat än självmordsavsikt och jämkade skadeståndet till 2/3. 

Med beaktande av hans sjukdom och hänsyn till den milda bedömning som ska 

göras vid självmordsfallen (jämför strax ovan) måste domen anses vara relativt 

sträng, något som även Hellner och Radetzki poängterar.
38

  

 

                                                           
36

 Nordenson s. 164, Hellner/Radetzki s.226. 
37

 Hellner/Radetzki s.225. 
38

 Hellner/Radetzki s.226. 
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3.2.1.2 Grov vårdslöshet  

Vid jämkning av skadestånd eller trafikskadeersättning på grund av 

personskada krävs det att skadelidande varit grovt vårdslös. Att domstolen 

finner skadelidande som grovt vårdslös händer väldigt sällan vilket är tydligt 

att bedöma genom den magra praxis som finns . Som tidigare nämnts var syftet 

med personskadereformen av SkL att begränsa nedsättningen av skadestånd 

vid personskador på grund av sociala och humanitära skäl, och inte låta 

skadelidande bli lidande för ett enkelt begånget misstag. I doktrin beskrivs grov 

vårdslöshet som en viss nonchalans som medfört stora risker också för andra än 

den själv, typfallet är kappkörning med bilar på allmänna vägar (s.k 

streetracing) vilket aktualiserar TSL 12§. Ett annat exempel på grov 

vårdslöshet är när skadelidande och skadevållaren gett sig in på riskabla lekar 

genom att exempelvis fäktas med svärd. Vidare förklaras grov vårdslöshet som 

en uppenbar likgiltighet hos den skadade för sitt egna liv och hälsa, exempelvis 

genom att försöka visa sig modig genom att balansera på ett balkongräcke.
39

 

En speciell situation föreligger vid misslyckade självmordsförsök där 

skadelidande sannolikt inte haft för avsikt att överleva med svåra 

kroppsskador. I sådana fall föreligger inget uppsåt till personskadan, då uppsåt 

endast fanns till ett dödsfall, men i de flesta fall föreligger då istället grov 

vårdslöshet.
40

 Självmordsförsök behandlas bland annat i NJA 1983 s.522 I och 

då en psykiskt sjuk person på grund av eget handlande hamnat framför en 

lastbil och därvid förorsakats svår kroppsskada varvid TSL 12§ aktualiserades. 

HD konstaterade att skadelidande inte varit så medveten om sitt handlande som 

krävdes för medverkan enligt nämnd paragraf och att någon självmordsavsikt 

inte kunde anses föreligga varvid full ersättning utgick. Genom detta 

avgöranden kan man dra slutsatsen att det krävs en medvetenhet om sitt 

handlande för att den ska anses vara grovt vårdslös. Ett annat exempel på när 

domstolen konstaterat skadelidande som grovt vårdslös är NJA 1995 s.661 där 

en deltagare i ett rånförsök mot butik orsakats personskada genom pistolskott 

av bekant till butiksägaren utan att nödvärn förelåg. HD konstaterade att 

                                                           
39

 Nordenson s.166, Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 
§ under rubriken personskada; grov vårdslöshet.  
40

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
personskada;uppsåtlig medverkan.  Hellner/Radetzki s.225 f. Jämför Duwfa nr 4351 ff. 
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rånaren genom grov vårdslöshet hade medverkat till sin skada.
41

 

Medvållanderegeln är tillämplig även när barn och psykiskt sjuka personer 

medverkat till skadan, en sådan skada skall dock bedömas efter en mild 

måttstock och torde därmed nästan aldrig anses som grov.
42

 Gällande psykiskt 

sjuka personer kan bedömnningen variera med sjukdomens art.
43

 

 En problematik för domstolarna är när skadelidande ansetts accepterat 

risken för skadan men inte agerat grovt vårdslös, domstolen  har då ingen 

möjlighet till att jämka skadeståndet utan måste istället välja mellan att utdöma 

full ersättning eller ogilla talan.  

 

3.2.1.3 Rattfylleri  

Regeln om möjlighet till jämkning vid rattfylleri om föraren även medverkat 

till skadan genom vårdslöshet tillkom vid antagandet av TSL och tillades även i 

SkL 6:1 på grund av de båda lagarnas tekniska samband. Anledningen till 

tillägget är att dåvarande lagutskottet ville motverka trafikonykterhetsbrott och 

att detta skall uppnås genom sanktioner utanför samhällets kriminalpolitik. 

Bestämmelserna om rattfylleri har varit ett återkommande föremål för reformer 

allt sedan dess tillkomst. Den reformen som för denna uppsats syfte är av 

intresse är den ändring av brottsrubriceringen, i 4§ lag (1951:649) om straff för 

vissa trafikbrott, för brotten rattonykterhet och det grövre brottet rattfylleri som 

vid ikraftträdandet år 1990 fick rubriceringen rattfylleri och grovt rattfylleri. 

Reformen innebar även att promillegränserna sänktes.
44

 Detta är av intresse för  

att förstå äldre avgöranden gällande trafikonykterhetsbrotten som redogörs för i 

kapitel 5. Anmärkningsvärt är att enbart alkoholhalten inte är grund för 

jämkning, det krävs att skadelidande även varit vårdlös i samband med 

trafikonykterheten.
45

 Dock finns ett krav på att det föreligger ett tidsmässigt 

samband mellan trafikonykterheten och den vårdslöshet som orsakat skadan, 

vilket kan vara svårt att bevisa.
46

  

 

                                                           
41

 Jämför även NJA 1979 s.129 beträffande äldre rätt.   
42

 Prop 1975:12 s. 173. 
43

 Jämför NJA 1983 s.522 I och II. 
44

 Se Prop. 1989/90:2 s.23 ff.  jämför Bengtsson, s.128. 
45

 Se RH 1997:112 och NJA 2000 s. 150 
46

 Nordenson s.170. 
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3.2.2 Särskilt om sakskada  

Skadestånd med anledning av sakskada kan enligt SkL 6:1 och TSL 12§ 

jämkas om vållande på den skadelidandes sida medverkat till skadan, i dessa 

fall handlar det alltså om enkelt vållande till skillnad mot personskadefallen. 

Eftersom sakskador inte inkluderades i reformen år 1975 så är även äldre 

praxis av intresse i dessa sammanhang, värt att anmärka är dock att man idag 

tar hänsyn till sociala synpunkter som exempelvis parternas ekonomiska 

förhållanden.
47

 Beträffande möjligheten att vid jämkningen beakta parternas 

ekonomiska förhållanden gäller enligt förarbetena, liksom vid personskada, att 

det kan påverka skälighetsbedömningen om skadan hade sådan omfattning att 

den ifrågasatta nedsättningen skulle få allvarliga konsekvenser för 

skadelidandes försörjningsmöjligheter eller levnadsförhållanden.
48

 Vidare 

framförs att om skadelidande inte skyddat sig genom försäkringar som anses 

sedvanliga i dennes förhållanden, exempelvis brandförsäkring på byggnad, så 

kan det åberopas till skadelidandes nackdel. Det krävs då att skadelidande 

medvetet underlåtit att hålla sådan försäkring och inte att denne av misstag 

försummat att förnya försäkringen eller dylikt, detta kommer diskuteras 

utförligare i kapitel 4.3.2.
49

 Med det ovan redogjorda som bakgrund kan man 

se en tendens till att beaktandet av de sociala aspekterna uttrycker sig på sådant 

sätt att  egendomsskador bedöms olika beroende på vilken slags egendom det 

gäller, exempelvis torde ur social synpunkt skyddet för bostad och bohag anses 

viktigare än egendom som ägaren endast innehar för nöjes skull. 

 När det gäller kollisioner mellan motorfordon, så brukar bedömningen gå 

ut på att jämföra körsättet mellan skadegöraren och skadelidande. Denna 

bedömningen torde grunda sig i att båda parterna ungefär samtidigt aktivt 

medverkat till skadehändelsen genom att de båda kört ett motordrivet fordon 

och oavsett vilken sida en part varit i processen så anses denne därmed 

ansvarig för viss del av skadan. Vid kollisionn mellan två motordrivna fordon 

bär båda parterna strikt ansvar som vid sakskada enligt TSL 10§ st. 2 istället 

övergår och blir ett culpaansvar och i vissa fall ett ansvar för bristfällighet. 

Man ser då skadan som en enhet varvid ansvaret delas upp mellan de båda 

                                                           
47

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
sakskada och ren förmögenhetsskada;medvållande. 
48

 Prop 1975:12 s.174 
49

 Skadestånd III s.67 f. 
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sidorna efter deras del i vållandet. Om den ena sidan ansvarar för 1/3 ansvarar 

den andra sidan för 2/3 osv. Bedömningen bör vara objektiv och i domstol 

bedömas utifrån i vad mån en bilförare avvikit från det normala 

handlingssättet. Trots att vårdslöshet förekommit på båda sidor så kan 

vållandet på den enda sidan anses vara en så pass dominerande 

utlösningsfaktor till skadehändelsen att denne ensam får bära ansvaret för 

uppkommna skador.
50

 Domstolen brukar överlag vara strängare i sin 

bedömning mot den som skapat oväntade hinder i trafiken. En sådan beskriven 

situation kan vara när ena föraren ansetts ha skapat den farliga situationen, då 

blir den andra förarens avvikande beteende och felmanövreringar ursäktliga 

och en reducering av dennes ansvar kan då göras.
51

  

 Bedömningen sker på lite annorlunda sätt när endast skadelidande 

omfattas av strikt ansvar enligt TSL och motparten är ensam vållande, då 

aktualiseras TSL 18§. Exempel på en sådan situation är kollision mellan 

exempelvis bil och cykel där sakskada uppstår på bilen.. Bilen har visserligen 

ett strikt ansvar för de sakskador som drabbar utomstående men vilken 

betydelse får det strikta ansvaret för utomståendes ersättningsansvar för skador 

på fordonet? Denna fråga har varit föremål för ett uttalande i förarbetena till 

TSL som lyder: 

 

 ”Inom skadeståndsrätten torde det vara en allmän princip att den som utövar en 

riskfylld verksamhet och som av denna anledning bär ett objektivt ersättningsansvar 

gentemot utomstående redan på denna grund får finna sig i jämkning av egna 

skadeståndskrav mot utomstående.”
52

  

 

Uttalandet i propositionen medförde att domstolen jämkade skadestånd när 

utomstående ensam vållat skada utan medverkan från skadelidande.
53

 Vid 

lagändringen av TSL år 1999 blev uttalandet kritiserat i både proposition och 

doktrin.
54

 Bland de kritiserande fanns bland annat Hellner som ansåg att det 
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saknades belägg för att en sådan princip fanns inom skadeståndsrätten, han 

menade vidare att TSL 18§ st 2 skulle tillämpas utan att strikt ansvar på den 

skadelidandes sida tillägnas någon relevans.
55

 Duwfa ifrågasatte också 

huruvida en sådan princip ens existerade i svensk skadeståndsrätt.
56

 Senare 

framförde han även åsikten att det skulle framstå som mer rättvist om det 

utvidgade ansvaret som föreligger enligt TSL skulle medföra ett mindre stängt 

personligt ansvar som skadelidande.
57

 Lagändringen innebar att TSL 18§ fick 

en ny lydelse för att frångå den tidigare huvudregeln att skadeståndet skall 

jämkas när motorfordon i trafik eller egendom som transporteras med sådan 

fordon skadas. Avsikten var att bestämmelsen skulle öppna upp för en relativt 

fri bedömning där jämkning sker i de fall och i den omfattning det uppfattas 

som skäligt. Paragrafens andra stycke stadgar att jämkning kan ske efter ”vad 

som är skäligt med hänsyn till den medverkan som förekommit på ömse sidor, 

de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit och 

omständigheterna i övrigt”. I motiven ska vid beaktande av ”omständigheterna 

i övrigt” hänsyn tas till om skadevållaren har ansvarsförsäkring, om denne inte 

har en sådan försäkring så talar det för att jämkning av skadeståndet bör ske.
58

  

 För att återkoppla till exemplet med bilen och cyklisten där cyklisten var 

ensam vållande till skadan så kan, trots lagändringen vars syfte var att minska 

denna typ av jämkning, ändå jämkning ske om cyklisten t.ex saknar en 

ansvarsförsäkring.  Detaljerna kring bedömningen är relativt komplicerade men 

för framställningen syfte, som fokuserar på TSL 12§, så torde endast denna 

ovan beskrivna helhetsuppfattning vara relevant. 

4. Jämkningsprinciper 

4.1 Allmänt 
Om jämkning på grund av medverkan på den skadelidandes sida skall ske så 

bestämms jämkningens omfattning efter en skälighetsbedömning. Enligt SkL 

6:1 skall jämkning ske efter vad som är skäligt med  hänsyn till graden av 

vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. TSL 12§ föreskriver att 
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jämkning ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som 

har förekommit på ömse sidor och omständigheter i övrigt. Bedömningen 

enligt SkL 6:1 st 3 och TSL 12§ sker på samma sätt trots den språkliga 

skillnaden.
59

 Syftet med skälighetsbedömningen är till viss del att möjliggöra 

kompromisslösningar, så att den traditionella skadeståndsrättens grundtankar 

kan anpassas till det enskilda fallet och på så sätt undvika resultat som är 

olämpliga mot skadelidande eller som framstår som stötande mot ett bredare 

rättsmedvetande.
60

 I doktrin förklaras att det vanligaste tillvägagångssättet i 

domstolen är att jämka skadeståndet till en viss kvotdel, de vanligast torde vara 

1/3, 1/2 och 2/3. Skadelidandes vållande kan dock ibland vara så pass 

dominerande i förhållande till skadegöraren att skadeståndet jämkas till noll, 

motsatsvis så kan skadelidandes medvållande vara så pass obetydligt jämfört 

med vållandet på ansvarssidan att skadeståndet inte jämkas överhuvudtaget.
61

 

Bestämmandet av jämkningsgraden till viss kvotdel skiljer sig dock mellan 

personskador och sakskador, vilket kommer redogöras för senare i denna 

uppsats. Bengtsson kallar skuldgraden, farligheten och orsaksförhållandet för 

de traditionella jämkningsprinciperna då de räknas vara allmänt vedertagna och 

tillämpades i praxis redan innan reformen år 1975. I fortsatt behandling 

kommer de därför betecknas som de traditionella jämkningsprinciperna.
62

 

 

4.2 Graden av vållande 

4.2.1 Skuldgraden 

I SkL 6:1 st. 3 stadgas att graden av vållande på ömse sidor ska beaktas vid 

jämkning vilket uttrycker skuldgradens betydande roll som jämkningsfaktor.
63

 

Bestämmelsen är gemensam för person- och sakskada men på grund av de 

speciella förutsättningarna vid personskada så tillämpas regeln då något 

annorlunda. Den allmänna problematiken med bedömningen ligger i 

jämförelsen mellan vållandet på ansvarssidan och hos den skadelidande då 

parterna oftast har handlat på olika sätt utifrån sina förutsättningar. I doktrin 

                                                           
59

 Nordenson, s. 162.  
60

 Bengtsson, s. 17 
61

 Se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 § under 
rubriken sakskada och ren förmögenhetsskada;jämkning, Bengtsson s.88, Grönfors s.52. 
62

 Bengtsson, s. 98. 
63

 TSL 12 §  st. 2 tillämpas på samma sätt trots den språkliga skillnaden. 



26 
 

förklaras detta som parternas objektiva möjligheter att hindra skada och 

subjektiva möjligheter att inse risken och att det därefter finns olika 

handlingsalternativ beroende på vilken part man är.
64

 För att konkretisera 

problematiken så är det exempelvis svårt att jämföra en väghållares 

försummelse att varna för vissa risker och en bilist ouppmärksamhet att lägga 

märke till dessa risker medan det är lättare att jämföra skuldgraden mellan två 

bilister som kolliderar. Vid sakskada fokuseras aktsamhetsbedömningen främst 

på risken att själv lida skada och inte risken att tillfoga annan skada medan en 

åtskillnad mellan dessa risker inte görs vid kollisioner då risken för kollision 

räknas som en enhet.
65

 En direkt jämförelse mellan vållandet på ömse sidor 

torde därmed endast vara möjligt att beakta vid situationer där skadegöraren 

och skadelidandes handlingar är av liknande sort exempelvis vid kollisioner i 

trafiken. I andra fall blir det istället en bedömning av hur mycket skadelidandes 

handlande avviker från en normalt aktsam person jämte hur pass allvarlig 

vårdslösheten är på ansvarssidan. Denne bedömningen brukar i doktrin 

betraktas som en skönmässig, närmare intuitiv bedömning av hur deras 

oaktsamhet förhåller sig till varandra.
66

 Beträffande personskada finns det dock 

enligt praxis omständigheter som bidrar till att skuldgraden får mindre 

betydelse för jämkningsbedömningen, sådana omständigheter kan vara då den 

skadeståndsskyldige har strikt ansvar, har inverkan av psykisk sjukdom eller  

begått självmord och ersättningen till de efterlevande inte anses vara 

stötande.
67

 

 

4.2.2 Farligheten på ömse sidor 

Ett resonemang som är värt att diskutera, och som är sammanhängande med  

bestämmandet av skuldgraden, är farligheten i parternas verksamheter. 

Farligheten på ömse sidor diskuteras främst vid trafikskador, i NJA 1977 s.214 

som handlande om kolllision mellan bilist och mopedist konstaterade HD att 

det strikta ansvaret i TSL tillämpades för båda parter varvid ingen verksamhet 

ansågs vara farligare än den andra vilket ledde till att ansvaret jämfördelas 
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mellan parterna. HD har konstaterat i äldre avgöranden mellan bilist och cyklist 

att större ansvar ligger på den farligare verksamheten dvs. bilisten, trots att 

skuldgraden inte motiverat denna bedömning.
68

 Domstolens resonemang 

baserades på tankegångar i äldre förarbeten till TSL om att trafikskadelagen 

föranleder strikt ansvar och då skadegöraren är skadeståndsskyldig redan utan 

vållande så bör denne bära större ansvar av skadan. Enligt samma förarbeten 

till TSL gällde detsamma även vid den motsatta situationen, det vill säga när 

skadelidande driver en riskfylld verksamhet som dock inte faller under strikt 

ansvar, så bör denne bära större delen av ansvaret än vad vållandet på båda 

sidor föranlett. Detta skulle enligt proposition till TSL gälla överhuvudtaget för 

de som genom sin riskfyllda verksamhet bär ett objektivt ersättningsansvar 

gentemot utomstående.
69

 Dessa tankegångar ändrades dock i och med 

lagändringen av 18§ i TSL år 1999 och idag innebär inte det strikta ansvaret att 

jämkning ska ske ovillkorligt, istället ska en skälighetsbedömning göras enligt 

TSL 12§ och 18§. Dock finns det inget som hindrar att man vid denna 

skälighetsbedömning beaktar de omständigheter som föranlett det strikta 

ansvaret. 

 I doktrin förklaras att farlighets resonemangen oftast blir aktuella när det 

rör sig om ömsesidig skadegörelse, som nämnt, oftast är fallet vid trafikskador. 

Utöver trafikskador så torde det vara svårt att tillämpa den skadelidandes 

riskfyllda verksamhet som jämkningsfaktor. Bengtsson använder ett exempel 

som klargör vad som menas, exemplet gäller en sprängämnesindustri som 

tillfogats skada genom fel i en levererad maskin där oaktsamhet föreligger på 

båda sidor. Att industrin är en farligare verksamhet än normalfallet kan då inte 

utgöra en självständig faktor vid jämkningsbedömningen, för att jämkning ska 

ske måste troligtvis skadan aktualiserat den risk som motiverat det skärpta 

ansvaret.
70

  

 

4.2.3 Orsaksförhållandet 

Med orsaksförhållandet menas den grad vari skadelidandes medverkan kan 

anses ha orsakat skadan. Grundtanken är att skadelidande endast skall stå till 
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ansvar för de skador tillskrivna förhållandet på den egna sidan. Svårigheten är 

dock att inte beblanda denna bedömning med skuldgraden eller farligheten. 

Detta är tämligen svårt på grund av att en skada normalt sätt uppfattas som 

odelbar och om den verkar till större del orsakad av en sida så förutsätts det 

oftast att dennes beteende är speciellt oaktsamt eller farligt. Orsaksförhållandet 

som jämkningsprincip är svårt att finna som motivering i svenska prejudikat. 

Dock kan det framgå att domstolen ändå använt sig av principen genom att de 

resonerat i tankarna vad som skulle kunnat hänt om skadelidande handlat som 

denne borde.
71

 Exempel på när domstolen visat en tendens till att resonera 

kring detta är RH 1993:163 då en kopplad hund råkat i slagsmål med en löst 

springade hund. Den kopplade hundens ägare orsakade skada på den löst 

springande hunden genom att ha tagit tag i hundens nackskinn och kastat den i 

marken. Den icke-kopplade hundens ägare hade i och för sig kunnat förhindra 

skadan genom att ha kopplat sin hund, men skadan skedde på ett sätt som 

denne rimligen inte kunnat förutse och han ansågs därmed inte som 

medvållande och full ersättning utdömdes.  

 Hur svårigheten att skilja på skuldfrågan och orsaksförhållandet kan ge 

sitt uttryck återfinns i RH 2003:48  där två personer åsamkar skada på 

varandra, skadevållaren var således även skadelidande och tvärtom. Hovrätten 

fann att skadeståndsskyldighet förelåg och att dessa skulle jämkas för dem 

båda då de medverkat till sina skador genom grov vårdslöshet. Den ena ansågs 

dock handlat under nödvärn och skadeståndet jämkades således till 1/2 medan 

den andres skadestånd jämkades till 1/3. Den personen som agerade och 

åsamkade skada först var den som fick sitt skadestånd reducerat mest. 

Resonerar man kring orsaksförhållandet så kan man fundera på huruvida ett 

slagsmål ens hade uppstått om den första personen inte hade agerat 

överhuvudtaget. Detta avgörande är ett exempel på två handlingar av liknande 

art där motiveringen till bestämmandet av jämkningsgraden är svårt att urskilja 

om de resoneras kring skuldgraden eller orsaksförhållandet.  
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4.3 Omständigheterna i övrigt 

4.3.1 Parternas ekonomiska förhållanden 

Man beaktar parternas ekonomiska förhållanden både vid jämkning av 

personskada och övriga skadetyper men av sociala och humanitära skäl får 

jämkningsfaktorn större betydelse i personskadefallen, den främsta 

anledningen är att personskador oftast drabbar en människa mer långtgående än 

enbart rent ekonomiskt.
72

 Ändamålet med denna jämkningsfaktor var enligt 

skadeståndskommitténs betänkande att tillämpningen av medvållanderegeln 

skulle överensstämma med skadeståndsrättens strävan att undvika resultat som 

ter sig olämpligt stränga mot någon part. Därmed skulle en jämkning med 

hänsyn enbart till skuldgraden kunna leda till otillfredsställande resultat från 

social synpunkt.
73

 Vidare menade man att domstolen, efter den konstaterat att 

skadeståndsansvar och medvållande förelåg, skulle beakta skuldgraden på 

ömse sidor och omständigheter i övrigt. Sedan skulle domstolen ta ställning till 

huruvida en nedsättning kunde anses vara oskäligt hård mot skadelidande, med 

detta menade man att nedsättningen av skadeståndet skulle få mycket 

ingripande konsekvenser för dennes försörjningsmöjligheter eller 

livsförhållanden. Detta får betydelse framförallt vid tveksamma situationer då 

skadelidandes kan utdömas full eller delvis ersättning på grund av sina 

ömmande omständigheter trots att skadan ansetts varit självförvållad.
74

 Dock 

får skadevållarens goda ekonomi och möjlighet att betala ett skadestånd aldrig 

vara en självständig grund för jämkning om skuldgraden och andra 

omständigheter talar för att jämkning inte bör ske, skadevållarens ekonomi får 

endast betydelse när skadelidande hävdar att jämkningen är oskäligt hård mot 

denne.
75

 Förutsättningen för att beakta skadelidandes ekonomiska förhållanden 

(och även försäkringsmöjligheter) är alltså att man först konstaterat att 

skadeståndet, utifrån de traditionella jämkningsprinciperna främst skuldgraden, 

talade för ett resultat som anses vara oskäligt hårt mot skadelidande. I svensk 

praxis är det svårt att finna rättsfall där de ekonomiska förhållanden 

uttryckligen haft en avgörande roll i bedömningen. Om skadelidande har 
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tillräckliga inkomster för att utan större uppoffringar klara sig under en rimlig 

tid bör det överhuvudtaget inte vara möjligt för skadelidande att åberopa sin 

ekonomi som skäl mot jämkning. Gällande personskador så krävs som tidigare 

nämnt grov vårdslöshet, dock medför inte det grova vållandet att jämkning bör 

ske ovillkorligt, i varje situation måste det prövas om en jämkning är skälig 

eller inte.
76

 Det måste dock anses sällsynt att man bortser från det grova 

medvållandet om det inte rör sig om en speciell situation som exempelvis vid 

skada genom  provocerad misshandel.
77

 Enligt Bengtsson är det inte uteslutet 

att full ersättning utdöms om skadevållaren utan svårigheter kan betala 

skadeståndet eller när skadelidande saknar försäkringsskydd. Om det inte finns 

några ömmande omständigheter på skadelidarsidan som talar emot en 

jämkning så bör skadeståndet jämkas även om det betalas av en försäkring 

eftersom  skadelidandes ekonomiska förhållanden endast ska beaktas 

undantagsvis vid risk för oskäligt resultat. 

 

4.3.2 Försäkringsmöjligheter 

Medvållandereglernas förarbeten nämner att om skadelidande hade en ansvars- 

eller trafikförsäkring eller var självförsäkrare ansågs en jämkning av 

skadeståndet inte vara oskäligt hård.
78

 Det låter rimligt då det inte är 

skadelidande de facto som betalar ersättningen utan istället försäkringsgivaren. 

Idag är dock situationen annorlunda än på 70-talet då förarbetena utformades. 

Idag är ansvarsförsäkringar oerhört vanligt, år 1999 var praktiskt taget alla 

svenska företag och ca 97 % av alla svenska hushåll skyddade genom 

ansvarsförsäkring.
79

 Vi lever i ett samhälle präglat av tanken att försäkringar är 

en självklarhet. Barn omfattas i skolan normalt av någon slags 

olycksfallsförsäkring, arbetsplatser omfattas ofta också av olycksförsäkringar 

genom fackförbundens kollektiva olycksfallsförsäkringar och trafikförsäkring 

är till och med obligatoriskt enligt lag i Sverige. Utöver dessa försäkringar 

tecknar många separata ansvars- och olycksfallsförsäkringar. När vi idag 
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drabbas av eller orsakar en skada är det sällan vi själva står för hela kostnaden, 

istället är det normala att vi enbart är ansvariga för kostnaden för självrisken. 

Detta gör att skadeståndsrätten är starkt kopplad till försäkringsväsendet och 

genom detta system så fördelas den utbetalda ersättningen på alla 

försäkringstagare på ett samhällsekonomiskt sätt. Ansvarsförsäkringar fungerar 

inte enbart som skydd för skadevållaren utan förbättrar även skadelidandes 

möjligheter till att få skadestånd, vilket tar hänsyn till skadeståndet reparativa 

funktion. Inom hela civillagstiftningen försöker man undvika resultat som är 

olämpliga mot endera part genom att låta domstolarna anpassa de allmänna 

reglerna (som exempelvis SkL:s jämkningsregler) till individens 

förutsättningar. I en tid då försäkringar är utbrett kan det verka som att det är 

överflödigt att specifikt ta hänsyn till försäkringsmöjligheter. I förarbetena till 

SkL 6:2 försvaras dock detta genom förklaringen att man måste räkna med att 

vissa underlåtit eller glömt att förnya sin försäkring, vissa försäkringsvillkor  

begränsar försäkringsskyddet långtgående genom undantagsbestämmelser eller 

att skadeståndet överstiger försäkringens maximumbelopp.
80

 Grundprincipen 

för jämkningsreglerna i SkL är dock inte att domstolarna ska använda en parts 

försäkringsmöjligheter som grund för jämkning utan det är endast en beaktande 

faktor vid situationer när tillämpningen av de traditionella 

jämkningsprinciperna leder till orimliga resultat.
81

 

 Skadeståndskommittén hade år 1971 tankegångar kring att underlåtenhet 

att teckna sådan försäkring som är ordinär i en verksamhet skulle neutralisera 

den skadelidandes invändning om sin dåliga ekonomi, dessa tankegångar togs 

dock inte med i propositionen år 1975.
82

 En fråga som då aktualiseras är hur 

det påverkar jämkningsbedömningen om en part underlåtit att teckna en 

försäkring som anses normal för egendomens karaktär. Gällande personskada 

får det förmodligen ingen större betydelse då medvållanderegeln är så pass 

restriktivt utformad och personskador innehar ett speciellt skydd på grund av 

dess karaktär. Vid sakskador finns det speciellt ett rättsfall som behandlar 

nämnd fråga nämligen NJA 1991 s.567 där en älgjägare ålagts skadestånd 
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därför att han under jakt vårdslöst dödat en hund, frågan blev om skadeståndet 

skulle jämkas på grund av medvållande med hänsyn till att hunden var 

oförsäkrad men trots detta användes till jakt. HD konstaterade att trots att 

försäkringspraxis förhindrade ägaren från att försäkra sin hund på grund av att 

den var för gammal det inte bör leda till ett hinder att använda oförsäkrade 

hundar vid jakt, skadeståndet jämkades därmed inte. Rättsfallet belyser härvid 

att HD tenderar att avvika från uppfattningen i Skadestånd VI om att 

underlåtenhet att försäkra dyrbar egendom leder till jämkning. Detta är även 

något som tas upp i Svensk Juristtidning där Bertil Bengtsson hävdar att 

tankarna i Skadestånd VI är något föråldrade och inte går ihop med rådande 

uppfattning om ägares rättigheter. Vissa personer äger egendom som möjligtvis 

bör försäkras men anser att försäkring är alltför dyrt eller onödigt och därmed 

avstår. Om underlåtenhet att försäkra sin egendom ovillkorligt skulle leda till 

jämkning så skulle resultatet bli att människor tvingas till att försäkra sin 

egendom, vilket inte harmoniserar med ägares rättigheter om sin egendom.
83

  

 När det istället gäller TSL som har en obligatorisk försäkringsplikt så blir 

resonemanget lite annorlunda. Motorfordonstrafik är en verksamhet som 

medför särskilda skaderisker som kan leda till skador med mycket höga 

kostnader. I förarbetena till TSL uttalas att om motorfordonsägaren underlåtit 

att helförsäkra sin dyrbara bil kan en sådan omständighet innebära att det 

föreligger grund för jämkning.
84

 Vidare nämns att vid situationer då bil 

kolliderat med cykel varvid endast den förste omfattas av strikt ansvar kan en 

bedömning enligt TSL 18§ st 2 påverkas av huruvida cyklisten har en 

ansvarsförsäkring som täcker skadorna. Om cyklisten är den som vållat skada 

och en sådan försäkring finns torde skadeståndet till skadelidande inte jämkas, 

om försäkringen endast täcker en del av skadan så bör jämkning av det 

överskjutande beloppet bedömas som om försäkring inte fanns. På samma sätt 

som i SkL 6:1 ska dock en fullständig skälighetsbedömning göras och varken 

förekomsten eller frånvaron av försäkring kan vara helt avgörande för 

utgången. 
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4.3.3 Lindrigare ansvar och skadans storlek  

En faktor som kan få betydelse dels vid bedömingen om medvållande 

föreligger dels som självständig faktor vid bestämmandet av ersättningens 

storlek är om en part tillhör en kategori som bär lindrigare ansvar. Tillhörande 

en sådan kategori kan enligt förarbetena till SkL vara barn och psykiskt sjuka 

personer,
85

 varvid en skälighetsbedömning görs utifrån SkL 2:4 eller 2:5. 

Vederbörande bedöms dock efter en mildare måttstock enligt SkL 6:1 än om de 

skulle åläggas skadeståndsansvar, speciellt vid personskada. I doktrin 

diskuteras att motsvarande resonemang även är tillämpligt vid arbetstagares 

ansvar för skada vållad i tjänsten som också är lindrat enligt SkL 4:1. Rent 

praktiskt torde det vid personskador inte få en större betydelse då skadorna 

främst ersätts från arbetsskadeförsäkring i kombination med 

trygghetsförsäkring, men vid sakskador kan det få en viss betydelse.
86

 I 

enlighet med förarbetena torde det vid situationer där lindrigare ansvar är 

aktuellt i princip aldrig vara aktuellt med jämkning på grund av grov 

vårdslöshet, vid uppstålig medverkan kan istället Skl 6:1 st 3 tillämpas för att 

undvika olämpliga resultat.
87

 Detta prövades i NJA 1983 s.522 I och II 

gällande två fall av psykiska sjuk person.
88

 Sammanfattningsvis konstaterade 

HD att det krävdes en medvetenhet om sitt handlande för att jämkning ska vara 

möjlig och att psykiskt sjukdom är av så pass stor vikt att den oftast föranleder 

en generösare bedömning mot skadelidande. När det istället gäller barn som 

varit oaktsamma i exempelvis trafiken genom att ha cyklat ut på körbanan och 

blivit påkörda av en bil så torde denne få full ersättning för både personskador 

och cykeln, förutsatt att medvållandet inte varit av allvarligt slag.
89

 

 I doktrin har fråga framförts hur skadans storlek inverkar på 

jämkningsgraden. Med det menas att en kraftig jämkning kan framstå som 

oskälig om skadan är av mycket allvarlig sort medan den motsatsvis kan 

ansetts vara rimlig vid en mindre skada. När det gäller skadans storlek så 
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beskrivs av Bengtsson dess inflytande på jämkningsgraden vara relativt 

minimal och mig veterligen har den inte givits någon större uppmärksamhet i 

praxis varvid den i denna framställning inte kommer behandlas mer ingående.
90

 

5. Jämkningsgraden i praxis 

5.1 Allmänt  
I kapitel 4 har innebörden av jämkningsprinciperna diskuterats  med 

utgångspunkt i förarbeten, nuvarande och äldre lagstiftning samt olika 

uppfattningar inom doktrinen. Mot denna bakgrund ska det nu undersökas hur 

domstolarna fastställer jämkningsgraden till en viss kvotdel och huruvida de 

använder sig av ifrågavarande principer på ett metodiskt tillvägagångssätt. Den 

följande framställningen baseras på ett urval från i första hand Högsta 

domstolen men även hovrättsavgöranden har beaktats i den mån de anses bidra 

till analysen. Avgöranden från Trafikskadenämnden innehar på området en 

vägledande status liknande Högsta domstolen och anses därmed vara av 

betydande roll för framställningen. Praxis kring medvållanderegeln i SkL 6:1 

och TSL 12§ är som tidigare nämnt väldigt mager och därmed uppstår 

svårigheten att dra några konkreta slutsatser, istället kommer rättsfallen 

undersökas för att få fram essensen i domstolens bedömning. Undersökningen 

presenteras och analyseras under respektive jämkningsgrund i SkL 6:1 det vill 

säga personskada innehållande medvållande vid uppsåt, grov vårdslöshet, och 

rattfylleri samt sakskada.  

 

5.2 Personskada 

5.2.1 Uppsåt 

Som tidigare nämnt är det sällsynt att det föreligger uppsåt till personskada 

men oftast är det då självmord som aktualiseras, främst vid trafikskador. 

Bedömningen blir någorlunda komplicerad då det dels är svårt att bevisa 

självmordsavsikten dels att skadelidande vid denna typ av skador ofta har 

psykisk ohälsa. Ett fall av fullbordat självmord var NJA 1981 s.920  som 

handlade om bilförare som avsiktligen körde in i mitträcket på en väg och dog. 
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De efterlevande krävde ersättning för förlorat underhåll. HD konstaterade att 

jämkning i självmordsfall i allmänhet inte bör ske, med undantag  för om det 

skulle anses stötande att full ersättning utgick så kan jämkning ske. Ett sådant 

undantag kunde enligt HD vara om den avlidne begick självmord av 

anledningen att bereda den efterlevande familjen ekonomisk ersättning, vilket 

inte var omständigheterna i nämnt fall. HD:s utgång torde blivit densamma 

även om det inte varit fråga om trafikskada.
91

 NJA 1983 s.522 II handlar om ett 

fall där person som var psykiskt sjuk på grund av eget handlande hamnade 

framför en lastbil och åsamkades personskada. HD konstaterade att 

skadelidande ansågs ha självmordsavsikt och en uppsåtlig medverkan till sin 

skada men HD lade stor vikt vid beaktandet av att hans handlande ansågs vara 

närmast impulsmässig och med hänsyn till hans sjukdom och ekonomiska 

situation jämkades skadeståndet till 2/3. 

 Det som kan utläsas från dessa avgöranden är att domstolen är väldigt 

restriktiv i sin bedömning när omständigheterna är sådana att det är en psykiskt 

sjuk person som haft uppsåt till sin egen skada. En psykiskt sjuk person som 

inte varit medveten om sitt handlande kan erhålla full ersättning medan om 

samma person istället varit medveten om sitt handlande men förutsättningarna 

pekar mot en generös bedömning så torde ersättningen jämkas till 2/3. I NJA 

1983 s.522 II var det bland annat skadelidandes ekonomiska möjligheter som 

beaktades vid jämkningen, man kan inte undgå att fundera på om det hade 

blivit en annan utgång om skadelidande haft en välbärgad ekonomi samt 

självmordsavsikt men att denne var psykiskt sjuk. Med utgångspunkt i TSN 

referatet 1/1991 där en psykiskt sjukdom inte förelåg utan där skadelidande 

enbart befann sig i en psykiskt pressad situation och domstolen därmed gjorde 

en hårdare bedömning så torde troligtvis en psykisk sjukdom vara av så pass 

stor betydelse att det ändå skulle medföra en generösare bedömning.  

 

5.2.2 Grov vårdslöshet 

Innan personskadereformen år 1975 krävdes som tidigare nämnt endast enkel 

vårdslöshet för att jämkningsmöjligheter skulle föreligga. Rättsfall från innan 

reformen ger därför idag föga vägledning vid medvållandebedömningen. 
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Anledningen är att det idag är en så pass restriktivt utformad regeln att de fall 

som blir föremål för jämkning kännetecknas av relativt unika omständigheter 

till skillnad från äldre rättsfall då skadorna gav upphov till regelbundet 

återkommande problem.
92

  De äldre rättsfallen kan ändå vara intressanta som 

bakgrund ur ett é contrario perspektiv, domstolens bedömning som medförde 

en jämkning i personskadefallen från innan reformen torde idag inte leda till en 

jämkning. Av den anledningen kommer det att redogöras för ett antal äldre 

rättsfall som en form av underlag till nyare avgöranden. I NJA 1979 s. 129 dök 

skadelidande från en brygga vid ett kommunalt friluftsbad, vattnet var dock för 

grunt för dykning och skadelidande ådrogs personskada. Skadetillfället 

inträffade några månader innan de nya reglerna för medvållande vid 

personskada blev tillämpliga, således krävdes endast enkel vårdslöshet för att 

grund för jämkning skulle föreligga. HD konstaterade att skadelidande utan 

något betänkande företagit handlingen till skadan, och att skadan hade kunnat 

förhindras med någon form av uppmärksamhet från denne. Vidare 

konstaterades att den oaktsamhet som låg skadelidande till last var så 

betydande i jämförelse med vållandet från motsatta parten att varna för grunt 

vatten att skadeståndet jämkades till 1/2. NJA 1973 s.141 hade skadelidande 

olovligen under kvällstid gått in på byggarbetsplats och ramlat ner för ett 

hisschakt och skadats. Underlåtenhet att kontrollera att schaktet blivit täckt 

medförde skadeståndsskyldighet för byggbolaget. Den omständighet att 

skadelidande obehörigen befunnit sig på arbetsplatsen medförde med 

vägledning av NJA 1934 s.227 inte att han förvägras skadestånd dock att han 

ansågs vara medvållande. Ersättningen jämkades till 2/3.
93

 Gällande 

trafikskador så var det i NJA 1973 s.118 en cyklist som kolliderat med bil 

varvid cyklisten skadades. Cyklisten ansågs i högre grad än bilisten varit 

vållande till skadan på grund av försummad uppsikt men biltrafiken ansågs 

vara farligare och kapabel till större skador och skadeståndet jämkades till 1/2. 

Ytterligare ett avgörande avseende trafikskada är NJA 1975 s.502 där det var 

fråga om fotgängare som korsat gata utan övergångsställe och blivit påkörd. 
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Skadelidandes åsamkades skada och begärde ersättning för förstörda kläder 

och förbehöll sig rätt att senare begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

sveda och värk samt lyte och stadigvarande men. HD tog hänsyn till 

förhållandena och händelseförloppet på platsen som exempelvis att det var 

mörkt ute och att biltrafik innebär särskilda risker för fotgängare. Skadelidande 

gick över vägen på kort avstånd framför skadevållarens bil utan att 

dessförinnan uppmärksammat detta fordon. HD fann skadelidande därmed 

medvållande till sina egna skador och skadeståndet jämkades till 1/2.  

 I samtliga av dessa avgöranden kan man se en tendens till att 

skadelidandes oaktsamhet sällan var av allvarligt art utan mer ett resultat av 

tillfälliga missöden. Motiven bakom personskadereformen var just för att 

förhindra att skadelidande skulle läggas till last för sin nästintill slumpmässiga 

olyckhändelse.  

 När det gäller nyare avgöranden så krävs som bekant grov vårdslöshet, 

jämkning på grund av grov vårdslöshet har relativt sparsam praxis men den är 

dock något större än vid uppsåtlig medverkan. Anledningen till att praxis är 

sparsam är för att den grova vårdslösheten måste vara av allvarligt slag, som 

förklarat ovan i kapitel 3.2.1.2 innebär det bland annat att skadelidande visat en 

uppenbar likgiltighet för sitt liv och hälsa. Försök till självmord är ett speciellt 

fall, då uppsåt inte föreligger eftersom självmordet inte blev fullbordat men 

däremot föreligger grov vårdslöshet. Ett fall av intresse är TSN referatet 1/1991 

där förare som vid tiden för olyckan befann sig i en psykiskt stressad situation 

förtärde alkohol och körde med avsikt att beröva sig livet rakt in i stillastående 

järnvägsvagn. På grund av hans dåliga ekonomiska situation dels då skadorna 

gjorde att han inte kunde återvända till sitt arbete och att han sedan tidigare 

bodde med sin bror medförde att nämnden jämkade skadeståndet till 1/2. I 

detta avgörande likställdes inte en psykist stressad situation med en psykisk 

sjukdom varvid det inte beaktades som en förmildrande omständighet. I NJA 

1983 s.522 I var det istället fråga om person som led av psykisk sjukdom och 

som åsamkades skada genom att slänga sig framför en lastbil. Hans handlande 

ansågs vara grovt vårdslöst men med beaktande av hans psykiska sjukdom och 

att övervägande skäl talade för att han inte varit så medveten om sitt handlande 

som fordras för att ersättningen skulle jämkas enligt TSL 12§ så utgick full 

ersättning. 
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I ett hovrättsavgörande från 2007 var det fråga om försök till dråp då 

skadelidande blivit skjuten.
94

 Både skadelidande och skadevållaren hade 

befunnit sig på gärningsplatsen beväpnade och av den anledningen samt hur de 

agerat och omständigheterna i övrigt visar på att båda befunnit sig på platsen 

av fri vilja och med insikt om att de kunde komma drabbas samman med 

vapnen. Det måste därmed stått klart för dem att mötet skulle kunna få en 

dödlig utgång, detta risktagande medförde att skadelidande ansetts varit grovt 

vårdslös. Med hänsyn till den ömsesidiga frivilighet som parterna med vapen 

inlåtit sig i den uppkommna situationen vid skadetillfället så jämkades 

ersättningen till 1/2. Ett liknande fall är RH 2003:48 där det handlade om 

försök till mord. Vid ett möte hade två män, den ena utrustad med kniv och den 

andra med pistol tillfogat varandra allvarliga kroppsskador. Hovrätten fann att 

båda medverkat till sina skador genom grov vårdslöshet. Den ena ansågs dock 

befunnit sig i en nödvärnssituation men ändå fällts till ansvar på grund av att 

hans handling var uppenbart oförsvarlig och det saknades förutsättningar för 

nödvärnsexcess, skadeståndet jämkades till 1/2. Den andre gärningsmannens 

skadestånd jämkades till 1/3. Den personen som agerade och åsamkade skada 

först var den som fick sitt skadestånd reducerat mest.   

 I ovan nämna hovrättsavgöranden ser man att domstolen anpassat 

skadeståndets storlek utifrån främst skuldgraden. Det medvetna risktagandet 

för sin egen hälsa ledde till en jämkning till hälften. Om det däremot är 

skadelidande som orsakar sin skada i större grad, vilket var fallet i RH 2003:48 

med gärningsmannen som agerade först, så leder det till en större jämkning av 

skadeståndet. I RH 2009:47 är det på gränsen till uppsåtlig medverkan då 

skadevållaren hade skurit skadelidande i armen med glasbit med dennes 

samtycke. Någon tydligt utskriven jämkningsmotivering fanns inte men 

hovrättens resonemang visar på att skadelidanden varit grovt vårdslös genom 

att först ha skurit sig själv och sedan givit samtycke till sin egna skada. Trots 

samtycket till skadan så jämkades skadeståndet inte till noll då skadevållarens 

handling inte ansågs försvarlig då andra handlingsalternativ var möjliga för att 

förhindra en skada, med andra ord hade skadevållaren kunnat välja att inte 

skära skadelidande i armen. Skadeståndet jämkades till 1/3.  
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 I TSN referat 1/2013 var det fråga om ett medvetet risktagande för den 

egna hälsan som ansågs som grov vårdslöshet. Skadelidande hade med en 

snöskoter kört upp för en byggd ramp och under det därpå följande hoppet 

placerat fötterna vid skoterns styre och sedan inte hunnit återta lämplig position 

vid landningen varvid skadelidande ådrog sig personskada. Även i detta 

avgörandet jämkades skadeståndet till 1/2. TSN referat 1/2005 handlande om 

förare som försökt undkomma polisen genom att köra mot rött ljus två gånger 

som senare ledde til trafikolycka. På grund av hans allvarliga trafikbrottslighet 

och uppenbara likgiltighet för andra medtrafikanter skulle det anses stötande 

om ideell ersättning skulle utgå. Skadeståndet jämkades därmed till noll. 

Skillnaden mellan dessa två referat är att det senare fallet, åsidosatt risktagande 

för den egna hälsan, även innebar ett risktagande för andra medtrafikanter på 

ett mycket allvarligt sätt.  

 Ansvarsfrihetsgrunden nödvärn och nödvärnsexcess som återfinns i 24 

kap. brottsbalken (1962:700) kan åberopas även i skadeståndsmål. Enligt 

doktrin framgår det att frihet från straffansvar vid en nödvärnssituation även 

medför frihet från skadeståndsansvar, således blir den angripne enbart 

skadeståndsskyldig mot angriparen om dennes försvarsvåld varit uppenbart 

oförsvarligt.
95

 Något som dock är tvetydigt är huruvida skadelidande vid 

nödvärnsexcess kan undgå skadeståndsansvar, vilket inte framgår av förarbeten 

utan av principer som växt fram i praxis. I tidigare avgöranden och uttalanden i 

doktrin har det framgått att skadeståndsansvar kan uppstå trots straffrihet 

genom nödvärnsexcess.
96

 Ett hovrättsavgörande öppnade dock upp för den 

motsatta tolkningen i RH 129:84. Det var fråga om misshandel där 

skadelidande agerade provocerande genom att uppträda störande och även 

angripa skadevållaren. Hovrätten fann att en nödvärnssituation visserligen 

förelåg men att skadevållaren brukat större våld än vad nöden krävde, att 

omständigheterna inte var sådana att nödvärnsexcess förelåg och att 

skadegöraren därmed var skadeståndsskyldig. Hovrätten konstaterade vidare att 

skadevållarens handling i större grad än skadelidande legat till grund för 

skadan och att skadeståndet därmed skulle jämkas till 2/3. Hovrättens 

ihopkopplande mellan straffansvaret och skadeståndsskyldigheten kan visa en 
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vilja från domstolen att om nödvärnsexcess föreligger så skall även frihet från 

skadeståndsskyldighet föreligga. Detta resonemang kan både anses gå emot 

skadeståndets reparativa syfte men också gå ihop med tanken att om man går 

fri från ansvar så skall man undgå att bestraffas, vilket skadeståndsskyldighet 

kan liknas vid. I ett senare hovrättsavgörande (RH 1998:14) resonerade 

domstolen annorlunda än ovan nämnda hovrättsavgörande. Avgörandet handlar 

om en misshandel där skadelidande blivit slagen i huvudet med ett glas. 

Skadevållaren ansågs handlat i en nödvärnssituation och befriades genom 

nödvärnsexcess från straffansvar men blev ändå skadeståndsskyldig på grund 

av grovt medvållande. Skadeståndet jämkades till 1/2. I NJA 1995 s.661 var 

det fråga om grov misshandel. Vid ett väpnat rån sköt butikägarens vän en av 

rånarna som skadades. Handlingen ansågs vara uppenbart oförsvarligt och föll 

inte heller under nödvärnsexcess, gällande skadeståndet ansåg HD att rånarens 

skador var en direkt följd av att denne medverkat i rånet och han ansågs 

därmed som grovt medvållande och skadeståndet jämkades till 1/3. Av denna 

bakgrund torde det snarare vara ett undantag än en regel att straffrihet genom 

nödvärnsexcess även medför frihet från skadeståndsansvar. Vidare kan man se 

en tendens hos domstolen att ju grövre brottet är desto mindre ersättning 

utdöms. 

 Redovisningen av ovanstående avgöranden består visserligen av relativt 

få avgöranden men ett visst resultat tycks dock ha upptäckts. Undersökningen 

visar att domstolen har en tendens till att använda en metod för att fastställa 

jämkningsgraden. Denna metod kan beskrivas innefatta två steg. Första steget 

är att domstolen fastställer skadelidandes medvållande genom grov 

vårdslöshet, vilket presumerar en jämkning till 1/2. I steg två beaktar 

domstolen de omständigheter som kan tyda på att någon part varit mer vållande 

till skadan än den andra, i sådana fall höjs skadeståndet till 2/3 eller sänks till 

1/3.  Om parterna anses vållat skadan till lika stor del och omständigheterna 

inte tyder på något annat så stannar jämkningen på steg 1, det vill säga en 

jämkning till 1/2. Omständigheternas inflytande på domstolens bedömning 

baseras på situationens karaktär, vilka jämkningsprinciper som fått störst 

betydelse för utgången i målet är dock svårt att utläsa från domstolens 

motiveringar.   
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5.2.3 Rattfylleri  

För att det ska bli aktuellt med jämkning vid rattfylleri krävs det som bekant att 

föraren utöver sin onykterhet även varit vårdslös i sin körning. Detta blev 

tydligt i och med  RH 1997:112 då det prövades huruvida enbart alkoholhalten 

var grund för jämkning enligt TSL 12§, hovrätten svarade nekande på frågan 

och jämkade inte skadeståndet med förklaringen att det även krävdes att 

skadelidande genom vårdslöshet medverkat till skadan. Denna fråga 

utvecklades i NJA 2000 s.150 där HD konstaterar att om man vid singelolyckor 

kör av vägen  med en hög alkoholkoncentration i blodet kan man utgå från att 

föraren varit vårdslös, detta förutsatt att de närmare omständigheterna inte 

tyder på att det finns någon annan förklaring till olyckan.
97

 I nämnt avgörande 

så fanns det flera omständigheter som tydde på att det fanns en älg vid vägen 

som föraren fick väja för, en sådan undanmanöver kunde enligt HD inte läggas 

föraren till last som vårdslöshet och skadeståndet jämkades därmed inte. Detta 

är även något som tillämpas i trafikskadenämndens avgöranden. I två 

avgöranden var det fråga om grovt rattfylleri där omständigheterna inte tydde 

på någon annan förklaring än förarens vårdslöshet och de  jämkades därmed till 

1/2.
98

 I referat 6/2007 hände skadetillfället innan HD:s avgörandet från år 2000 

varvid prejudikatet inte var tillämpligt och nämnden valde att inte jämka 

skadeståndet.  

 Även denna ovanstående redogörelse visar en tendens till en viss 

metodanvändning vid fastställandet av jämkningsgraden. Ovan redovisade 

referaten från trafikskadenämnden visar på en metod som mig veterligen 

används konsekvent i dess avgöranden. Metoden visar på att skadestånd på 

grund av grovt rattfylleri förenlig med vårdslöshet jämkas till 1/2.
99

 När det 

gäller grovt rattfylleri förenlig med grov vårdslöshet visar avgörandena en 

tendens till att jämka ersättningen till 1/3 och motsatsvis jämkas rattfylleri 

förenlig med vårdslöshet till 2/3.
100

 Självfallet finns det variationer på 

jämkningsgraden beroende på omständigheterna i fallet. Exempelvis jämkades 

referat 4/1997 till noll då förarens grova vårdslöshet i samband med grovt 
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rattfylleri ledde till att föraren i den andra bilen i olyckan avled. Även referat 

13/1979 avviker från praxis då grovt rattfylleri i kombination med vårdslöshet 

gjorde att skadeståndet jämkades till 2/3.
101

  

5.4 Sakskada 
Vid sakskada krävs det som bekant endast enkel culpa för att skadelidandes 

skadestånd ska kunna jämkas. De fall som varit uppe för jämkningsprövning i 

domstol har varit fråga om sakskada på djur och i trafik. De avgöranden som 

gällt skada på djur har det uteslutande varit fråga om hundar. Hundägare 

omfattas av strikt ansvar enligt lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) 

vilket är en omständighet som tas med i domstolens bedömning.
102

 NJA 1988 

s.495  handlade om en jakthund som tagit sig in i inhägnad och angripit ett par 

dvärggetter. Getternas ägare avvärjade angreppet genom att ha hämtat ett gevär 

och skjutit hunden. Skadeståndsskyldighet uppstod för hundens ägare då han 

hade strikt ansvar för skadorna hunden åsamkade. HD konstaterade dock att 

brottet var av speciell karaktär såtillvida att getternas ägare utan egen 

förskyllan råkade i en nödsituation men att det huvudsakligen var den stora 

skillnaden mellan hundens och getternas värde som föranledde bedömningen 

att handlingen ej skulle anses försvarlig. Då getternas ägare tog sin tid att 

uppsöka bostaden och hämta sitt gevär ansågs det inte att han svårligen kunnat 

besinna sig varvid nödvärnsexcess inte förelåg. Skadeståndet jämkades till 2/3. 

Ett fall som haft betydelse för försäkringarnas inflytande som jämkningsprincip 

är NJA 1991 s.567 där en älgjägare ålagts skadestånd då han under jakt 

vårdslöst dödat en hund. Frågan blev om skadeståndet skulle jämkas på grund 

av medvållande med hänsyn till att hunden var oförsäkrad men trots detta 

användes till jakt. HD konstaterade att trots att försäkringspraxis förhindrade 

ägaren från att försäkra sin hund på grund av att den var för gammal det inte 

bör leda till ett hinder att använda oförsäkrade hundar vid jakt, skadeståndet 

jämkades därmed inte. Ett hovrättsavgörande som också handlade om sakskada 

på hund är RH 1993:163 då en kopplad hund råkat i slagsmål med en löst 

springade hund. Den kopplade hundens ägare orsakade skada på den löst 

springande hunden genom att ha tagit tag i hundens nackskinn och kastat den i 
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marken. Den icke-kopplade hundens ägare hade i och för sig kunnat förhindra 

skadan genom att ha kopplat sin hund, men skadan skedde på ett sätt som 

denne rimligen inte kunnat förutse och han ansågs därmed inte som 

medvållande. Full ersättning utdömdes.  

Majoriteten av avgörandena gällande sakskador på djur slutande med att full 

ersättning utdömdes. Trots att sällskapsdjur ses som en sak i lagens mening så 

torde ändå en skillnad finnas mellan ett livs levande djur och en materiell sak. 

Denna tanke kan man se ge sitt uttryck på andra områden inom 

skadeståndsrätten. Ett exempel är vid värderingen av sakskada på sällskapsdjur 

där det uttalats i både praxis och doktrin att det anses befogat att skadelidande 

utför en reparation på skadevållarens bekostnad även om kostnaden skulle 

överstiga sakens värde.
103

 Skulle man överföra tankegången om att skada på 

sällskapsdjur skall betraktas annorlunda än andra sakskador till viss del så 

skulle det slänga ett annat ljus på ovan anförda avgöranden. På samma sätt som 

att personskador anses ha en större inverkan på en persons liv så måste vissa 

typer av egendom ha större inverkan än andra. Men huruvida detta är något 

som beaktas i domstol och därmed föranleder en mer restriktiv bedömning 

finns inget stöd och är således enbart en tankegång.  

 När det gäller sakskador i trafiken kan först nämnas NJA 1977 s.214 som 

handlade om en kollision mellan bil och moped. HD konstaterade att ingen av 

grupperna ansågs vara en farligare trafikantgrupp än den andra då både var 

underkastade bestämmelserna i TSL (dåvarande BAL). Som beskrivet i kapitel 

3.2 bedöms situationen vid kollision mellan två motordrivna fordon speciellt. 

Vid en sådan situation ses skadan som en enhet och det strikta ansvaret övergår 

till ett culpaansvar, i detta fall var ingen av parterna mer vållande till skadan än 

den andre varvid skadeståndet inte jämkades alls. I RH 106:83 hade förare 

genom trafikskada orsakat sakskada och förpliktigats att betala skadestånd till 

bilens ägare som var medpassagerare. Bilens ägare ansågs genom oförsiktighet 

medverkat till skadan genom att vara berusad och därmed inte kunna köra 

fordonet själv och även genom att ha sovit under bilfärden och inte haft uppsikt 

över förarens körning. Ersättningen jämkades till 1/3. När det gäller sakskador 

i trafiken sker en identifikationsgrundsats, bilens ägare får stå till svars för 
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skador med det motordrivna fordonet i trafik även om denne aktivt inte orsakat 

skadan.
104

 

 Resultatet av ovan anförda avgöranden gällande sakskada i trafik är 

alltför snäv för att kunna dra någon slutsats om domstolens tillvägagångssätt . 

Om båda parterna har strikt ansvar och båda är vållande så sker 

jämkningsfördelningen med hänsyn till vållandet på ömse sidor och 

omständigheterna i övrigt, i enlighet med reglerna i SkL 6:1 st.3. En 

jämkningsbedömning sker då alltså på samma sätt som beträffade avgörandena 

om hundarna som redovisades ovan.  

6. Avslutande kommentarer 
I kapitel 2 och 3 har det redogjorts för den bakomliggande lagstiftningens syfte 

och tillämpningsområden för att få en förståelse för vad man vill uppnå med 

skadeståndet och hur jämkning passar in i sammanhanget. De principer som 

ska ligga till grund för bedömningen huruvida en eventuell jämkning bör ske 

och hur stor ersättningen skall vara har diskuterats i kapitel 4. I kapitel 5 

undersöktes och diskuterades hur domstolarna tillämpar medvållandereglerna 

och huruvida det finns något metodiskt tillvägagångssätt i praxis att fastställa 

jämkningsgraden. Undersökningen visade en viss tendens hos domstolarna att 

använda sig av en metod vid bestämmandet av jämkningsgraden, svårare var 

det dock att utröna vilka omständigheter som beaktats vid bestämmandet av 

ersättningens storlek. De jämkningsprinciper som granskats i kapitel 4 och som 

bör ligga till grund för domstolens bedömning framgår inte lika tydligt i 

praktiken. Anledningen torde vara att medvållandereglerna är väldigt vagt 

utformade och öppnar upp för en skönsmässig bedömning. Fördelen med detta 

är att det skapar en möjlighet till kompromisslösningar där varje bedömning 

utgår från det enskilda fallet varpå man kan undvika olämpliga resultat. Det 

blir på så sätt lättare att uppnå skadeståndets eventuella reparativa och 

preventiva funktion utifrån omständigheterna för varje enskild person och 

situation. Ur ett rättsekonomiskt och rättspolitiskt perspektiv är en fördel med 

lagregelns vaga utformning att skadeståndsrätten kan anpassas till samhällets 

fortlöpande utveckling och politiska förändringar utan att behöva genomgå 
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omfattande förändringar. Ett exempel på en sådan samhällsutveckling är 

försäkringväsendets utbredning. En nackdel med dessa vagt utformade 

lagregler är att det är svårt att förutse domstolens bedömning, i de avgöranden 

som diskuterats i kapitel 5 så är domstolens bedömning så pass präglad av de 

specifika omständigheterna i respektive fall att det blir svårt att dra någon 

enhetlig slutsats om hur skälighetsbedömningen ska gå till. Trots 

jämkningsprincipernas beskrivning i förarbeten och doktrin så ger praxis ingen 

tydlig direktion om hur de ska användas. Domstolen ska alltså göra en 

skälighetsbedömning vars bruksanvisning i praxis är väldigt diffus och ger föga 

vägledning. En sådan negativ bieffekt kan utan tvekan anses vara ett hot mot 

rättssäkerheten vars krav på förutsägbarhet är en grundpelare för dess 

efterlevnad.  

 Visserligen kan man ur domstolens resonemang ibland utläsa att vissa 

principer har mer inflytande än andra beroende på skadetyp. Några exempel 

ska belysas. Vid sakskador resoneras det kring orsaksförloppet och vad som 

hade kunnat hända om skadelidande agerat som den borde. Ett exempel är RH 

1993:163 där domstolen resonerade kring att hundägaren hade kunnat koppla 

sin hund och på så sätt undvikit skada. Visserligen behandlar de redovisade 

rättsfallen endast sakskada på hund, vilket kan tänkas påverka bedömningen. 

Hundar har en egen vilja och kan vara oförutsägbara i sitt beteende till skillnad 

mot en material sak som exempelvis en dator. Vid fall av psykisk sjukdom, 

som behandlas i NJA 1983 s.522 I och II, uppmärksammar man att domstolen 

tagit hänsyn till skadelidandes ekonomiska förhållande. Att det finns ett 

samband mellan psykisk sjukdom och dålig ekonomi har tidigare 

uppmärksammats, möjligtvis föreligger det på sådant sätt att domstolen vid fall 

av psykisk sjukdom därmed alltid måste beakta skadelidandes ekonomiska 

möjligheter.
105

 Gällande försäkringsmöjligheter är det  ytterst sällsynt att de har 

en betydande inverkan på utgången i avgöranden vid trafikskador där t.ex två 

bilister kolliderar just på grund av att trafikförsäkring är obligatoriskt i Sverige. 

Överhuvudtaget är det sällan försäkringarsmöjligheter för skadelidande ens 

diskuteras i domstolsavgöranden gällande jämkning vid medvållande, vilket 

kan bero på försäkringarnas stora spridning i dagens samhälle att det därmed är 
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väldigt sällan någon är oförsäkrad. I ett hovrättsavgörande saknade 

skadevållaren en ansvarsförsäkring men detta gavs ingen större betydelse för 

utgången i avgörandet då skuldgraden var av större tyngd för bedömningen.
106

 

Vid trafikskador där skadevållaren inte omfattas av det strikta ansvaret i TSL, 

t.ex. vid kollison mellan bil och cykel, så får det dock betydelse huruvida 

skadevållaren omfattas av försäkring eller inte vilket ju påverkar 

skadelidandens ersättningsmöjligheter. Att dra några långtgående slutsatser av 

domstolarnas motiveringar skulle vara alltför djärvt då de oftast är korta och 

knappast visar hela tankegången i domstolens bedömning. Domstolens 

kortfattade motiveringar bidrar i alla fall till att de fortsättningsvis kan bedöma 

varje situation efter dess beskaffenhet och inte vara bunden av tidigare praxis i 

varje detalj.  

 Avslutningsvis kan nämnas att genom personskadereformen fick Sverige 

medvållanderegler som från ett internationellt perspektiv betraktas som 

generösa mot den skadelidande.
107

 Personskadereformens ändring från kravet 

på vårdslöshet till grov vårdslöshet medför att skadelidande förmodligen inte 

kommer få lida resten av livet för ett tillfälligt snedkliv, vilket gör lagregeln 

mer mänsklig och applicerbar på hur människor faktiskt fungerar. Reformen 

påverkade även bedömningen gällande både person- och sakskada genom att 

möjliggöra ett beaktande av skadelidandes och skadevållarens sociala aspekter 

som exempelvis de ekonomiska förhållandena som en sorts förmildrande 

omständighet. Visserligen är en av skadeståndets funktioner att ersätta skada 

som uppstått men detta måste ske på ett humant sätt och inte genom att försätta 

någon av parterna i en situation som påverkar resten av deras liv i för stor 

utsträckning. Genom att till exempel ålägga en alldeles för betungande 

skadeståndsskyldighet jämfört med skadevållarens ansvar eller utdöma ett 

alldeles för litet skadestånd i jämförelse med skadelidandes medverkan, båda 

parternas intressen måste istället vägas mot varandra för att uppnå en skälig 

bedömning. Trots att domstolens tillvägagångssätt vid skälighetsbedömningen 

ibland kan framstå som relativt diffus så medför ändå jämkningsreglernas vaga 

utformning en möjlighet för domstolarna att utgå från de specifika 

omständigheterna i respektive avgörande och på så sätt utbringa ett skydd mot 
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olämpliga resultat för både skadelidande och skadevållaren. På så sätt kan 

reparations- och preventionssyftet påverka utfallen i respektive avgörande 

beroende på vilken karaktär den enskilda situationen har. Givetvis påverkas 

denna bedömning av de skyddsintressen som finns i samhället som i sin tur 

påverkas av det politiska klimatet och vilka värderingar som representeras. En 

sådan fri bedömning är på både gott och ont, något som uppfattas som bra och 

rimligt i ena fallet kan anses vara omtvistat i ett annat fall. Trots de nackdelar 

som finns med skälighetsbedömningen så överväger ändå fördelarna. 

Skälighetsbedömningen öppnar upp för  en friare bedömning hos domstolarna 

som  bidrar till att skydda både skadelidande och skadevållaren från resultat 

som kan anses som oskäliga utifrån individens förutsättningar. 
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Opublicerade rättsfall 

Hovrätten över skåne och blekinges dom 2007-08-06 nr T-1439 

 

Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 

4/1997 

13/1997 

14/1997 

19/1997 

7/1983 

1/1991 

1/2005 

6/2007 

7/2007 

8/2007 

10/2007 

2/2013 

1/2014 


