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Sammanfattning 

Internationellt kallas vanligen den allmänna principen om att skadevållaren får ta den skadelidande 

som hen är för "the thin skull rule". I svensk rättspraxis är principen inte omnämnd och i doktrin 

är den ofta beskriven på ett mer övergripande vis. Den anses av majoriteten i doktrin vara en ade-

kvansprincip, vilket innebär att den fungerar som en immunitet mot adekvansinvändningar vid en 

samverkande sårbarhet. 

Det finns inom arbetsskadeförsäkringen en parallell princip om att vara försäkrad i befintligt skick. 

Denna är belyst i både förarbeten och i uttalanden av HFD. Inom båda principerna anses det gene-

rellt vara så att psykisk sårbarhet behandlas mer ofördelaktigt än fysisk. Utvecklingen i rättspraxis 

vid självmord och chockskador får dock anses vara ett uttryck för att psykisk skada inte längre 

behöver legitimeras genom ett fysiskt samband eller skada. Även utvecklingen inom de psykiska 

arbetsskadorna visar att det är allt mer centralt vad den skadelidande själv upplevt. Avseende prin-

cipens genomslag vid psykisk sårbarhet bör inte den medicinska expertisens roll underskattas och 

mer specifikt hur diagnosen PTSD påverkar bedömningen av orsakssambandet.  

Principen att ta den skadelidande som hen räckvidd är inte utan gränser, men var dessa går är mer 

oklart. Troligen bör principen avgränsas vid ersättningsneuroser samt vid självförvållad sårbarhet 

av mer uppsåtlig karaktär. Ett mer allmänt undantag vid extremfall är också tänkbart, även om detta 

tycks vara alltmer osäkert. Då adekvansbegreppet kommit att breddats eller om man så vill upp-

luckrats bör man också ställa sig frågan om den immunitet principen innebär även innefattar in-

vändningar av rättspolitisk natur.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor är olika och följaktligen så även skadelidande. Att en ansvarsgrundande handling får 

olika verkningar beroende på vem som drabbas är något oundvikligt. En 80-åring har en längre 

rehabiliteringsperiod än en 17-åring och en del människor utvecklar efter trauman psykiska besvär, 

medan andra rycker på axlarna och fortsätter sina liv som inget hänt. Ska skadevållaren bära risken 

för de skadelidandes olikheter? Svaret på denna fråga är typiskt sett ja. Internationellt kallas vanli-

gen den allmänna principen om att skadevållaren får ta den skadelidande som hen är för "the thin 

skull rule". Om skadevållaren slår någon med ovanligt tunt kranium i huvudet och denna till följd 

av slaget avlider, ska skadevållaren ge full ersättning för skadan trots att det tunna kraniet är en 

förutsättning för att skadan fått en sådan ödesdiger omfattning.  

Att en faktor på den skadelidandes sida medför att skadan uppstår eller blir större än den annars 

skulle blivit innebär att den därmed, i det enskilda fallet, utgör en sårbarhet för skada. En människa 

kan vara sårbar gentemot en skaderisk och motståndskraftig mot en annan på en och samma gång. 

Det är därför meningslöst att beskriva någon som sårbar, utan vi är alla bärare av fysiska och psy-

kiska sårbarheter som aktualiseras i olika typer av situationer. En sårbarhet kan, för att illustrera 

bredden av faktorer, vara anlag, tidigare sjukdomar, en pågående livskris, övervikt eller en person-

lighetsegenskap. Även om principen ger huvudregeln att skadevållaren får ta den skadelidande som 

hen är, är inte detta utan gränser. Var exakt denna gräns går är mer oklart.            

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att förstå innebörden av principen att ta den skadelidande som hen är och då särskilt i 

relation till psykisk sårbarhet. Den övergripande frågeställningen för arbetet är hur man ska till-

lämpa principen att ta den skadelidande som hen är inom ramen för de allmänna skadeståndsrätts-

liga principerna och mer specifikt vilket genomslag principen har i situationer där den skadelidande 

är psykiskt sårbar.  

1.3 Metod och material 

Jag har valt en rättsanalytisk metod. Jag har främst använt mig av doktrin då den rättspraxis som 

behandlar den problematik som är relevant för principen om att ta den skadelidande som hen är är 

gammal. Principen har inte heller kodifierats och det saknas helt källor i form av förarbeten och 

lagtext.  
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1.3.1 Rättspraxis 

Det finns ingen rättspraxis där principen uttryckligen används, utan rättsfallen som finns är de som 

rymmer en problematik avseende en samverkande eller konkurrerande sårbarhet hos den skadeli-

dande. Denna rättspraxis är dessutom som ovan nämnts gammal. Sammanfattningsvis finns det 

inte mycket att hämta från de allmänna domstolarna. Å andra sidan skulle det kunna hävdas att 

väldigt många mål de facto inbegriper någon slags sårbarhet hos den skadelidande och att praxis 

därför inte är begränsad utan snarare mycket omfattande. Att dra slutsatser från alla dessa fall skulle 

vara svårt. Sårbarheten behöver inte ha aktualiserat någon normativ problematik då sårbarheten 

endast utgör en av flera faktiska omständigheter och dessutom skulle materialet istället bli ohan-

terligt stort.    

 Som kommer att framgå av arbetet har det sedan 60-talet skett en utveckling där skadelidandehän-

syn tycks ges allt mer utrymme.1 Rättspraxis dessförinnan är därför också till viss del inaktuell, om 

man nu inte vill ge en historisk överblick, vilket inte är detta arbetes syfte.  

Jag har i arbetet valt att fokusera på rättsfall från HD, då relevansen av rättsfallen redan är begrän-

sad med tanke på att de inte uttryckligen använder sig av principen. Att då börja använda sig av 

underrätternas rättspraxis skulle urvattna mina slutsatser avseende gällande rätt ytterligare.   

1.3.2 Doktrin 

Då rättspraxis är begränsad har jag istället lagt mer fokus på doktrin. Principen är åtminstone ett 

sekel gammal och har internationell räckvidd. Det finns därför mycket skrivet på området, åt-

minstone på ett mer övergripande plan. Jag har valt att främst använda mig av svenska källor, med 

vissa undantag. Detta för att jag tycker att det finns ett nyhetsvärde i hur principen används inom 

svensk rätt samt att hänsyn i slutändan måste tas till arbetets omfattning.   

Svensk doktrin som uppmärksammat principen spänner över nästintill 40 år, från 1970-talet och 

vidare in i 2000-talet. Det är dock endast Andersson, Carlsson och Pezcenik som behandlat princi-

pen mer utförligt. Flera författare har beskrivit principen på ett mer övergripande plan och de har 

endast kunnat användas i mer allmänna avsnitt. Hellner och Radetzki har genom kortfattade men 

avgörande uttalanden fått en ta en något större plats än majoriteten i arbetet. Jag har också tyckt att 

                                                 
1 Se här särskilt på chockskademålen och självmordsmålen under avsnitt 3.2, samt NJA 1992 s 740 och NJA 2009 s 

104.  
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det varit viktigt att inkludera doktrin med olika syn på adekvans, för att inte förenkla bilden av 

rättstillämpningen allt för mycket.  

Det finns två nordiska källor i arbetet, Kjelland och Saxén. Den nordiska rätten har generellt många 

gemensamma nämnare. Sandgren betecknar detta som den nordiska rättslikheten. 2 Hänvisningar 

till dessa finns vid mer gränslösa uttalanden, såsom uppmärksammande av en problematik eller en 

motivering till varför tillämpning borde se ut på ett visst sätt. Hur gällande rätt skiljer sig nationellt 

är då inte av lika stor betydelse. De gånger jag använt dessa källor för att beskriva gällande rätt har 

jag tydligt markerat att uttalandet gäller exempelvis norsk rätt eller att de istället uttryckligen angett 

att de uttalar sig om svensk rätt. Att det är just dessa två och inte nordisk doktrin i stort beror på att 

Saxén är en vanligt förekommande källa inom den svenska doktrinen och att Kjelland skrivit en 

avhandling som specifikt rör principen.  

I vissa avsnitt i arbetet finns hänvisningar till medicinsk doktrin. Att förhålla sig kritisk till källan 

blir vid en främmande vetenskap särskilt svårt. Jag har till viss del utgått från de böcker man hän-

visat till i rättspraxis eller förarbeten samt försökt att undvika mer spetsiga uttalanden. De böcker 

jag hänvisat till har haft flera författare, med ett gemensamt ansvar för innehållet. Detta minskar 

risken att det är en persons oetablerade uppfattning som redovisas, även om det inte helt kan ute-

slutas. Jag menar att dessa delar även gynnat den juridiska analysen i arbetet och har en relevans 

från denna synvinkel, även om jag inte kunnat granska dem från en inomvetenskaplig position. I 

de svenska källor jag hänvisat till använder författarna sig av förkortningen PTSD för diagnosen 

posttraumatiskt stressyndrom, jag har därför valt att inte avvika från detta och använder mig i ar-

betet av denna internationella förkortning.  

1.3.3 Soft law 

Det finns internationell så kallad soft law som behandlar principen om att ta den skadelidande som 

hen är. Enligt somliga är soft law en rättskälla som andra, då den påverkar rättstillämpningen.3  

Principen har kodifierats av The Study Group on a European Civil Code (Study Group) samt upp-

märksammats av The European Group on Tort law (Tilburg-gruppen). I arbetet hänvisas inte till 

dessa då arbetet är fokuserat kring hur principen konkret tillämpas i svensk rätt och mer övergri-

                                                 
2 Sandgren (2007) s 51.   
3 Sandgren (2007) s 37. 
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pande resonemang i större utsträckning har undvikits. Den europeiska harmoniseringen av privat-

rätten är en process och dess påverkan på rättstillämpningen är ännu oviss, vilket gör att man åt-

minstone inom principen att ta den skadelidande som hen är kan ifrågasätta dess auktoritet som 

rättskälla.4 I ett längre arbete hade dessa haft en mer befogad plats för att på så vis beskriva över-

gripande likheter inom Europa.   

1.3.4 Försäkrad i befintligt skick  

Vid sidan av principen om att ta den skadelidande som hen är löper inom arbetsskadeförsäkringen 

en parallell princip om att vara försäkrad i befintligt skick. Principen om att vara försäkrad i be-

fintligt skick är uttryckligen behandlad i rättspraxis och förarbeten. Eftersom denna typ av källor 

är begränsade med avseende till att ta den skadelidande som hen är, kan en studie av dessa vara 

intressant, även om det rent formellt är socialförsäkringsrätt. Arbetsskadebegreppet är dock speci-

ellt inom socialförsäkringen på så vis att det sker en bedömning av orsakssamband som överens-

stämmer med den skadeståndsrättsliga. En viss vägledning, särskilt om principen behandlas vid 

bedömning av orsakssambandet, torde rättspraxis och förarbeten ge. Eftersom försäkrad i befintligt 

skick inte är det som i första hand är i fokus för arbetet och då bedömningen inte till fullo är över-

ensstämmande, vid till exempel farlighetsbedömningen, har jag valt att endast hänvisa till rättsfall 

från HFD.  

Jag har i arbetet använt mig av förarbeten till lag om arbetsskadeförsäkring även om dessa regler 

sedan 2011 införts i socialförsäkringsbalken. Ordalydelsen i de paragrafer som behandlar arbets-

skadebegreppet är i princip oförändrad och någon förändring avseende bedömningen av arbets-

skada torde inte skett.   

 

1.4 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig mot beviskrav, då dessa inom skadeståndsrätten är varierande och 

dess betydelse är liten i relation till arbetets syfte. Däremot har jag i vissa delar berört bevisbördan, 

då den till skillnad från beviskraven, är mer enhetlig och i viss mån påverkar principens tillämpning 

och genomslag. 

                                                 
4 Kjelland (2008) s 38f. 
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För att etablera skadeståndsskyldighet krävs en ansvarsgrund av något slag, som uppsåt, strikt an-

svar, principalansvar eller oaktsamhet. Dessa berörs inte överhuvudtaget i detta arbete. Rent gene-

rellt kan redan nu sägas att principen har störst betydelse vid avgränsningen av ansvar samt att den 

tar sikte på skadans omfattning och inte på skadevållarens handling. Jag vill dock inte helt utesluta 

att ansvarsgrunden skulle kunna påverka bedömningen. Vid till exempel chockskador hos anhöriga 

har det åtminstone tidigare funnits en viss relation mellan skadevållarens handling och adekvans-

bedömningen.         

I arbetet behandlas inte heller medvållande och skyldigheten att begränsa sin egen skada i detalj 

även om de diskuteras på ett mer övergripande plan genom hela arbetet, detta med hänsyn till att 

de tillhör en annan del av bedömningen, än vad som är centralt för principens tillämpning. Det som 

är relevant i detta arbete är det synsätt som reglerna ger uttryck för, inte regleringen i sig   

Av de flesta författare som behandlar principen mer ingående berörs ekonomisk sårbarhet i sam-

band med fysisk och psykisk sårbarhet.5 De avvägningar principen bygger på är dock inte aktuella 

på samma vis då det rör sig om sakskador istället för personskador.6 Eftersom jag valt att fokusera 

på psykisk sårbarhet i detta arbete, tillför inte en undersökning av ekonomisk sårbarhet något till 

syftet och kommer därför inte att behandlas vidare.  

Avseende principen om befintligt skick har jag avgränsat mig mot trygghetsförsäkring vid arbets-

skada (TFA). Detta med anledning av att det är en speciell konstruktion där försäkringen står på 

flera ben; med sin roll som ansvarsförsäkring och de skadeståndsrättsliga principerna å ena sidan 

och tillämpningen av det socialförsäkringsrättsliga arbetsskadebegreppet å andra sidan. Problema-

tiskt blir om man tillämpar båda principerna parallellt eller om någon ges företräde vid eventuella 

olikheter.  En inkludering av TFA skulle vara alltför komplicerat med hänsyn till detta och kommer 

inte att behandlas något ytterligare i arbetet.  

2 Principen att ta den skadelidande som hen är 

2.1 Avväganden bakom principen  

Inom principen att ta den skadelidande som hen är ryms en avvägning av argument som talar för 

respektive emot en tillämpning. Rent generellt kan sägas att det ofta är skadelidandeaspekter som 

                                                 
5 Andersson (1993) s 529ff, Kjelland (2008) s 416 ff, Radetzki (1998) s 33.  
6 Andersson (1993) s 522.  
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talar för principen, medan det är aspekter som är att hänföra till skadevållaren som talar emot. 

Principen bör dock betraktas som summan av denna avvägning, där skadelidandehänsynen getts 

företräde. Som vi senare kommer att se har principen vissa avgränsningar eller undantag, där re-

sultatet av denna avvägning blivit en annan. För att summera den avvägning som då gjorts är det 

antingen så att hänsyn till skadevållaren har ansetts starkare än annars alternativt att de argument 

som talat för skadelidande ansetts svagare. Några nya argument införs inte i någon högre grad utan 

det är tyngden av dessa som varierar.  

Principen om att ta den skadelidande som hen är beskrivs vanligtvis som ett uttryck för det all-

männa rättsmedvetandet.7 Med detta menas troligen att det för gemene man är rimligt att även 

sårbara personer ska få full ersättning för de skador man orsakats. En skadevållare ska inte kunna 

undgå ansvar med hänvisning till att någon är gammal, svag eller sjuk. Kanske kan uttrycket att 

man inte ska sparka på någon som redan ligger ge vägledning åt tanken.  

Det finns anledning att betona att vi talar om skador som orsakats av någon annan. Pension, soci-

alförsäkring och andra liknande ersättningsanordningar täcker endast undantagsvis den ersättnings-

berättigades förluster till hundra procent. Det är sällan upprörda röster höjs avseende sjukas rätt att 

få sin förlust ersatt till fullo, utan vi accepterar denna förlust som en del av människors öden. Det 

är alltså en skillnad som kan relateras till skadevållarens ansvar.8 Inom den utomobligatoriska ska-

deståndsrätten krävs som huvudregel uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.   

En annan viktig del av de argument som talar för principen är skadeståndets reparerande funktion. 

Alla människor är olika och personskaderätten måste med hänsyn till reparationsintresset vara in-

dividuellt utformad. Effektivitet kan inte uppnås genom att endast ge ersättning för normalskador, 

då skadelidande i det fallet skulle behöva bära en stor del av förlusten själv.9 Om vi tänker oss en 

situation där den skadelidande har brutit sitt ben då hen ramlat på en isfläck utanför ett hyreshus. I 

vanliga fall hade den skadelidande haft möjlighet att efter en månad återvända till sitt arbete. Denna 

skadelidande lider dock av reumatism och kan därför inte använda kryckor på grund av svåra smär-

tor i sina handleder. Detta medför att den skadelidande är sjukskriven fram till att hen helt kan 

stödja på foten, låt oss säga i tre månader. Skadan uppgår till förlorad arbetsinkomst i tre månader, 

                                                 
7 Kjelland (2008) s 57 f. 
8 Hellner & Radetzki (2014) s 49. 
9 Andersson (1993) s 494. 
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även om ett brutet ben i snitt endast medför en månads arbetsoförmåga. Om den skadelidande får 

ersättning för en månad kvarstår två månader av förlorad arbetsinkomst och två tredjedelar av ska-

dan är inte reparerad. Inom skadeståndsrätten finns också principen om full ersättning som ger 

ytterligare stöd till det ovanstående. För att ge denna princip genomslag krävs att individuella fak-

torer tillåts påverka ersättningen. Full ersättning är ersättning för hela den skada den enskilde ska-

delidande drabbats av med anledning av att ägaren till fastigheten inte sandat ordentligt, alltså tre 

månader.  

 Ett ytterligare argument för principen är den skyddade ställning personskadorna har inom rätten i 

dess helhet och att den systematiska konsekvensen bör upprätthållas. Att personskadorna behandlas 

förmånligare från ett skadelidandeperspektiv kan även ses i straffrätten, där enbart vållande av 

kroppskada är straffbart medan det krävs uppsåt vid sakskada.10 Principen stämmer också väl över-

ens med de nuvarande medvållandereglerna. Vid personskada krävs grovt vållande hos den skade-

lidande för att jämkning av ansvar ska ske. Som Andersson påpekar skulle det vara orimligt om 

påverkan av en kasuell faktor skulle drabba skadelidande hårdare än något hen själv orsakat, genom 

oaktsamhet.11 Hellner och Radetzki menar att personskadornas särställning är ett uttryck för en 

socialrättslig tanke, där skadeståndsrätten har som viktigt syfte att skydda de sämst ställda i sam-

hället, kanske till den grad att det leder till minskad ekonomisk effektivitet.12  

Principen kan likväl ha vissa processekonomiska fördelar.13 Om huvudregeln är att skadevållaren 

måste acceptera eventuella sårbarheter hos den skadelidande är skadevållaren troligen mindre be-

nägen att lägga tid och pengar på att utreda denna typ av faktorer. Sannolikt kommer då domstolen 

få färre invändningar avseende sårbarhet hos den skadelidande samt ha ett mer koncentrerat fakta-

underlag att utgå från i sin bedömning. Processerna blir därigenom kortare och mer ekonomiskt 

effektiva.  

Mot dessa argument, som främst har ett skadelidandeperspektiv, kan man väga in sådant som be-

aktar skadevållarens situation. Precis som olika skadelidande ska bli behandlade på ett likvärdigt 

sätt bör även skadevållare ha motsvarande rätt. Det kan uppfattas som orättvist om vi i det exempel 

som gavs ovan avseende det brutna benet istället tänker oss två fastighetsägare som inte sandat 

                                                 
10 Saxén (1975) s 143.  
11 Andersson (1993) s 492. 
12 Hellner & Radetzki (2014) s 53. 
13 Kjelland (2008) s 59. 
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ordentligt. Deras underlåtenhet är densamma. Den andre har dock tur såtillvida att det är en i övrigt 

frisk skadelidande som är uppe på kryckor och arbetar redan efter en månad och skadan uppgår då 

endast till en månads förlorad arbetsinkomst. Slumpen har då medfört att samma handling getts två 

olika prislappar beroende på vem som är skadelidande.  

Ibland påtalas också skadeståndets preventiva funktion, att risken för att bli ersättningsskyldig ska 

hindra personer från att agera oaktsamt eller uppsåtligt. Skadevållaren kan ha svårt att förutse ska-

dans kommande omfattning då en sårbarhet hos den skadelidande ofta är dold. Om något inte går 

att förutse är det också svårt att undvika, därför är skadeståndets preventiva funktioner här särskilt 

svaga.14  

Till detta kan läggas att skadeståndet inte kan vara utan gränser. Vi måste någonstans ta ansvar för 

vårt eget öde. Skadeståndsrätten har en begränsad målsättning, att ersätta skador som orsakats av 

den skadeståndsgrundande händelsen. 15 Att ersätta skador som är allt för långt ifrån målsättningen 

skulle vara att realisera grunderna till det så kallade "bath-tub-argumentet", att full ersättning ges 

till alla skador, oberoende av om den skadelidande halkat i badkaret, blivit misshandlad eller över-

körd av ett tåg.16 

 

2.2 Sårbarhet hos den skadelidande vid etablering av ansvar 

En sårbarhetsfaktor kan öka mottagligheten för skada eller förvärra dess omfattning men den kan 

också vara så den helt saknar samband med skadan. Nedan kommer jag att behandla sårbarhet i 

relation till etablering av ansvar, för att sedan i avsnitt 2.4 gå över till sårbarhet vid avgränsning av 

ansvaret.    

2.2.1 Sårbarhetens placering vid bedömning av orsakssamband 

Vid bedömning av orsakssamband finns ett oändligt antal faktorer som påverkar händelseförloppet. 

Som att saker faller nedåt, att någon missat tåget och därför cyklar eller att en gammal person har 

lättare att bryta lårbenshalsen än en ung person. Automatiskt sorteras flertalet faktorer rent intuitivt 

bort.17 Troligtvis rör det sig om styrka och tid hur en sårbarhet bedöms ha inverkat på skadan. I 

                                                 
14 Kjelland (2008) s 61. 
15 Bengtsson & Strömbäck (2014) s 175. 
16 Carlsson (2008) s 402. 
17 Carlsson (2008) s 281. 
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regel är det skadevållaren som har bevisbördan för att en sårbarhet hos den skadelidande påverkat 

skadan.18 Även om det här kan vara värt att notera att detta till viss del är beroende av hur man 

betraktar principen om att ta den skadelidande som hen är och om principen kan tillämpas redan 

vid etableringen av ansvar. I sådant fall torde det vara den skadelidandes bevisbörda i denna del.      

 I de fall skadevållaren har bevisbördan är det troligtvis av stor betydelse om sårbarheten överhu-

vudtaget går att bevisa i form av journaler eller liknande. Sårbarheten kan till och med vara okänd 

för skadevållaren, som att de allra flesta sårbarheter är dolda för andra. En skadevållare kan inte 

med blotta ögat se att den skadelidande exempelvis har ett bräckligt psyke och är därför rimligtvis 

mindre benägen att påtala en sådan faktors påverkan av orsakssambandet. Jag tänker i det följande 

ta upp tre möjliga sätt att placera en sårbarhet vid etableringen av orsakssamband. Det är med 

hänsyn till arbetets begränsade längd en grov uppdelning. 

a) Färdig skada 

Om en sårbarhet utgör en skada i sig och dess omfattning stabiliserats kan skadan anses färdig.  

Detta innebär att orsakssambanden för den färdiga skadan och den skada eller försämring som 

inträffat senare skiljs åt och dessa kan då på ett normativt plan varken konkurrera eller samverka 

med varandra.19 Det är viktigt att notera att en färdig skada kan påverka ersättningen vid beräk-

ningen av skadestånd även om den inte kommer att påverka etableringen av ansvar. Om den ska-

delidande är redan är sjukskriven till femtio procent kan hen inte få ersättning för mer än en halv-

tidslön vid hel arbetsoförmåga, även om skadevållaren ska utge full ersättning. Detta följer av dif-

ferensprincipen, den skadelidande ska inte överkompenseras. 

 Den färdiga skadan kan emellertid rymma en sårbarhet på det faktiska planet, även om den inte 

realiserats i en ersättningsbar skada.20 Kjelland exemplifierar detta med en skadelidande som ska-

dat ett öga, som då bär på en sårbarhet för totalt blindhet om också det andra ögat skulle skadas. 

Denna överskjutande sårbarhet får troligen behandlas såsom en samverkande eller konkurrerande 

orsak, se nedan. 

 

                                                 
18 Wastesson (1999) s 160 ff. 
19 Carlsson (2008) s 358, Hellner & Radetzki (2014) s 203. 
20 Carlsson (2008) s 359 ff, Kjelland (2008) s 89.  
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b) Samverkande orsaker 

Om en sårbarhet varit nödvändig men inte tillräcklig för att ensamt orsaka skadan talar man om en 

samverkande orsak. Detta är troligtvis den vanligaste situationen, att en sårbarhet tillsammans med 

andra faktorer i varierande grad påverkat skadeförloppet. Att sårbarheten varit nödvändig kan låta 

mer allvarligt än vad det är, då en annan nödvändig faktor exempelvis skulle kunna vara att det var 

mörkt ute vid skadetillfället. Samverkande orsaker utesluter generellt inte ansvar för skadevålla-

ren.21  

c) Konkurrerande orsaker 

 Vid konkurrerande skadeorsaker är en av faktorerna tillräcklig för att självständigt orsaka skadan. 

De andra orsakerna är alltså inte nödvändiga för att skadan ska uppstå. Som Carlsson framhäver 

rör det sig ofta om bevisbrist, att man helt enkelt inte vet vilken faktor som orsakat skadan därför 

att flera är möjliga. Detta benämner hon som ett falskt flerhetsfall.22 En prövning av skadevållarens 

påstående att en sårbarhet utgör en konkurrerande orsak behöver bara ske om det rör sig om alter-

nativa orsaker, att sårbarheten faktiskt utesluter en annan orsak.23 Vid samverkande orsaker har 

detta inte samma aktualitet då ansvar ändå föreligger, förutsatt att den skadelidande uppfyllt sin 

bevisbörda. Det finns då inget klart behov av att i exakthet utröna en särskild faktors påverkan. 

Inom denna kategori kan också en övertagande orsak placeras.   

2.2.2 Principens relation till bedömning av orsakssamband 

Jag tänker utgå från uppdelningen ovan och diskutera principen att ta de skadelidande som hen är 

funktion i respektive situation. 

Skador som är att betrakta som färdiga vid skadetillfället faller utom principens tillämpningsom-

råde, då skadelidande annars skulle överkompenseras i strid med differensprincipen.24 Denna enkla 

slutsats avser främst beräkningen, då vi fortfarande har en skuggsida att hantera i form av sårbarhet 

till följd av skadan. Det är därför viktigt att skilja på en realiserad skada vars orsakssamband inte 

ska kopplas samman med den nya skadan och en latent sårbarhet till följd av den färdiga skadan. 

                                                 
21 Carlsson (2008) s 366 f, Hellner & Radetzki (2014) s 203.  
22 Carlsson (2008) s 298. 
23 Schultz (2011) s 483 f. 
24 Andersson (1992) s 497, Kjelland (2008) s 83.   
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Kjelland har med anledning av detta, som ett kriterium vid tillämpningen av principen påtalat att 

det ska vara tal om just en latent sårbarhet.25    

Vid samverkan är huvudregeln att skadevållaren får ansvara, detta utan att det nödvändigtvis rör 

sig om en sårbarhet hos den skadelidande. Det är tillräckligt att den skadelidande kan visa att ska-

dan i enlighet med gällande beviskrav orsakats av skadevållaren.26 I skadeståndsrätten tillämpas i 

regel inte någon huvudorsakslära.27 Att skadevållaren utlöst skadan är därför tillräckligt för etable-

ring av ansvar.  Principen om att ta den skadelidande som hen är tillför således inte något som 

påverkar utgången i dessa situationer.  

Agell tycks se principen om att ta den skadelidande som hen är åtminstone delvis som en precise-

ring av huvudregeln, att samverkande orsaker inte utesluter ansvar för skadevållaren, och att även 

i fall där det inte finns någon utifrån kommande faktor ska skadevållaren ansvara vid samverkande 

orsaker.28 Även Bengtsson och Strömbäck kopplar principen till etableringen av ansvar. Att vid 

samverkande faktorer där de skadeståndsgrundande följderna inte går att särskilja får skadevållaren 

ta människan som hon är eller i befintligt skick.29 De tycks närmast se principen som ett praktiskt 

sätt att lösa fördelningen av ansvar vid komplicerade skadebilder snarare än ett uttryck för en nor-

mativ värdering. Deras resonemang skiljer Agell samt Bengtsson och Strömbäck från majoriteten 

i doktrin, då majoriteten behandlar att ta skadelidande som hen är mer såsom ett hinder vid av-

gränsning av ansvar. Kjelland poängterar att principen kan ha en rättspedagogisk och legitimerande 

funktion vid samverkande orsaker även om den inte påverkar den faktiska utgången i målet. Att 

hänvisa till en princip kan ge den rättsliga argumentationen retorisk kraft.  Principen kan också 

fungera rättspedagogiskt som en bro mellan det faktiska och normativa planet, då en precisering 

förenklar identifieringen av förhållanden av betydelse för den normativa bedömningen.30  

                                                 
25 Kjelland (2008) s 89. 
26 Carlsson (2008) s 366 f, Hellner & Radetzki (2014) s 203. 
27 Carlsson (2008) s 375, Schultz (2011) s 480. 
28 Agell (1993) s 163. 
29 Bengtsson & Strömbäck (2014) s 175.  
30 Kjelland (2008) s 149 ff. 
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Principen om att ta den skadelidande som hen är kan inte tillämpas för att läka en brist vid etable-

ringen av orsakssambandet. En avgränsning för principens tillämpning bör därför ske vid konkur-

rerande skadeorsaker.31 Det är därför avgörande för tillämpningen av principen om sårbarheten 

bedöms vara en samverkande eller konkurrerande orsak.  

2.2.2.1 Bedömning av orsakssamband vid en sårbarhet hos den skadelidande i rättspraxis 

I rättspraxis finns flertalet rättsfall där en samverkande sårbarhet hos den skadelidande inte ansetts 

utesluta ansvar.32  

NJA 1978 s 281 (bilfälgen). På sitt arbete skadas en kvinna av en bilfälg som faller ned och träffar henne i huvudet. 

Hon har haft en historia av psykiska besvär och i perioder varit inlagd med anledning av detta. Efter olyckan har hon 

inte kunnat arbeta och lider av yrsel samt huvudvärk. Hon har tidigare uppvisat liknande symptom. Frågan i målet är 

om arbetsoförmågan orsakats av olyckan eller av hennes psykiska besvär. HD konstaterar att olyckan åtminstone utlöst 

arbetsoförmågan och utdömer fullt skadestånd. 

NJA 1992 s 740 I (ryggbesvär). En man som redan sedan tidigare är sjukskriven med anledning av ryggbesvär blir 

misshandlad. Besvären ökar tillfälligt och han vill därför ha ersättning för sveda och värk under denna tid. HD konsta-

terar även här att misshandeln med övervägande sannolikhet i vart fall utlöst de nya besvären. Domstolen lägger även 

till att det inte framgår i vilken mån ryggbesvären medverkat till skadan.  

NJA 1992 s 740 II (den dubbla misshandeln). En kvinna blir misshandlad och får till följd av detta psykiska besvär. 

Hon beskriver sig själv som en sårbar och känslig person och har tidigare även haft problem med missbruk av alkohol. 

Hon har också blivit utsatt för misshandel igen efter den aktuella skadehändelsen. HD:s domskäl är här desamma som 

ovan, med undantag för att hon "kan ha haft" tidigare besvär. I båda målen bifaller domstolen den skadelidandes talan.   

 

I rättsfallen ovan uttrycker sig HD så att ansvarshändelsen åtminstone utlöst skadan, vilket talar för 

att man bedömt situationen som ett fall av samverkande orsaker. Att man i rättsfallen från 1992 

även lägger till att det inte framgår i vilken mån sårbarheten medverkat till skadan kan tolkas på 

flera sätt. Agell tolkar det som att rättsfallen är ett uttryck för att skadevållaren har bevisbördan för 

eventuell sårbarhet hos den skadelidande.33 Ett annat sätt att se på saken är att då ett fall av sam-

verkan konstaterats är det inte relevant exakt i vilken mån sårbarheten medverkat då det inte på-

verkar ansvaret.  

                                                 
31 Kjelland (2008) s 429, Hellner & Radetzki s 198. 
32 Hellner & Radetzki (2014) s 207.  
33 Agell (1993) s 196. 



  

  

 16  

 

2.3 Särskilt om övertagande orsakssamband 

2.3.1 Förändring i rättspraxis 

Vid övertagande orsakssamband inträder en konkurrerande orsak efter att den initiala skadan upp-

stått. På det faktiska planet drabbas den skadelidande av en ytterligare skada.  För att exemplifiera, 

om blir A misshandlad och därför inte kan gå tillbaka till arbetet under tre månader. B blir skade-

ståndsskyldig för misshandeln och ska ersätta A för hela inkomstförlusten under dessa tre månader. 

När två månader gått drabbas A av ett magsår och skulle varit sjukskriven för detta om det inte 

vore så att A redan var sjukskriven. Frågan är då om B behöver ersätta A för den sista månaden. I 

svensk rätt har man sedan NJA 1950 s 650 ansett att en övertagande orsak utesluter ersättning den 

tid den övertagande orsaken är tillräcklig för att orsaka skadan.34  

Vi har här att göra med särskilt utsatta skadelidande, som drabbats av dubbel olycka. Vid en strikt 

bedömning förlorar A sin fulla ersättning och får då istället endast ersättning från socialförsäk-

ringen. Skillnaderna blir troligen större ju längre tid som går in i sjukskrivningen. De avvägningar 

som principen om att ta den skadelidande som hen är gör sig således särskilt gällande i dessa fall. 

Även om situationen gäller konkurrerande orsaker och därför i regel faller utanför principens till-

lämpningsområde kan rättsutvecklingen vara värd att beakta även för principens del. Det kan tyckas 

hårt mot den skadelidande att det har haft en sådan stor betydelse om sårbarheten fanns vid skade-

tillfället eller inte. Särskilt då gränsen mellan samverkande och konkurrerande orsaker är glidande 

och ofta är en fråga om små skillnader i bevisning.    

I NJA 2009 s 104 uppdateras rättspraxis för första gången sedan NJA 1950 s 650.  

NJA 2009 s 104 (övertagande orsak). Den skadelidande är helt arbetsoförmögen med anledning av en trafikolycka. 

Hon får full trafikskadeersättning för sin inkomstförlust. När hon åtta år senare drabbas av ett hjärtstillestånd som i sig 

också skulle gjort henne helt arbetsoförmögen vill inte längre försäkringsbolaget betala ut någon ersättning för den 

fortsatta inkomstförlusten. Försäkringsbolaget menar att trafikolyckan inte längre är nödvändig för att orsaka skadan 

samt att den tillkommande arbetsoförmågan ska beaktas vid beräkningen av ersättningen. Tvisten i målet gäller hur 

differensmetoden ska tillämpas i den aktuella situationen.   

 

                                                 
34 Peczenik (1979) s 70. 
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Viktigt att notera är att målet behandlar två olika delar av skadeståndsbedömningen, dels etable-

ringen av ansvar och dels beräkningen. HD bemöter de klassiska kausalitetresonemangen men an-

ser inte dessa vara omedelbart avgörande. Motiveringen i målet bygger istället på rimlighetsbe-

dömningar och praktiskt inriktade överväganden. HD beaktar bland annat den skadelidandes eko-

nomiska situation samt att det framstår som orimligt att en skadelidande skulle förlora sin rätt till 

ersättning på grund av senare sjukdom utan egen förskyllan. Även risken för att skadelidande skulle 

välja att inte uppsöka sjukvården omnämns. Slutsatsvis anser HD att hjärtstilleståndet inte utesluter 

ansvar för försäkringsbolaget att fortsätta utge trafikskadeersättning till den skadelidande.  

2.3.2 Företräde åt bakomliggande värderingar och skälighetsresonemang 

Carlsson menar att domen tyder på att fokus förskjutits från mer strikt logiska metoder till skälig-

hetsresonemang i det enskilda fallet och beaktande av normativa värderingar.35 En sådan värdering 

skulle exempelvis kunna vara att skadevållaren får ta den skadelidande som hen är och principens 

betoning av reparation framför prevention. Andersson säger att en anledningarna till att man avvek 

från gammal rättspraxis till viss del kan vara att de särskilda ersättningsanordningarna för person-

skador numera kännetecknas av skadelidandehänsyn och sociala behovsaspekter snarare än logiska 

subtiliteter och skadevållarfokuserad preventionsinriktning.36 Hellner och Radetzki anser dock att 

rättsfallet måste tolkas med största försiktighet, då utgången inte präglats av generella kausalitets-

resonemang utan av praktiska överväganden och rimlighetsbedömningar med hänsyn till parterna 

i målet.37 Ett annat sätt att se på det vilket också framgår av Carlssons uttalande här ovan, är att det 

är just detta som är prejudikatvärdet, att pragmatism och bakomliggande värderingarna inom per-

sonskaderätten har fått ökad betydelse, vilket medför precis som Hellner och Radetzki säger, att 

utgången till viss del kommer vara beroende av parterna i målet.  

 

Huvudregeln är att principen om att ta den skadelidande som hen är inte läker brister vid etablering 

av orsakssamband. Rättsfallet ger oss troligen inte skäl att betvivla detta, då tvisten främst avser 

beräkningen av skadeståndet. Däremot ger rättsfallet uttryck för att skadevållarens anspråk på en 

strikt kausalitetsanalys är relativ.38 Åtminstone i svåra fall. Även om en kausalitetsanalys framstår 

                                                 
35 Carlsson (2010) s 10 
36 Andersson (2013) s 116. 
37 Hellner & Radetzki (2014) s 206.  
38 Andersson (2009) Pointlex.  
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som logisk och därigenom objektiv, kan inte detsamma sägas om valet av metod. Att i sin bedöm-

ning utgå från det strikt logiska är en värdering i sig. Som Carlsson säger: "Differensprincipen är 

en rättslig värderingsmetod och inte en rent formalistisk kalkylering".39 Av detta kan man dra slut-

satsen att något som framstår som logiskt och därigenom objektivt inte har ett högre värde än någon 

annan värdering inom skadeståndsrätten. Dessa värderingar såsom att ta den skadelidande som hen 

är och differensprincipen kan således vägas mot varandra, som möjliga metoder att lösa det aktuella 

problemet. Den typ av argument som domstolen framför skulle exempelvis kunna vara tänkbara 

också i en situation där skadevållaren hävdar att skadan är färdig gentemot skadelidande. Att av-

göra om verkningarna av en skada är stabiliserade är precis som domstolen säger en hypotetisk 

bedömning som innefattar osäkerhet. Var man ska sätta stopp för en skadas verkningar är med 

utgångspunkt i rättsfallet en värderingsfråga som inte kan göras utan att beakta effekten för den 

skadelidande. Detta skulle kunna få betydelse vid gränsdragningen avseende vad som är en färdig 

skada respektive en latent sårbarhet.  

2.3.3 Den skadelidandes grad av kontroll  

Det sägs i målet att det skulle uppfattas som orimligt att den skadelidande på grund av sjukdom 

utan egen förskyllan skulle förlora sin ersättning. Att man lagt till "utan egen förskyllan" antyder 

närmast att detta gör den skadelidande särskilt skyddsvärd. Carlsson kopplar formuleringen till det 

allmänna rättsmedvetandet och jämför detta med medvållandereglernas syn på eget vållande, då 

dessa tycks ge uttryck för en mer generös attityd gentemot den skadelidandes egna handlingsval.40 

Domstolen ger snarare uttryck för en uppfattning om att man kan vara mer eller mindre skyddsvärd 

beroende på den skadelidandes kontroll över sårbarheten. Man kan fråga sig om det vore an-

norlunda om den skadelidande varit missbrukare och drabbats av leversvikt.   

 

2.4 Sårbarhet hos den skadelidande vid avgränsning av ansvar 

2.4.1 Adekvansbedömningen vid en samverkande sårbarhet 

Adekvansbedömningen avser att avgränsa ansvaret och görs som regel därför först efter att ansvar 

i övrigt etablerats.41Adekvans är ett begrepp som avser att täcka in en värdering av orsakssamban-

                                                 
39 Carlsson (2010) s 17.  
40 Carlsson (2010) s 21.  
41 Lech (1973) s 29. 
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det, utifrån en sannlikhetsprövning. Det uttrycks ofta som att sambandet ska vara påräkneligt, be-

räkneligt, förutsebart, typiskt eller i farans riktning.42 Adekvans kan sammanfattningsvis beskrivas 

som en metod för att avgränsa ansvaret i situationer där skadan ter sig alltför slumpmässig.43  

Det som ska undersökas i det följande är hur en samverkande sårbarhet påverkar adekvansbedöm-

ningen. Vi har troligen att göra med just en samverkande sårbarhet då detta som tidigare beskrivits 

medför ansvar för skadevållaren, vilket föranleder en fortsatt bedömning av adekvans. Många för-

fattare pekar på samverkan av orsaker som en förutsättning för principens tillämpning, om detta är 

ett krav eller bara ett sätt att avgränsa principen från konkurrerande orsaker är svårt att uttala sig 

om. 

Principen om att ta den skadelidande som hen är beskrivs vanligen som en adekvansprincip. Detta 

innebär att skadans omfattning anses som adekvat även om den blir ovanligt stor med anledning 

av en samverkande sårbarhet hos den skadelidande, alternativt uttryckt att den inte anses som ina-

dekvat.44  Andersson har en avvikande åsikt och ser principen som en fristående rättslig värdering 

och inte som ett utflöde av adekvansbedömningen.45 Han placerar principen inom ramen för den 

egna skyddsändamålsläran och den avvägning som där sker mellan parternas riskområden.46 Dock 

anser även han att den är något som ska vägas in såsom ett argument efter det att ansvaret är eta-

blerat.47  Klart är att majoriteten i doktrinen anser att principen har ett skadelidandeperspektiv och 

ämnar att skydda dennes rätt till full ersättning. Den syftar inte till att avgränsa ansvar utan utgör 

ett hinder mot detta. En tillämpning av principen ska ha en positiv effekt för skadelidande.  

Enligt Kjelland kan principens funktion i relation till påräknelighet förklarats på två olika vis. Det 

ena sättet är att se principen som ett sätt att inkludera sårbarheten i det faktaunderlag som skade-

vållaren ska anse som påräkneligt. Med andra ord är en sårbarhet alltid att anse som påräknelig. 

Här uppställs ofta ett krav på ett minimum av motståndskraft och på angreppets styrka. Det andra 

sättet är ett se principen som ett undantag till kravet på påräknelighet.48 Kjelland beskriver själv 

                                                 
42 Andersson (1993) s 95, Radetzki (1998) s 15 f.  
43 Bengtsson, Nordenson & Strömbäck (2014) s 47.  
44 Hellner och Radetzki (2014) s 198 behandlar principen under rubriken "Adekvansbedömning i svensk rättspraxis", 

Kjelland (2008) s 281 avseende principen i svensk rätt, Lech (1973) s 34 under avsnittet "Närmare om adekvansprin-

cipens tillämpning i rättspraxis", Peczenik (1979) s 26, Schultz (2007)  s 481. 
45 Andersson (1993) s 492. 
46 Andersson (1993) s 465 ff. 
47 Andersson (1993) s 454. 
48 Kjelland (2008) 239 ff. 
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principens funktion i svensk rätt som en immunitet gentemot en avgränsning av ansvaret med hän-

visning till adekvans.49 Peczenik uttrycker det istället som att "[…]Adequacy is more easily ad-

mitted in such cases."50 Dessa två sätt att beskriva principen är exempel på de två förklaringsmo-

dellerna, där Kjellands egen beskrivning av svensk rätt ger uttryck för den senare presenterade 

modellen.   

I HD:s praxis är det inte lika tydligt hur principen om att ta den skadelidande som hen är ska till-

lämpas. Faktum är att den inte omnämns i något rättsfall. I NJA 1961 s 177 kan dock visst stöd 

finnas för att även HD betraktar principen som en modifiering av adekvansbedömningen.  

NJA 1961 s 177 (nervösa besvär). Den skadelidande är efter en trafikolycka arbetsoförmögen längre tid än vad de 

medicinskt sakkunniga i målet anser som normalt. Skadevållaren medger full ersättning för de första sex månaderna 

och därefter endast delvis. Man hittar ingen organisk förklaring till skadelidandes fortsatta besvär. Den skadelidande 

har en dokumenterad historia av nervösa besvär, samt två skilsmässor och dessutom dör hennes son några månader 

efter olyckan. HD konstaterar att den fortsatta arbetsoförmågan är huvudsakligen psykiskt betingad. Orsakssamband 

föreligger följaktligen inte mellan trafikolyckan och den förlängda arbetsoförmågan.   

 

I målet gör HD detta uttalande: "Siris läggning lärer hava föranlett, att de kroppsskador och den 

chock, som drabbat henne vid olyckan, medfört att verkningarna med avseende å hennes arbetsför-

måga och eljest blivit större och långvarigare än de som vanligen följa av sådana kroppsskador och 

sådan chock. Hon får i och för sig anses berättigad till gottgörelse, som svarar mot vad verkningarna 

blivit i hennes fall". HD tillämpar dock inte principen, då skadelidande inte påvisat något orsaks-

samband enligt en för tillfället uppställd huvudorsakslära. Rättsfallet är starkt präglat av sin tid och 

prejudikatvärdet torde idag vara lågt. Såsom exempel på hur principen om att ta den skadelidande 

som hen är betraktas från HD kan rättsfallet emellertid ha en belysande funktion.    

Också i rättsfallen som nämnts ovan avseende etableringen av ansvar, NJA 1978 s 281 (bilfälgen), 

NJA 1992 s 740 I (ryggbesvär) och II (den dubbla misshandeln) kan möjligen frånvaron av begräs-

ningar av ansvaret med hänvisning till bristande adekvans tyda på att principen om att ta den ska-

delidande som hen är har tillämpats. Även om detta är högst osäkert och en viss försiktighet är att 

föredra när man ska tolka betydelsen av det som inte sagts.  

                                                 
49 Kjelland (2008) s 281. 
50 Peczenik (1979) s 268.  



  

  

 21  

 

2.4.2 Undantag vid extremfall 

De flesta författare är eniga om att ansvaret inte kan utsträckas hur långt som helst, trots att princi-

pen om att ta den skadelidande som hen är tillämpas. Andersson beskriver detta så att angreppet 

måste ha ett minimum av intensitet men också att den skadelidande har ett minimum av motstånds-

kraft.51 Carlsson uttrycker sig i de motsvarande termerna skadlighetskravet och sårbarhetsgrän-

sen.52 Saxén menar att en exceptionell mottaglighet bör leda till att skadan betecknas som inade-

kvat.53 Peczenik  uttrycker sig på liknande vis: "He is liable for the harm[…], unless the illness or 

vulnerability had been very extraordinary".54  Sammanfattningsvis tyder ordvalen på att det endast 

är i extremfall principen genombryts.  

Radetzki anser att undantag vid mer ovanliga skador är högst osannolika, med hänvisning till ut-

vecklingen under 80- och 90-talet.55 Andersson uttrycker även han en viss skepsis gentemot att 

begränsa principens tillämpning allt för mycket med hänsyn till de svenska medvållandereglerna 

och rättens systematiska konsekvens.56 Då det inte finns någon rättspraxis avseende principen i sig 

är det högst oklart hur ett eventuellt undantag från denna skulle tillämpas. Att ett undantag faktiskt 

existerar utanför doktrin är emellertid troligt med hänsyn till rättspraxis och förarbeten inom den 

socialförsäkringsrättsliga principen om befintligt skick, där undantag för extremfall behandlas, se 

särskilt RÅ 2007 ref 42 (tandskadan). Undantagets tillämpning är dock trots rättsfallet höljt i dun-

kel.  

Klart är att det finns en spänning mellan ändamålen för principen om att ta den skadelidande som 

hen är och påräknelighet, då de verkar inom samma sfär, alltså avgränsningen av ansvar, men tar 

motsatta perspektiv. Skadelidandeperspektivet går som regel segrande ur denna avvägning, men 

det tycks finnas en viss öppning för åtminstone en bedömning. I extremfall anses troligen de skäl 

som kan anföras med hänsyn till skadevållaren väga tyngre än annars. Undantaget för extremfall 

skulle kunna uttryckas så att adekvans begränsar principens tillämning. Detta vore dock olämpligt 

då det lätt skulle kunna uppstå förvirring med tanke på att principen som huvudregel innebär en 

                                                 
51 Andersson (1993) s 495. 
52 Carlsson (2008) s 403. 
53 Saxén (1975) s 144.  
54 Pezenik (1975) s 268. 
55 Radetzki (1998) s 33 i not 81. 
56 Andersson (1993) s 492. 
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immunitet gentemot adekvansinvändningar. Bättre är att se undantaget som en självständig avväg-

ning.   

3 Psykiska faktorer hos den skadelidande 

 En psykisk sårbarhet kan vara en neurotisk läggning, en hög pliktkänsla, en lång historia av all-

varlig psykisk sjukdom eller något så vanligt förekommande som ett trassligt privatliv.  En sårbar-

het kan vara självförvållad, såsom vid missbruk. Den kan vara tillfällig eller permanent, en livskris 

eller ärftliga anlag.  Det finns ett oändligt antal psykiska faktorer som kan öka skadans omfattning 

för den skadelidande. En utgångspunkt i arbetet är att principen att ta den skadelidande som hen är 

som regel inte upprätthålls i samma grad vid psykisk sårbarhet som vid fysisk.57 Enligt Andersson 

finns det möjligen en föreställning att: "Vi får skylla oss själva för vårt psyke, medan vi oförskyllt 

ärvt vår fysiska konstitution."58  Psykisk sårbarhet anses vara något som kan övervinnas till skillnad 

från fysisk, även om många skulle hålla med om att ett uppbrott ibland är mer smärtsamt än ett 

benbrott. Oro för missbruk är ett annat skäl som framhålls i försök att förklara den ofördelaktiga 

behandlingen av psykiska faktorer, då risken för att den skadelidande simulerar sin skada anses 

högre.59  

I det följande kommer att undersökas om principen att ta den skadelidande som hen är fått genom-

slag i situationer där den skadelidande är psykiskt sårbar och om inte, vad detta kan bero på.  

 

3.1 Psykisk sårbarhet och psykisk skada    

 Inom personskadebegreppet ryms psykiska sjukdomstillstånd, såsom exempelvis depressioner el-

ler chockskador. 60 Det krävs inte heller att skadan orsakats genom fysiska medel.61Detta skulle 

exempelvis kunna vara en situation där den skadelidande bevittnat en traumatisk händelse, varit 

                                                 
57 Andersson (1993) s 499, Carlsson (2008) s 414 f, Peczenik (1979) s 274, Radetzki (1998) s 35.  
58 Andersson (1993) s 499. 
59 Andersson (1993) s 499, Carlsson (2008) s 415, Hellner (1993) s 453. 
60 Bengtsson & Strömbäck (2014) s 171, Hellner & Radetzki (2014) s 99.  
61 Bengtsson &Strömbäck (2014) s 171.  
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utsatt för förtal eller fått utstå kränkande behandling på arbetsplatsen. Ett pikant exempel från An-

dersson är, ett äldre tyskt rättsfall, där en kvinna hittar en glasbit i sin glass och blir så nervös av 

bara tanken på vad som hade kunnat ske att hon utvecklar magsår.62  

En psykisk sårbarhetsfaktor och en psykisk skada är inte samma sak. Dock utvecklar inte alla som 

drabbas av en viss händelse en psykisk skada, vilket talar för att vi i dessa fall har att göra med en 

sårbarhet hos dessa individer.63 Emellertid finns de psykosomatiska besvären där en psykisk faktor 

faktiskt ger utslag i ren fysisk skada. En psykisk faktor hos den skadelidande är följaktligen inte 

automatiskt kopplad till just en psykisk skada, men kan självfallet vara det.  

Detta skiljer de psykiska skadorna från de fysiska. För att utveckla en psykisk skada krävs någon 

form av sårbarhet, då som sagt inte alla utvecklar besvär enligt naturens ordning utan det rör sig 

om mer individuella förlopp. Vid en fysisk skada finns till skillnad från de psykiska skadorna en 

ordning som utvecklingen vanligen följer. Fråga om en sårbarhets inverkan aktualiseras följaktli-

gen bara när utvecklingen skiljer sig från det normala, medan frågan är ständigt närvarande när det 

kommer till de psykiska skadorna. Fortsättningsvis kommer jag främst att fokusera på psykiska 

skador. I de typfall som fortsättningsvis kommer att behandlas, där det inte nämns någon särskild 

sårbarhet aktualiseras fråga om sårbarhet på grund av den ovan givna anledningen.   

    

3.2 Utveckling rättspraxis avseende psykisk skada och sårbarhet 

 I detta avsnitt kommer två huvudlinjer i rättspraxis att beskrivas där den skadelidande eller dennes 

anhöriga drabbas av psykisk skada. Inom båda dessa områden, chockskador och självmord, har 

utvecklingen gått mot en allt större hänsyn till den skadelidande.   

3.2.1 Självmord  

Självmord kan inträffa i form av initialskada men också såsom följdskada. Självmord såsom följd-

skada kommer att behandlas först då dessa rättsfall är en del av den allmänna skadeståndsrätten, 

medan självmord som initialskadas allmänna räckvidd är mer tveksam med hänsyn till att själv-

morden endast prövats av HD inom ramen för trafikskadeförsäkringen.  

                                                 
62 Andersson (1993) s 502.  
63 Andersson (1993) s 498. 
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3.2.1.1 Självmord till följd av personskada 

Den skadelidande har till följd av en fysisk skada tagit sitt eget liv. Skadevållaren är ansvarig för 

den initiala personskadan och frågan är om hen även blir ersättningsansvarig för det efterföljande 

självmordet. Vid den här typen av skador kan man se en utveckling i rättspraxis, där skadevållarens 

ansvar omfattar också det efterföljande självmordet.64  Två rättsfall står i centrum för analysen, 

båda med adekvans som utgångspunkt för bedömningen men med olika resultat.   

NJA 1955 s 148 (självmord I). Den skadelidande har två år efter en trafikolycka tagit sitt eget liv. Han hade under 

dessa två år lidit av personlighetsförändringar till följd av den skallskada han drabbats av vid trafikolyckan. Domstolen 

anser att orsakssamband föreligger mellan trafikolyckan och självmordet. Däremot är självmordet en så avlägsen och 

oförutsebar följd av olyckan att skadeståndsersättning för självmordet inte ska ges.  

NJA 1966 s 331 (självmord II). I detta fall tar den skadelidande sitt eget liv tio månader efter att han varit med om en 

trafikolycka. I trafikolyckan hade han drabbats av en skallskada som i sin tur orsakat betydande personlighetsföränd-

ringar. Orsakssambandet är ostridigt i målet, frågan är om självmordet är en alltför avlägsen och oförutsebar följd av 

trafikolyckan. Domstolen kommer till slutsatsen att självmordet omfattas av skadevållarens ansvar på grund av det 

nära sambandet mellan trafikolyckan och självmordet.    

 

Som man kan se i dessa två rättsfall aktualiseras inte frågan om medvållande och inte heller den 

om skadelidandes skyldighet att begränsa skadan. Andersson förklarar detta så att medvållande 

främst avser situationer där den skadelidande medverkar till den initiala skadan. I frågan om skyl-

dighet att begränsa skadan så är situationen mer problematisk. Det skulle strida mot skadeståndets 

reparerande funktion om rent självdestruktiva handlingar ersattes. Anledningen till att ersättningen 

inte begränsas vid fullbordade självmord är att reparationen avser de anhöriga.65 Kvar står vi då 

med frågan om den skadelidandes psykiska sårbarhet ska inkluderas i skadevållarens ansvar. I nor-

malfallet tar inte någon som varit med om en bilolycka livet av sig utan en sårbarhet hos dessa 

individer har sannolikt medverkat till att skadan resulterat i att den skadelidande dött. Dessa fall 

blir mycket talande för den problematik som sårbarhet hos den skadelidande aktualiserar.  

 Domstolen tycks anse att det är en adekvansfråga, då de använder sig av begreppen oförutsebar 

och avlägsen följd i båda målen. Den enda egentliga skillnaden mellan målen är att det i NJA 1955 

s 148 (självmord I) förekom samverkande orsaker i form att ärftliga anlag och alkoholproblem. 

                                                 
64 Andersson (1993) s 509, Peczenik (1979) s 276.  
65 Andersson (1993) s 507 f. 
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Detta skulle kunna antyda att det var förekomsten av dessa som gjorde skillnaden. Lech anser att 

de olika utgångarna i målen till viss del berott på just de ärftliga anlagen samt att i NJA 1955 s 148 

hade den skadelidande återgått i arbete, och att skadan därför ansågs inadekvat.66 Emellertid slås 

det i NJA 1955 s 148 fast att det föreligger ett orsakssamband, och inte bara en sannolikhetsöver-

vikt, för att självmordet huvudsakligen orsakats av trafikolyckan. Genom detta uttalande får man 

dra slutsatsen att man lämnar de samverkande orsakerna därhän, alltså de ärftliga anlagen med 

mera. Det som återstår blir då en renodlad adekvansbedömning. Den frågeställning som finns kvar 

samt de olika utfallen får istället anses vara ett uttryck för att den normativa värderingen förändrats 

under de tio år som skiljer målen åt. Detta då självmord till följd av personskada inte kan gå från 

att vara något man inte kunnat förutse till något förutsebart i objektiv mening, utan det är mer 

sannolikt att andra överväganden varit avgörande. Carlsson säger i linje med denna tolkning att 

NJA 1955 s 148 hade bedömts annorlunda idag.67 De olika utgångarna i målen kan ses som ett 

tecken på att de avvägningar principen bygger på fick ett ökat inflytande under 60-talet. NJA 1966 

s 331 (självmord II) talar för att principen om att ta den skadelidande som hen är även omfattar 

självdestruktiva handlingar till följd av fysisk skada vid ersättning till de anhöriga.       

3.2.1.2 Självmord som initialskada  

Direkta självmord kan aktualisera skadestånd i särskilda fall. I skadeståndslagen 6:1 sägs att ska-

deståndet kan jämkas om den skadelidande uppsåtligen medverkat till dödsfallet. Viktigt att notera 

är att detta är en möjlighet och inte en skyldighet. Domstolen har därför valt att inte jämka skade-

ståndet vid självmord, med undantag för fall där det vore stötande.68  

NJA 1981 s 920 (självmord i trafik). En man kör uppsåtligen in i ett vägräcke med avsikt att ta sitt eget och passage-

rarens liv. Han lämnar efter sig hustru och barn. I målet slås fast att ojämkad ersättning till efterlevande ska ges om det 

inte undantagsvis skulle verka stötande med full ersättning. Detta med anledning av rättspolitiska och allmänna skä-

lighetssynpunkter, samt trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga karaktär. Domstolen poängterar också att man-

nens motiv inte var att bereda familjen ersättning.   

 

                                                 
66 Lech (1973) s 51. 
67 Carlsson (2008) s 314. 
68 Hellner & Radetzki (2014) s 215.  
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Målet gäller trafikförsäkring och dess räckvidd därutöver är omstridd. Hellner och Radetzki anser 

att rättsfallet har en generell räckvidd. Det som kan anföras emot detta är trafikförsäkringens soci-

alförsäkringsrättsliga karaktär. Oavsett anser Andersson att rättsfallet läst tillsammans med NJA 

1966 s 331 (självmord II) ger uttryck för en tendens att medge ersättning även när den skadelidan-

des psykiska läggning samverkat till skadan.69 En viktig sak att hålla i åtanke är dock att det rör 

ersättning till anhöriga samt att det i rättsfallet är fråga om jämkning. Adekvat kausalitet är redan 

konstaterad. Principen att ta den skadelidande som hen är ska vanligen tillämpas i frågor om ade-

kvans och rättsfallet kan följaktligen inte direkt anses påverka principens tillämpning. Däremot 

bör, precis som Andersson säger, rättsfallet anses ge uttryck för en ökad möjlighet att få full ersätt-

ning även om en psykisk sårbarhet påverkat förloppet. Domstolen är till synes mer generös än 

lagstiftaren, även om man gör undantag för fall där självmordet sker med syfte att bereda de anhö-

riga ersättning. Detta bör läsas tillsammans med de överväganden som presenteras i samband med 

ersättningsneuroser senare i arbetet.    

Bedömningen har dock varit en annan då den skadelidande försökt ta sitt eget liv men misslyckats, 

och ersättningen därför inte avser de anhöriga.  

NJA 1983 s 522 II (självmordsförsöket). Den skadelidande lider av en allvarlig depression och har med anledning av 

denna försökt ta sitt eget liv, genom att ställa sig framför en lastbil i trafik. Han har sedan händelsen fått en benprotes 

och har en begränsad rörelseförmåga. HD jämkar ersättningen med två tredjedelar, då den skadelidande själv vållat 

skadan.  

  

Situationen tycks vara en helt annan då skadeståndet inte ska ges till anhöriga utan till den skade-

lidande själv. Att försök till självmord inte ersätts till fullo är troligen på grund av att den skadeli-

dande själv åsamkat sig skada och att reparera denna skulle strida mot skadeståndsrättens funkt-

ioner.70 Skadevållarhänsyn är förmodligen av mindre betydelse, då det för dessa sannolikt är en ren 

slump som avgör om den skadelidande överlever eller inte. Anledningen till att man jämkar ersätt-

ningen är sannolikt att hänföra till att det är den skadelidande som ska motta ersättningen och inte 

de anhöriga. Värt att notera är dock att den skadelidande trots allt fick skadestånd till en tredjedel.   

                                                 
69 Andersson (2007) Pointlex. 
70 Andersson (1993) s 507.  
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3.2.2 Chockskada 

Det som i det följande ska utredas är utvecklingen av synen på chockskador där den skadelidande 

drabbats utan samband med fysisk skada. Som vi kommer se i det följande blir adekvansbedöm-

ningen ofta utslagsgivande i sådana mål där psykiska besvär uppstått utan samband med fysisk 

skada.71  

3.2.2.1 Psykiska besvär till följd av en traumatisk händelse 

Att någon som själv varit i farozonen för fysisk skada och därför utvecklar psykiska besvär blir 

ersatt för sin skada är klart. Det rättsfall som det vanligtvis hänvisas till är NJA 1971 s 78.72  

NJA 1971 s 78 (dödsolyckan). Den skadelidandes föräldrar avlider i en trafikolycka, där han själv är förare till fordonet 

föräldrarna färdas med. Han utvecklar därefter i anslutning till trafikolyckan en depression. Domstolen kommer med 

hänvisning till att den skadelidande själv var i uppenbar livsfara fram till att depressionen stod i direkt och nära sam-

band med olyckan. Detta oberoende av hur föräldrarnas död påverkat hans psykiska besvär.   

 

Hellner kopplar samman NJA 1971 s 78 (Dödsolyckan), NJA 1966 s 331 (självmord II) samt NJA 

1992 s 740 II (den dubbla misshandeln) som beskrivits tidigare i detta arbete och drar slutsatsen 

att: "Intet större tvivel torde visserligen råda om att om den som drabbats av fysisk skada under 

sådana omständigheter, att han har rätt till skadestånd, kan få ersättning även för verkningar som 

förmedlats av psykiska faktorer[...]NJA 1971 s. 78 visar att enligt rättspraxis skadestånd kan utgå 

även utan att fysisk skada har inträtt."73 Sammanfattningsvis kan sägas att principen om att ta den 

skadelidande som hen är även vid frånvaro av fysisk skada är gällande.74 Dock krävs precis som 

alltid en medicinskt påvisbar effekt för att en personskada ska ersättas. Det är inte tillräckligt med 

allmänna känslor såsom sorg, ilska eller oro, alltså normala följder av en skadeståndsgrundande 

handling. Exempelvis kan en medicinskt påvisbar effekt vara att den skadelidande blivit sjukskri-

ven, även om det inte är ett krav.75  

3.2.2.2 Chockskada hos anhöriga 

I de ovan beskrivna fallen är det den person som den skadeståndsgrundande handlingen riktar sig 

mot som får ersättning för sin psykiska skada. En utveckling har de senaste femton åren dock skett 

                                                 
71 Hellner & Radetzki (2014) s 364. 
72 Prop 2000/01:68 s 30 f. 
73 Hellner (1993) s 453. 
74 Hellner (1996) s 185. 
75 Prop 2000/01:68 s 17. 
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avseende chockskador hos anhöriga vid dödsfall. När man använder begreppet chockskada är det 

vanligtvis ett uttryck för att det är dessa fall som avses.76 Sedan ändringen 2001  i skadeståndslagen 

ges vid dödsfall ersättning för personskada till personer som stått den döda särskilt nära, enligt 5:2 

1 st 3 p Denna ändring skedde dock simultant med en liknande utveckling i rättspraxis. Skillnaden 

var att man i rättspraxis dragit en gräns i de fall där skadevållaren orsakat dödsfallet genom vanlig 

oaktsamhet.77 Genom ändringen 2001 kom även dessa fall att inkluderas i ansvaret för de anhöriga.  

I skadeståndslagen uppställs två krav som ska vara uppfyllda för att en anhörig ska ges ersättning 

för sin personskada, att ett dödsfall inträffat samt att det är någon som stod den döda särskilt nära. 

I propositionen till ändringen anges att dödsfall som rekvisit har uppställts då det annars inte är lika 

säkert att besvären är en förutsebar och typisk följd av händelsen.78 Även kravet på nära anhörig 

tycks vara kopplat till adekvans.79 Att koppla ansvaret till att först och främst vara en fråga om 

adekvans knyter an till rättspraxis avseende direkta chockskador, men också till tidigare rättspraxis 

vid anhörigas ersättning i samband med dödsfall.  

NJA 1993 s 41 I och II (morden). I båda målen är det medicinskt påvisbara psykiska besvär hos de närmaste familje-

medlemmarna till följd av att deras barn uppsåtligen dödats som domstolen har att bedöma. Domstolen anför avseende 

adekvat kausalitet att det är en typisk och närliggande skadeföljd. Detta samt starka billighetsskäl talar enligt domstolen 

för att skadestånd bör utges. Domstolen tillbakavisar också att det skulle vara en tredjemansskada, då det inte rör sig 

om förmögenhetsskador.   

 

Efter ändringen av skadeståndslagen kom emellertid ett nytt rättsfall där den anhörigas anspråk 

medgavs trots att det inte rörde sig om ett dödsfall.  

NJA 2006 s 181 (Livshotande tillstånd). I ett försök till dråp blir sonen till den skadelidande försatt i ett livshotande 

tillstånd som varar i fjorton dagar. Att en anhörig drabbas av psykiska besvär är enligt domstolen en typisk och närlig-

gande skadeföljd. Domstolen anser dock att det finns goda skäl att hålla fast vid en försiktig inställning till att utvidga 

möjligheten till skadestånd i dessa situationer.  

  

                                                 
76 Andersson (2013) s 403. 
77 Se NJA 1999 s 632.  
78 Prop 2000/01:68 s 33. 
79 SOU 1995:33 s 385. 
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Rättsfallets prejudikatvärde får med anledning av att domstolen talar om fortsatt försiktighet anses 

begränsat och det är endast vid livshotande tillstånd som pågår under betydlig tid som en utvidg-

ning kan ske. Domstolen tycks därför stå fast vid sin hållning i NJA 2003 s 508 där föräldrarna inte 

medgavs skadestånd. Där dock inte med en hänvisning till adekvans, som annars varit det centrala 

i bedömningen.  

NJA 2003 s 508 (det bortrövade barnet). De skadelidandes fyraåriga son är bortrövad under ett dygn. Fråga i målet är 

om ansvaret för personskada hos nära anhöriga bör utvidgas till att även avse andra situationer än dödsfall. Domstolen 

bedömer föräldrarnas psykiska besvär såsom en typisk och närliggande skadeföljd. Skadestånd medges dock inte, då 

det skulle vara en principiellt sett betydande utvidgning av ansvaret och att detta skulle kunna få ekonomiska och andra 

konsekvenser som är svåra att överblicka.  

 

3.2.2.3 Tillämpningen av principen 

Sammanfattningsvis har rätten i stort blivit mer generös gentemot anhöriga som drabbats av chock-

skador. Skillnaderna mellan om det är en anhörig som drabbats gentemot en som själv varit i faro-

zonen har jämnats ut. Fråga är om principen om att ta den skadelidande som hen är följer samma 

linje. När den skadelidande själv varit i farozonen tillämpas principen och en avgränsning med 

hänvisning till adekvans vid psykisk sårbarhet hos den skadelidande är osannolik.80  

Vid chockskador hos anhöriga uppställs krav för att uppnå adekvans eller åtminstone bedömnings-

grunder som att det ska röra sig om nära anhöriga och dödsfall. Vid en strikt tillämpning av prin-

cipen att ta den skadelidande som hen är bör inte psykiska faktorer bedömas inom ramen för ade-

kvans, då det råder mer eller mindre immunitet gentemot adekvansinvändningar, om det inte rör 

sig om extremfall. Trots detta uppställer domstolen något av ett normalvärde, att chockskada är 

adekvat om den orsakats av ett dödsfall eller livshotande tillstånd samt att den skadelidande är nära 

anhörig. Mot detta kan vägas att man har sårbarhet som utgångsläge. Vanliga känslor såsom sorg 

ersätts inte, utan det som åsyftas är en medicinskt påvisbar personskada. En stabil person som 

känner ordinär sorg blir alltså inte ersatt.81   

                                                 
80 Hellner (1996) s 185. 
81 Hellner (1993) s 455. 
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3.2.2.4 Adekvans i vid mening 

Klart är att man i åtminstone i viss mån övergett den strikta adekvansbedömningen, när man reso-

nerat i termer av skuldgrad och billighetsskäl. Hellner kommentera avseende NJA 1993 s 41 I och 

II (morden) att detta är förvånande inom ramen för en adekvansbedömning. 82  I SOU 1995:33 sägs 

också att adekvans i betydande grad är en rättspolitisk bedömning.83 Man kan tydligt se att ade-

kvansbedömningen har breddats i NJA 2003 s 508 (det bortrövade barnet) där domstolen konsta-

terar att skadeföljden är nära och typisk. Adekvans torde därför typiskt sett vara uppfyllt. Domsto-

len nekar till ersättning på grund av att det inte rör sig om ett dödsfall. Anledning till att det i lagen 

uppställs ett krav på dödsfall, är att skadeföljden ska vara typisk och närliggande. I målet är detta 

villkor enligt domstolen uppfyllt. Det finns här en diskrepans i resonemangen, som troligen beror 

på att adekvansbedömningen i målet rymmer rättspolitiska överväganden. De skäl man anger som 

utslagsgivande är att ekonomiska och andra konsekvenser är svåra att överblicka och att det därför 

är något som ankommer på lagstiftaren. I NJA 2006 s 181 (livshotande tillstånd) beviljas emellertid 

ersättning. Ett av skälen till att utslaget blir annorlunda i detta mål är att domstolen anser att ut-

vidgningen inte innebär några avgränsningsproblem. De två målen kan lästa tillsammans sägas ge 

uttryck för ett "floodgate-argument".  

 Det är osäkert i vilken mån en sårbarhet hos den skadelidande inverkar på denna breda adekvans-

bedömning. Bedömningen är knuten till objektiva kriterier såsom dödsfall vilket gör det särskilt 

svårt. Även om syftet inte endast tycks vara att sortera bort opåräkneliga reaktioner sorteras åt-

minstone en del sårbarheter bort genom dessa kriterier.  

3.2.2.5 Ett skadelidandeperspektiv 

Kjelland menar att den svenska utvecklingen talar för ett ökat fokus på den skadelidande.84 I lag-

texten har skuldgraden övergetts och faller till synes nu utanför bedömningen enligt skadestånds-

lagen. Detta skulle kunna tyda på att man lämnat ett skadevållarperspektiv till förmån för övervä-

ganden med skadelidandeperspektiv, såsom reparation och billighetsskäl. Andersson tycks dock 

                                                 
82 Hellner (1993) s 457. 
83 SOU 1995:33 s 386. 
84 Kjelland (2008) s 399. 
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anse att domstolen vid domar där man går utanför lagtext har behållit skuldgraden som en bedöm-

ningsgrund. Han föreslår att en högre grad av skuld kan kompensera för andra omständigheter, 

såsom att det inte rör sig om ett dödsfall eller att den skadelidande inte är en nära familjemedlem.85 

I SOU 1995:33 sägs varken utifrån adekvat kausalitet eller rättspolitiska överväganden att det finns 

någon anledning att koppla bedömningen till skuldgraden. Om detta skulle göras skulle det vara 

utifrån den allmänna rättskänslan.86 Andersson uttalar avseende domstolens fortsatta fokus på 

skuldgrad att det i chockskademålen finns en tanke om att uppsåt leder till starkare psykiska reakt-

ioner.87 Det finns också vetenskapligt belägg för att så är fallet, åtminstone avseende posttrauma-

tiskt stressyndrom, då diagnosen är vanligare vid avsiktliga trauman än vid oavsiktliga.88 Lagstif-

taren tycks i dessa mål ha ett mer renodlat skadelidandeperspektiv än HD.  

Andersson beskriver utvecklingen avseende chockskador som en allmän tendens att införliva psy-

kiska orsaker och skador såsom acceptabla komponenter i den rättsliga diskursen.89 En viss reser-

vation för hur relevant just utvecklingen avseende chockskador är vid psykisk sårbarhet måste dock 

lyftas fram. Faktum är att människor som drabbats av PTSD ofta följer samma mönster.90 Det kan 

därför anses osannolikt att psykiska sårbarhetsfaktorer hos den skadelidande kommer att öka ska-

dans omfattning när denna väl drabbats av PTSD. Däremot aktualiseras sårbarhet på ett tidigare 

stadie genom att den skadelidande utvecklar ett medicinskt påvisbart tillstånd som går utöver en 

vanlig sorgeprocess.  

 

3.3 Avgränsningar 

Om vi i avsnittet ovan såg en ökad hänsyn till den skadelidande och dennes eventuella psykiska 

sårbarhet finns emellertid situationer där principens räckvidd når sin gräns. Dessa är emellertid inte 

behandlade i rättspraxis utan diskussionen bygger i huvudsak på doktrin.  

                                                 
85 Andersson (2013) s 413. 
86 SOU 1995:33 s 392.  
87Andersson (2013) s 466.  
88 Bergh Johannesson, Lundin, Michel, Nilsson & Otto (2010) s 70.  
89 Andersson (2013) s 405. 
90 SOU 1995:33 s 533. 
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3.3.1 Självförvållad sårbarhet 

Ett självmord är den mest drastiska formen av självförvållad skada, men det finns lindrigare former 

av självdestruktiva beteenden. Av NJA 1983 s 522 II (självmordsförsöket) såg vi att skadeståndet 

jämkades vid självmordsförsök, då den eventuella ersättningen i detta fall skulle ges till den ska-

delidande och inte till de anhöriga. Vid rent självdestruktiva handlingar ges därför sannolikt inte 

ersättning till den skadelidande själv.91 Om detta ger uttryck för en situation där den skadelidande 

är mindre skyddsvärd kan man fråga sig vad detta får för konsekvenser avseende principens till-

lämpning. Särskilt då principen tar sikte på självförvållad sårbarhet, till skillnad från självmords-

fallen där vi har att göra med en självförvållad skada.    

På det faktiska planet kan det vara svårt att skilja mellan orsakerna till en sårbarhet, om det är något 

som kan skyllas på den skadelidandes livsstil eller snarare beror på något utanför den skadelidandes 

kontroll. Kjelland anför avseende norsk rätt att utgångspunkten är att principen täcker självförvål-

lad sårbarhet, men att en gräns bör dras med hänsyn till skadevållaren.92 I svensk rätt kan möjligen 

gälla en annan uppfattning, då gränsdragningen vid uppsåtligt medvållande snarare tar sikte på 

skadeståndets funktioner och vem reparationen avser. Som sagts ovan vid psykisk skada i samband 

med nära anhörigs död är det troligen från skadevållarens sida en slump om den skadelidande över-

lever eller inte, ändå är det detta som varit avgörande vid den svenska bedömningen.   

 Med beaktande av medvållandereglerna är det troligt att en sårbarhet till följd av eget uppsåtligt 

handlande behandlas mindre generöst än något som är utanför den skadelidandes kontroll. Att ha 

ett destruktivt förhållande eller ett drogmissbruk torde falla utanför det rent uppsåtliga agerandet, 

då den skadelidande inte har till syfte att försvaga sig själv utan troligen har helt andra motiv. 

Situationer som kan anses vara rent självdestruktiva skulle möjligen kunna vara då den skadeli-

dande gör ett medvetet risktagande, såsom att gå emot en läkares rekommendationer eller utsätta 

sig för en specifik situation medveten om att en sårbarhet kan komma att påverka hen negativt. Till 

exempel kan det nog anses självdestruktivt att som benskör fotbollshuligan marschera mot mot-

ståndarlagets supportrar eller att skriva ut sig från den psykiatriska slutenvården trots motsatta re-

kommendationer från sin läkare.       

                                                 
91 Andersson (1993) s 507 f.   
92 Kjelland (2008) s 84 f.  
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3.3.2 Ersättningsneuroser 

I propositionen till skadeståndslagen beskrivs ett fenomen som vanligtvis kallas ersättningsneuro-

ser. Dessa kan enligt propositionen erfarenhetsmässigt uppstå hos den skadelidande, när ersätt-

ningsfrågan drar ut på tiden. Hen blir då så fixerad vid ersättningsfrågan att skadan förvärras. Till-

ståndet beskrivs som olämpligt.93 Andersson anser att ersättningsneuroser såsom huvudregel inte 

ska ersättas. Det främsta skälet till att skadestånd inte ska utges knyter an till de avvägningar som 

skadeståndsrätten baseras på.  Resultatet av skadeståndets utgivande vid ersättningsneuroser blir 

att den skadelidande inte tillfrisknar och strider således mot skadeståndsrättens grunder.94 Skade-

ståndsrätten skulle om ersättningsneuroser ersattes bli självgenererande och detta är på ett norma-

tivt plan inte ändamålsenligt. På det faktiska planet blir ju dock den skadelidande i de flesta fall 

frisk av att uppbära ersättning och var också sjuk dessförinnan. Rättsfallet NJA 1981 s 920 (själv-

mord i trafik) ger visst stöd för Anderssons tes, att skadestånd inte ges vid denna typ av motiv då 

domstolen säger att ojämkad ersättning inte ska ges i fall där den döda personen har som motiv att 

bereda de anhöriga ersättning. Vid ersättningsneuroserna är det ju istället ersättning till sig själv 

som motivet avser, men detta saknar troligen betydelse då detta inte kan anses mindre stötande. 

Ersättningsneuroserna är dock inte självdestruktiva på samma vis, då det snarare rör sig om en 

omedveten mekanism som gör att skadan förvärras eller att den skadelidande inte tillfrisknar.    

Både Pezcenik och Andersson tycks anse att det i NJA 1964 s 177 (nervösa besvär) var tal om en 

ersättningsneuros. Detta är inte uttalat i domen, men en av de sakkunniga läkarna uttalar att den 

skadelidande blivit fixerad vid tanken på att det var olyckan som utlöst alla hennes aktuella besvär. 

Andersson ser domen som ett utslag av hans huvudprincip, att ersättningsneuroser inte ersätts.95 

Pezcenik menar att flera överväganden påverkade utgången i målet, men betonar själv att ersätt-

ningen inte ska hindra den skadelidandes tillfrisknade och diskuterar sedan formerna för hur ersätt-

ning ska betalas.96 Hans ställning i frågan är alltså relativt oklar. Att den skadelidande ska tillfriskna 

kan anföras både som ett skäl för och emot ersättning, beroende på om man diskuterar på ett nor-

mativt eller faktiskt plan. Oavsett vilket är Andersson och Pezcenik eniga i att frågan främst inte 

går att lösa genom en prövning av adekvans eller orsakssamband, utan att det rör sig om en själv-

ständig normativ värdering. Ersättningsneuroserna torde därmed utgöra en gräns för principens 

                                                 
93 Prop 1975:12 s 107 f. 
94 Andersson (1993) s 506 f.  
95 Andersson (1993) s 507 i not 259. 
96 Pezcenik (1979) s 273 ff. 
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tillämpning som saknar koppling till de undantag som kan göras för extremfall. Det är de omed-

vetna eller medvetna orsakerna till neurosen som är avgörande och inte hänsyn till skadevållaren.  

3.3.3  Utom den skadelidandes kontroll  

Att principen troligen möter en gräns vid ersättningsneuroserna och vid vissa självförvållade till-

stånd kan belysas utifrån betydelsen av den skadelidandes grad av kontroll och i vilken mån det 

kan anses vara ett eget val.97 I NJA 2009 s 104 (övertagande orsak) säger HD som en del av doms-

kälen, att skadelidande drabbats "utan egen förskyllan". Formuleringen tyder närmast på att dom-

stolen därför ansett den skadelidande särskilt skyddsvärd. Samtidigt ger de nuvarande medvållan-

dereglerna en relativ hög tröskel där det egna handlingsvalet hos den skadelidande påverkar ersätt-

ningen., då det krävs att den skadelidande varit grov oaktsam för att ersättningen ska jämkas. Det 

är alltså oklart i vilken mån den skadelidandes egen grad av skuld, kontroll eller egna handlingsval 

påverkar rätten till ersättning. 

 Orsaken till ersättningsneurosen är troligen en omedveten eller medveten önskan om upprättelse. 

men behandlas närmast av Andersson och Pezcenik såsom ett motiv att uppbära ersättning. Vilket 

i sin tur leder tankarna till skuld; den skadelidande får skylla sig själv för omedvetna mekanismer 

i sitt psyke, för att parafrasera Andersson. Vid självförvållade tillstånd är relationen till kontroll 

och det egna valet uppenbar, då den skadelidande väljer att agera destruktivt. Som jag tidigare 

nämnt under det avsnitt som behandlar självförvållade tillstånd är det dock osäkert i vilka situat-

ioner den skadelidande medvetet orsakat en sårbarhet. Klart är dock att den skadelidande inte tycks 

vara lika skyddsvärd i dessa situationer, då det inte är "utan egen förskyllan".  

Som tidigare nämnts avseende chockskadorna finns möjligen en diskrepans mellan lagstiftarens 

och domstolens syn på skuld och kontroll. Lagstiftaren har genom medvållandereglerna och ersätt-

ning till anhöriga vid dödsfall distanserat rätten till ersättning från skuldbegreppet, i förhållande till 

både skadelidanden och skadevållaren. Enligt medvållandereglerna krävs relativt mycket för att 

skadeståndet ska jämkas och vid ersättning till de anhöriga vid chockskador gick lagstiftaren emot 

domstolens rättspraxis, där det krävdes uppsåt hos skadevållaren, till att även innefatta oaktsam-

hetsfall. Domstolen däremot tycks fortfarande, då den utvidgar rätten till ersättning vid chockska-

dor hos anhöriga, till viss del utgå från graden av skuld hos skadevållaren och tycks anse skadeli-

                                                 
97 Kjelland (2008) s 412f. 
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dande i högre grad skyddsvärd då hen som man säger i NJA 2009 s 104 (övertagande orsak) drab-

bas utan egen förskyllan. Då utvecklingen ser olika ut beroende på vilket perspektiv man väljer, 

skulle man kunna anse att graden av kontroll på skadelidande eller skadevållarens sida påverkar 

principens tillämpning, men man skulle lika gärna kunna dra slutsatsen att graden av kontroll eller 

skuld numera är av nedtonad betydelse.     

 

3.4 Generella problem vid bedömningen av psykisk skada och sårbarhet   

Det som i det följande ska beskrivas är problem av generell karaktär som mer eller mindre påverkar 

bedömningen av psykisk sårbarhet. Det första problemet avser adekvansbedömningen och det fak-

tum att psykisk sårbarhet ofta är dold för skadevållaren. Det andra problemet rör relationen mellan 

medicin och skadeståndsrätt vid psykisk skada i allmänhet och diagnosen PTSD i synnerhet.  

3.4.1 Dolda faktorer och adekvans 

Vid adekvansbedömningen gör man en bedömning av huruvida sambandet kan anses påräkneligt.98 

En sårbarhet i form av en psykisk faktor hos den skadelidande är ofta dold för skadevållaren. Det 

är omöjligt att med blotta ögat se om någon har en ovanligt stor pliktkänsla, trassel i äktenskapet 

eller tidigare besvär med psykisk sjukdom. Detta skiljer de psykiska faktorerna från andra faktorer 

såsom ålder, kön och synliga tillstånd. Saxén menar att det för adekvansbedömningen är relevant 

om skadevållarens handling riktar sig mot en bestämd person eller mot en obestämd personkrets. I 

fall där skadevållaren angripit en bestämd person som ser stor och stark ut talar det för att skadan 

mer frekvent ska bedömas vara inadekvat.99 Det bör observeras att uttalandet görs i samband med 

att det rör sig om extremfall. Dock ger den uttryck för tanken att skadevållarens egen möjlighet att 

undvika skadan bör beaktas i enlighet med skadeståndets preventiva funktion. Andersson anser 

denna problematik vara en stötesten för adekvansbegreppet och det som talar för att skadelidande-

perspektivet självständigt behöver värderas.100 Ett annat sätt att lösa problematiken är att man anser 

sårbarheten ingå i det faktaunderlag som ska anses påräkneligt. Detta medför att skadevållaren 

aldrig kan hävda att något var inadekvat med hänvisning till att egenskapen var dold.  

                                                 
98 Andersson (1993) s 95 ff med not 269. 
99 Saxén (1975) s 144. 
100 Andersson (1993) s 491. 
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Oberoende av hur man löser adekvansproblematiken finns en ständigt närvarande spänning mellan 

dolda psykiska faktorer på skadelidandesidan och hänsyn till skadevållaren. Då psykiska faktorer 

är särskilt svåra att upptäcka med blotta ögat talar detta möjligen för att skadevållarperspektivet 

vid dessa faktorer bör beaktas i högre grad än vid fysiska faktorer. 

 En annan aspekt av att psykiska faktorer ofta är dolda för skadevållaren är att det krävs ett visst 

mått av allvar i form av journaler eller liknande för att de ska vara upptäckbara. Detta ökar troligen 

risken för att dessa anses utgöra en konkurrerande orsak. Vid fysiska faktorer krävs troligen inte 

samma allvar för att den skadelidande ska ha uppsökt läkarvård och att sårbarheten dokumenteras. 

Det är därför mer troligt att en mindre allvarlig sårbarhet upptäcks av skadevållaren och en fysiska 

sårbarhet har då jämförelsevis mindre risk att anses vara en konkurrerande orsak.   

3.4.2 Medicin och skadeståndsrätt 

Psykiska skador är starkt knutna till bedömningen av faktiska omständigheter och bevispröv-

ningen.101 En viktig del av bevisningen är uttalanden av medicinsk expertis. Hur de bedömer olika 

psykiska faktorer blir som regel utslagsgivande. Denna bedömning får betydelse i två led. Först när 

den skadelidande ska bevisa skada samt orsakssamband. Och senare i det andra ledet när skadevål-

laren ska bevisa att en sårbarhet hos den skadelidande påverkat förloppet.   

3.4.2.1 Domstolens värdering av uttalanden från medicinsk expertis 

Till skillnad från ett brutet ben går det inte att röntga någon och upptäcka PTSD. Andersson ut-

trycker sig så att: "Personskador med psykiska komponenter ofta visar sig i en stor och skiftande 

skala av subjektiva besvär som är kopplade till få och ofta osäkra objektiva tecken."102 Att den 

medicinska expertisens tolkning av dessa nyanser får stor inverkan är därför troligt, även om dom-

stolen måste inta en självständig hållning gentemot medicinska expertutlåtanden.103 Det är dock 

troligen svårt att dra en gräns mellan hur långt bevisreglerna ska påverka bedömningen och när den 

juridiska slutvärderingen tar vid.104 Det kan finnas en fara i att det ibland är lättare att hantera 

problem på det faktiska planet än på det normativa och därför endast hänföra problematiken till en 

fråga om bevisning. Att lyfta problemen utanför den juridiska bedömningen distanserar rätten från 

de avväganden som exempelvis att ta den skadelidande som hen är representerar. Skillnaden blir 

                                                 
101 Carlsson (2008) s 414. 
102 Andersson (1993) s 499.  
103 Hellner & Radetzki (2013) s 188. 
104 Carlsson (2008) s 416.  
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markant, om en sårbarhet bedöms som en samverkande orsak och kravet på adekvans enligt prin-

cipen om att ta den skadelidande som hen är uppfyllt automatiskt. Gentemot om en sårbarhet istället 

bedöms som en konkurrerande orsak, vilka utesluter ansvar. Det blir då lätt en allt eller inget-

situation. Wastesson menar dock att domstolen allt mer kommit att distansera sig från den medi-

cinska expertisen och nu gör en mer omfattande och nyanserad bedömning grundad på skälighet. 

Trendbrottet menar han sker i NJA 1978 s 281 (bilfälgen), där domstolen frångår Socialstyrelsens 

utlåtande.105 Bedömning tycks snarare baseras på vad de läkare som haft god personlig kännedom 

kring den skadelidandes situation anfört. Domstolen har således vägt den medicinska expertisen 

mot varandra. Detta tyder i sig på en mer självständig hållning.   

Hur naturvetenskapligt grundad information används i den juridiska kontexten är ett underskattat 

problem enligt Schultz.106 Risken när något är just underskattat är att man inte är medveten om vad 

som faktiskt är utslagsgivande. Man tror att man ger rätt svar, när det egentligen är frågan som är 

fel. Frågan är formulerad utifrån naturvetenskapliga motiv och svaret som ska tillämpas i en juri-

disk kontext blir då fel utifrån juridiska beviskrav och terminologi.107 Sammanfattningsvis innehar 

den medicinska expertisen avsevärd makt och som i alla situationer där ett organ innehar just detta 

är granskning behövlig, även inom ramen för ett juridiskt arbete.  

3.4.2.2 Bedömning av orsakssamband – medicin kontra skadeståndsrätt  

Vad är orsaken till psykiska besvär och beror de på yttre omständigheter eller på en inre sårbarhet. 

Detta är något som sedan länge varit under diskussion både inom och utom den medicinska veten-

skapen. Det har i de flesta kulturer som haft medicinsk yrkeskompetens varit känt att yttre trauma 

kan utlösa psykisk sjukdom, men att detta inte utesluter att andra personer blir sjuka ändå. Det har 

funnits en uppfattning inom den europeiska psykiatrin att psykiska sjukdomar kan delas upp i till-

stånd där den väsentliga orsaken är en biologisk sårbarhet och tillstånd där det finns en rimlig 

utlösande yttre faktor. Orsaken till den psykiska sjukdomen var således avgörande vid diagnosti-

ceringen. Inte förrän på 1970-talet förändrades denna syn och diagnostiken blev mindre orsaksori-

enterad, även om det än idag utreds vilken aktuell balans som råder hos en enskild patient mellan 

exempelvis yttre och inre faktorer.108  

                                                 
105 Wastesson (1999) s 162 f. 
106 Schultz (2011) s 485. 
107 Wahlberg (2009) s 895. 
108 Lundberg, Westerholm & Ågren (2008) s 13 f. 
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Pezcenik anser att det finns en skillnad mellan jurister och medicinska experter på flera punkter. 

Bland annat att medicinska experter är mer intresserade av en huvudorsak och mindre av samver-

kande orsaker.109 Han anser också att de är mindre fokuserade på mänskliga faktorer, samt att de 

är mer skeptiska till vad offret själv säger.110 Carlsson tror dock att det skett en förändring i det 

grundläggande synsättet sedan Pezceniks uttalande. Men instämmer till viss del i att det troligen 

finns en skillnad mellan den medicinska och juridiska synen på orsaksfaktorer.111  Schultz instäm-

mer i att medicinskt sakkunniga tenderar att fokusera på den viktigaste, eller viktigare, orsaken i 

sin bedömning.112 Wahlberg slår även hon fast att naturvetenskapen har högre ställda beviskrav 

avseende orsakssamband än skadeståndsrätten. Hon framhåller också att det i en juridisk kontext 

bör vara juridiska beviskrav som tillämpas.113   

 

3.4.2.3 PTSD 

Vid diagnosticering av psykisk skada vid en traumatisk händelse samspelar medicin och juridik på 

ett alldeles särskilt vis. Dessa diagnoser är ofta aktuella vid så kallade chockskador. Ett trauma kan 

vara av både individuell och kollektiv karaktär, som till exempel en misshandel eller en jordbäv-

ning. PTSD är det tillstånd som rent generellt är mest uppmärksammat av de diagnoser som kan 

ges vid psykiska besvär efter ett trauma.114 Vid ett trauma är det bara en mindre andel av de som 

drabbas som utvecklar PTSD.115 Om sårbarheten hos individen är stor behöver traumat inte vara 

av mer uttalat slag för att det ska leda till en psykisk störning. Faktorer såsom kön, ålder, person-

lighet, socialt skyddsnät och biologi samverkar och avgör om individen utvecklar PTSD eller 

inte.116  

Kjelland beskriver PTSD som en orsaksdiagnos, då diagnosen inte bara kräver uppvisande av 

symptom utan också att man utpekat en händelse som föranlett dessa. Genom att ställa diagnosen 

PTSD har då redan vid diagnosen etablerats ett orsakssamband mellan skada och ansvarshändelsen. 

Skada och orsakssamband samt medicin och skadeståndsrätt får här därför en nära relation.117Att 

                                                 
109 I den ursprungliga texten "necessary conditions".  
110 Peczenik (1979) s 269.  
111 Carlsson (2008) s 416.  
112 Schultz (2011) s 486. 
113 Wahlberg (2009) s 890 ff.  
114 SOU 1995:33 s 533. 
115 Bergh Johannesson, Lundin, Michel, Nilsson & Otto (2010) s 69.  
116 Bergh Johannesson, Lundin, Michel, Nilsson & Otto (2010) s 71 ff.  
117 Kjelland (2008) s 406 f.  
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få diagnosen PTSD har beskrivits som en vattendelare i skadeståndsmål vid psykisk skada, då di-

agnosen ofta medför att även kravet på orsakssamband indirekt är uppfyllt.118      

Diagnosen ställs genom en parallell tillämpning av två diagnossystem: ICD (International Classi-

fication of Diseases) samt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Kravet 

på en inledande händelse kallas inklusionskriteriet och finns inom båda system. Den mest väsent-

liga skillnaden mellan diagnossystemen avseende PTSD är just detta kriterium, då DSM är betyd-

ligt mer detaljerad samt att fler inkluderas genom denna definition av trauma.  

I ICD-10 anges att: 

Patienten måste ha exponerats för en belastande händelse eller situation (endera kort- eller långvarig) av ex-

ceptionellt hotande eller katastrofal natur, som mest troligt skulle orsaka allvarlig stress hos de flesta männi-

skor.119   

DSM-5 inklusionskriterie lyder:  

Exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld på ett (eller fler) av följande sätt: 

1. Själv utsatt för en eller flera traumatiska händelser 

2. Själv bevittnat en eller flera sådana händelser där någon annan drabbats. 

3. Underrättats om att en traumatisk händelse drabbat en nära familjevän eller nära vän.[…]  

4. Vid upprepade tillfällen, eller under extrema omständigheter, exponerats för motbjudande företeelser 

vid en eller flera traumatiska händelser[…].120 

 

Hur avvägningen sker mellan att å ena sidan utpeka en objektivt traumatisk händelse och å andra 

sidan beakta psykiska faktorer hos den skadelidande får givetvis betydelse för principen om att ta 

den skadelidande som hen är. Om en traumatisk händelse definieras såsom en händelse gemene 

man upplever såsom traumatisk undantas mindre allvarliga händelser från PTSD-diagnosen, även 

om dessa resulterat i symptom för någon med en samverkande sårbarhetsfaktor.  

Det stora antalet psykiska skador inom skadeståndsrätten är resultat av trauman, som skett i sam-

band med till exempel olyckor eller brott. Diagnosen är således ofta aktuell i personskadeärenden. 

PTSD är en av få diagnoser där man fortfarande ska utpeka orsaken till tillståndet.121  Så även om 

                                                 
118 McFarlane, Pitman, Saunders & Sparr (2007) s 381.   
119  Bergh Johannesson, Lundin, Michel, Nilsson & Otto (2010) s 86 ff. 
120 American Psychiatric Association (2013) s 125. 
121 Bergh Johannesson, Lundin, Michel, Nilsson & Otto (2010) s 86. 
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man i medicin i stort gått ifrån detta synsätt, får det tidigare metoden att utpeka en huvudorsak till 

tillståndet genom diagnosen PTSD genomslag i skadeståndsrätten. Så möjligen kan Pezceniks tes 

avseende den medicinska expertisens fokusering på huvudorsak stämma i denna del, även om det 

precis som Carlsson säger skett en förändring rent generellt.    

    

3.5 Sammanfattning och analys 

3.5.1 Sammanfattning 

Rättsfallen avseende självmord samt chockskador får lästa tillsammans vara ett uttryck för den 

ökade möjligheten att få full ersättning även när en psykisk sårbarhet påverkat skadans omfattning. 

Genomslaget får i dessa situationer för principen att ta den skadelidande som hen är anses vara 

relativt stor. Skillnaderna mellan om den skadelidande själv varit i farozonen eller inte har genom 

chockskademålen utjämnats, och har numera mindre betydelse för principens tillämpning. Centralt 

är vad den skadelidande erfarit och inte närheten till fysisk fara. En försiktig slutsats att dra av detta 

skulle kunna vara att skillnaderna mellan fysisk sårbarhet och psykisk sårbarhet har minskat, då en 

psykisk skada inte behöver legitimeras genom en fysisk skada eller samband.  

Principen om att ta den skadelidande som hen är möter sin gräns på två områden som båda avser 

den skadelidandes motiv eller handlingsval.  Första undantaget är de självförvållade tillstånd där 

den skadelidande agerat medvetet destruktivt och det inte är den skadelidandes anhöriga som ska 

motta ersättningen. Det andra är om skadan har sin orsak i ett motiv att bereda sig själv eller anhö-

riga ersättning. Dessa båda undantag strider mot skadeståndets reparerande funktion.  

Principens genomslag påverkas emellertid inte endast av normativa överväganden utan också av 

den psykiska skadans natur såsom dold för skadevållaren samt den medicinska bedömningen, som 

är särskilt central vid PTSD.  

3.5.2 Adekvans  

I NJA 1978 s 281 (bilfälgen) samt NJA 1992 s 740 I och II (ryggbesvär och den dubbla miss-

handeln) diskuteras inte adekvans och principen om att ta den skadelidande som hen är nämns inte. 

Detta trots att principen beskrivs som en adekvansprincip i doktrin och att man i rättsfallen helt 

uppenbart har att hantera en sårbarhet på den skadelidandes sida. I fallen där den skadelidande tagit 

sitt eget liv, NJA 1955 s 148 samt NJA 1966 s 331 är visserligen adekvans det som formellt används 
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för att lösa rättsfrågan, men tycks inte varit det som faktiskt varit utslagsgivande i målen. I chock-

skademålen kan vi se hur domstolen använder sig av ett vidare adekvansbegrepp, som bland annat 

innefattar en rättspolitisk bedömning.   

Detta kan vara ett uttryck för det som Carlsson beskriver som adekvansbegreppets minskade bety-

delse inom personskaderätten, att det är andra omständigheter än strikt påräknelighet som avgör 

utgången i målen.122 Utvecklingen kan dock också ses som en breddning av adekvansbegreppet där 

bedömningen omfattar mer än påräknelighet och kan användas såsom ett kärl för olika värderingar 

vilka får vägas mot varandra. Dessa värderingar kan vara principen att ta den skadelidande som 

hen är, hänsyn till vad skadevållaren kunnat förutse men även argument av mer rättspolitisk natur, 

såsom att det vore ekonomiskt ohållbart att bevilja skadestånd i en särskild situation. Radetzki 

uttrycker sig så att adekvans bör ses som ett sätt att resonera kring ansvarets gräns.123 Egentligen 

torde inte den verklighet Carlsson och Radetzki beskriver skilja sig åt, utan skillnaden består troli-

gen främst i om man anser begreppet så pass förändrat att det inte längre finns kvar eller att be-

greppet bestått men innefattar mer än vad som strikt ansetts rymmas inom adekvansbedömningen. 

Då HD på denna sida om 2000-talet fortfarande använder sig av adekvans för att motivera större 

förändringar inom personskaderätten, och då tänker jag på de senare chockskademålen, bör inte 

begreppet såsom verktyg underskattas. 

När adekvansbegreppet ges en vid innebörd är det svårare att sia om vad den immunitet principens 

tillämpning får för innebörd. De avvägningar principen baseras på avser främst hänsyn till skade-

lidande kontra skadevållaren. Fråga är då vilken betydelse principen har gentemot mer rättspoli-

tiska argument såsom exempelvis "floodgate-argumenten" i NJA 2003 s 508 (det bortrövade bar-

net) och NJA 2006 s 181 (livshotande tillstånd). Ett sätt att se på saken är att betrakta principen 

som summan av en avvägning mellan skadelidande respektive skadevållarens intressen, där skade-

lidandehänsyn ska tillåtas väga över i adekvansbedömningen. Argument som denna avvägning inte 

innefattar faller då således utanför principens huvudsakliga tillämpningsområde.  

                                                 
122 Carlsson (2008) s 406. 
123 Radetzki (1998) s 26.  
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Att använda principen som en ledstång i tanken kan dock vara fördelaktigt även utanför bedöm-

ningen av vilken hänsyn som ska tas till respektive part. Som Andersson framhåller finns exem-

pelvis en föreställning att vi får skylla oss själva för vårt psyke.124 Om domstolen då i sin bedöm-

ning stöter på en sårbarhet hos den skadelidande bör principen kunna fungera som ett bakomlig-

gande mantra när vissa förställningar ska skiljas från rättsligt relevanta omständigheter.  

3.5.3 Hinder för principens genomslag 

Principen aktualiseras inte förrän vi nått det normativa planet av bedömningen. Vid bedömning av 

det faktiska orsakssambandet har inte principen någon reell funktion. Om domstolen väljer att inte 

ta den psykiska sårbarheten vidare till detta plan utan istället stannar vid bevisfrågor är principen 

utan verkan. Domstolen har i flera mål som involverar en sårbarhet hos den skadelidande valt att 

inte göra det till en normativ fråga, som exempelvis i NJA 1978 s 281 (bilfälgen) och NJA 1992 s 

740 I och II (ryggbesvär och den dubbla misshandeln).  

En mer självständig hållning till medicinsk expertis torde medföra att fler frågor flyttas från det 

faktiska till det normativa planet. Wastesson menar att domstolen är mer självständig numera men 

frågan är om inte tröskeln är lite väl låg.125 Att domstolen väger olika experters uttalanden mot 

varandra är inte någon särskilt avancerad form av källkritik.    

Andersson anser att domstolarna ofta anger bevisprövningen, huruvida skadevållarens handling 

orsakat följden, som skäl till att en psykisk sårbarhet på den skadelidandes sida inte medför ansvar.  

Och att domstolen därigenom döljer den normativa bedömning som skett av vilka risker den ska-

delidande kan övervältra på skadevållaren.126 Det Andersson beskriver är närmast en sken-

motivering.  

Orsakerna till den dånande tystnaden kring principen i de allmänna domstolarna samt grunden till 

domstolarnas ovilja att lyfta sårbarhetsfaktorer till det normativa planet av bedömningen kan bara 

spekuleras kring. Möjligen finns en spänning mellan lagstiftaren och medvållandereglerna där det 

krävs grov vårdslöshet för att jämka skadeståndet och en diskussion kring att den skadelidande i 

större utsträckning bör bära de skador som har sin rot i det egna livsområdet.127 Utan att skapa 

                                                 
124 Andersson (1993) s 499.  
125 Wastesson (1999) 162f.  
126 Andersson (1994) s 33. 
127 Andersson (1993) s 492.  
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inkonsekvens i den rättsliga systematiken kan inte domstolen begränsa principen i någon större 

utsträckning. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan, och ovissheten kring de ekonomiska följderna 

är stor. Särskilt då det, genom till exempel avräkningsreglerna, pågår en ständig växelverkan mel-

lan socialförsäkringen, försäkringar i övrigt och skadeståndsrätten. Det socialrättsliga skyddet är 

numera varierande vilket ökar tonvikten på personskaderättens reparerande funktion, då ett alltmer 

uttunnat skydd medför att skadeståndet kan komma att utgöra en nödvändig del av den skadelidan-

des försörjning.  Att balansera alla dessa omständigheter på ett normativt plan innebär otvivelaktigt 

en utmaning.  

 

4 Försäkrad i befintligt skick 

Försäkrad i befintligt skick är en socialförsäkringsprincip som bygger på samma grundtanke som 

att ta den skadelidande som hen är.128 Om man jämför de båda principerna finns dock mer rätts-

praxis samt uttalanden i förarbeten avseende försäkrad i befintligt skick. Carlsson framhäver dock 

att även principen om befintligt skick är föga belyst av rättspraxis.129 Det finns olikheter mellan 

principerna och syftet är inte att i de följande avsnitten dra direkta linjer till att ta den skadelidande 

som hen är utifrån en analys av befintligt skick, utan att först och främst undersöka hur de två 

principerna förhåller sig till varandra för att kunna se hur relevant en parallell analys kan vara.  

Samt att sedan se till, med fokus på psykisk arbetsskada, den problematik och eventuella lösningar 

som framträtt vid tillämpningen av principen om befintligt skick för att på så vis få en djupare 

förståelse också av att ta den skadelidande som hen är. 

För att inte orsaka förvirring ska redan nu uppmärksammas att det ofta rör sig om en annan typ av 

psykisk skada i arbetsskadeförsäkringen än i skadeståndsrätten. Vid olycksfall i arbetsskadeförsäk-

ringen är typen av den psykiska skadan mer lik den i skadeståndsrätten, då det ofta rör sig om olika 

former av psykiska besvär till följd av en traumatisk händelse. Om olyckan inträffat i samband med 

arbetet eller utanför arbetet saknar troligen betydelse för skadeföljden. Inom arbetsskadebegreppet 

faller dock även arbetssjukdomar till följd av annan skadlig inverkan än olycksfall på arbetsplatsen. 

Sjukdomarna i arbetet särskiljer sig på så vis att problematiken sällan aktualiseras inom ramen för 

                                                 
128 Carlsson (2008) s 397. 
129 Carlsson (2008) s 398. 
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personskada i skadeståndsrätten, även om arbetsskador självfallet kan prövas också inom skade-

ståndsrätten, förutsatt att någon agerat oaktsamt eller uppsåtligt och att man inte avtalat bort sin 

rätt till anspråk genom till exempel kollektivavtal.  Sammanfattningsvis kan det vara bra att ha i 

åtanke att psykisk skada i skadeståndsrätten ofta är någon form av tillstånd till följd av en trauma-

tisk händelse, medan arbetsskadeförsäkringen istället ofta har att bedöma psykisk skada orsakad 

under ett längre händelseförlopp, såsom mobbing eller hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.  

 

4.1 Bedömning av arbetsskada och försäkrad i befintligt skick 

4.1.1 Kort om bedömningen av arbetsskada 

I socialförsäkringsbalken 39:3 kan man läsa: "Med arbetsskada avses en skada till följd av olycks-

fall eller annan skadlig inverkan i arbetet". För att underlätta förståelsen kan definitionen delas upp 

i två delar. En del av bedömningen avser att identifiera en orsak som är att hänföra till arbetet och 

i den andra delen bedöms sedan om skadan är "till följd" av denna orsak, alltså att det föreligger 

ett orsakssamband.  Det ska dock i slutändan göras en helhetsbedömning, där både beviskrav och 

principen om att vara försäkrad i befintligt skick ska tillämpas enhetligt över de båda delarna av 

bedömningen.130  

4.1.1.1 Skadlighetsfaktorer i arbetet (farlighetsbedömningen) 

En skadlighetsfaktor kan vara vilken faktor som helst som påverkar hälsan ogynnsamt. Även psy-

kiskt påfrestande faktorer på arbetsplatsen inkluderas således.131 Olycksfall kan utgöra en skadlig-

hetsfaktor på arbetsplatsen och definieras av äldre rättspraxis där man i princip tar sikte på plötsliga, 

kortvariga förlopp som är oförutsedda och eventuellt även ofrivilliga.132Gemensamt för de båda 

faktorerna är att det rör sig om en yttre faktor och inte en inre ohälsofaktor hos den skadelidande.133  

Till detta kan också läggas ett krav på att skadlighetsfaktorn eller olycksfallet kan kopplas till ar-

betet. Detta hänger samman med gränserna för arbetsförsäkringen och att den enbart avser att er-

sätta skador till följd av en arbetsrisk och inte vilken allmän risk som helst. Om den anställda 

arbetar med datorer men sedan spenderar en stor del av sin vakna tid framför ett datorspel hemma 

                                                 
130 Prop 2001/02:81 s 41.  
131 Carlsson (2008) s 216, Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 82, Westerhäll (1994) s 52. 
132 Carlsson (2008) s 189 ff, Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 72, Westerhäll (1994) s 52. 
133 Carlsson (2008) s 168. 
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behöver den risk datoranvändningen på arbetet utgör separeras från den allmänna risken att ut-

veckla en skada till följd av extensiv datoranvändning. Frågan ska då vara om 8 timmars datoran-

vändning på arbetsplatsen kan ge upphov till skada. En annan fråga är vad som är att betrakta som 

i och utom arbetet och en utredning av detta kan göras lång, men sammanfattningsvis kan sägas att 

det inte är nödvändigt med ett rent fysiskt samband utan det kan även vara funktionellt.134 Om den 

anställda till exempel deltar i en obligatorisk kick-off på en skärgårdsö och där bryter sin arm i en 

tillitsövning är det följaktligen ett olycksfall på arbetsplatsen, då arbetstagaren agerar i arbetsgiva-

rens intresse.   

4.1.1.2 Orsakssamband mellan skada och skadlighetsfaktor 

Det ska även finnas ett orsakssamband mellan skadan och skadlighetsfaktorn i det enskilda fallet. 

Om vi tänker oss den datorspelande anställde som nämndes i föregående avsnitt. Vi kan konstatera 

att 8 timmars datoranvändning på arbetsplatsen kan ge upphov till exempelvis tennisarmbåge. Vid 

en bedömning av orsakssamband ska vi dock besvara om det i detta fall är datoranvändningen på 

arbetet som orsakat tennisarmbågen eller om det är spelandet. Om det är så att det är den totala 

mängden som gett upphov till skadan, är datoranvändningen hemma att anse som en samverkande 

orsak alternativt en konkurrerande orsak. Samverkande orsaker utesluter inte ersättning. Däremot 

krävs att som det sägs i propositionen 2001/02:81 att: "När faktorer i och utom arbetet samverkar 

till uppkomsten av en sjukdom skall arbetsskadebedömningen göras utifrån vilken faktor som kan 

anses vara den väsentligaste sjukdomsorsaken".135 Carlsson menar att uttalandet bör tolkas med 

försiktighet, då det innebär ett avsteg från personskaderätten i övrigt, men att det klart och tydligt 

ger uttryck för en huvudorsakslära.136 Grönwall, Hessmark och Jansson menar att det också vid 

sidan om detta ska ske en prövning av adekvat kausalitet.137 Carlsson beskriver det istället som en 

juridisk värdering av orsakssambandet, vilket torde peka åt samma håll. 138 Adekvans eller resone-

mang avseende ansvarets gräns är således även något som kan vägas in även för arbetsskadeför-

säkringens del. 

                                                 
134 Carlsson (2008) s 169 samt s 203 ff, Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 74 ff.  
135 Prop 2001/02:81 s 104. 
136 Carlsson (2008) s 380 f. 
137 Grönwall, Hessmark & Jansson (2006) s 95. 
138 Carlsson (2008) s 169 f. 
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4.1.2 Principens påverkan av bedömningen 

Principen att vara försäkrad i befintligt skick ska tillämpas på de båda ovanstående delarna av be-

dömningen.139. Principen får dock olika karaktär i de två delarna. I farlighetsbedömningen får en 

bedömning enligt befintligt skick som konsekvens att det är den individuella arbetsrisken som av-

ses snarare än en allmän arbetsrisk. Carlsson uttrycker sig så att: "[…]Försäkringen ska täcka de 

risker som arbetet innebär för den enskilde. Däremot omfattas som regel inte en allmän risk för 

skada, som kan utlösas när som helst."140 RÅ 1998 ref 8 är ett belysande exempel. 

RÅ 1998 ref. 8 (lagbasen). Den skadelidande har tagit sitt liv. Vid tiden för självmordet var den skadelidande lagbas 

på sin arbetsplats, vilket innebar att han skötte förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivaren avseende arbetstid 

och löner. Han upplevde situationen som svår och hade även företett tecken på oro och nedstämdhet. Frågan i målet 

var om förhandlingarna kunde anses utgöra en skadlighetsfaktor i arbetet. Domstolen uttalar sig så att skadlig inverkan 

rent generellt inte anses föreligga för deltagare i förhandlingsverksamhet. Däremot kunde förhandlingarna med hänsyn 

till den skadelidandes läggning med stor ansvarskänsla och höga krav på sig själv ge upphov till skada. Domstolen 

ansåg följaktligen att en skadlighetsfaktor i arbetet förelåg. 

  

Rättsfallet visar på att skadlighetsfaktorn inte behöver vara något som påverkar en normalperson 

ogynnsamt. Fackliga förhandlingar kan rent objektivt inte jämföras med radioaktiv strålning eller 

tunga lyft, men på grund av principen om befintligt skick är detta oväsentligt.  

Vid bedömning av orsakssamband mellan skada och skadlighetsfaktorn tar bedömningen vid be-

aktande av befintligt skick snarare sikte på omfattningen av skadan, om skadan förvärrats eller på 

annat sätt påverkats av individuella faktorer hos den skadelidande.141 Principen leder vid en strikt 

tillämpning till att hela skadan ersätts.142 I RÅ 2007 ref 42 görs en bedömning av orsakssamband i 

befintligt skick. 

RÅ 2007 ref. 42 (tandskadan). Den skadelidande har fallit från sin cykel på väg till arbetet. Hennes tänder skadas i 

fallet. Då hennes tänder är i mycket dåligt skick, blir frågan om fallet orsakat tandskadan. Med hänvisning till att det 

är en typisk skada till följd av olycksfallet, slår domstolen fast att den skadelidande ska ersättas för hela sin tandvårds-

kostnad.  

 

                                                 
139 Prop 2001/02:81 s 45. 
140 Carlsson (2008) s 398. 
141 Prop 2001/02:81 s 45. 
142 Carlsson (2008) s 400, Westerhäll (1994) s 53. 
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Att diskutera om skadan är typisk anknyter i viss mån till tankar om påräknelighet och adekvans. 

Att självmordet i RÅ 1998 ref 8 ansågs ha orsakats av skadlighetsfaktorn talar även här för en 

generös tillämpning vid mer omfattande skador.  I rättsfallet väljer högsta instans att betrakta de 

dåliga tänderna såsom en sårbarhet och tillämpar principen om befintligt skick. Detta kan jämföras 

med kammarrätten som gör detta uttalande: "Vid tillämpningen av principen om att man är "för-

säkrad i befintligt skick" måste enligt kammarrättens mening en gräns dras mellan ett tillstånd, som 

redan innan en olycka inträffat kräver åtgärder, och ett tillstånd, som visserligen inte kräver ome-

delbart åtgärdande men som kan medföra en särskild sårbarhet vid eventuell skada." Kammarrätten 

tycks sedan bedöma de dåliga tänderna som en färdig skada och konstaterar att orsakssamband inte 

föreligger, då olycksfallet inte var en nödvändig faktor för att kostnaden skulle uppstå. Genom att 

anse att sårbarheten är en färdig skada faller situationen utanför tillämpningsområdet förprincipen 

om befintligt skick. HFD gör dock en annan bedömning som är mer fördelaktig för den skadeli-

dande.   

 

4.1.2.1 Extremfall i arbetsskadeförsäkringen 

 Det finns en gräns för hur långt principen kan hävdas, åtminstone avseende farlighetsbedöm-

ningen. I propositionen 2001/02:81 sägs att: "En faktor som rent generellt inte kan anses ha en 

ogynnsam påverkan ska inte i fall där den skadelidande är extremt känslig betecknas som en skad-

lighetsfaktor."143 Principen om befintligt skick avgränsas således vid extrem känslighet. Detta kan 

sättas i relation till både RÅ 1998 ref 8 (lagbasen) där den skadelidande haft en mycket hög plikt-

känsla och RÅ 2007 ref 42 (tandskadan) där den skadelidandes tänder redan innan olyckan varit i 

behov av reparation, då ingen av dessa utgjorde en extrem känslighet. Tröskeln för att tillämpa 

undantaget tycks alltså vara hög. Carlsson beskriver det som en form av ett skadlighetskrav och en 

sårbarhetgräns, där skadligheten inte får vara för liten och sårbarheten inte för stor.144 Grönwall 

beskriver situationen såsom fall av stor konstitutionell svaghet och mycket liten påverkan i arbe-

tet.145  

                                                 
143 Prop 2001/02:81 s 45. 
144 Carlsson (2008) s 403. 
145 Grönwall, Hessmark & Jansson (2006) s 98. 
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En tolkning av RÅ 2007 ref 42 (tandskadan) är att undantag för extrem känslighet endast görs vid 

farlighetsbedömningen. Detta då man i rättsfallet hänvisar till ett uttalande i SOU 1992:39 som 

lyder: "Ett något modifierat synsätt beträffande principen om 'försäkrad i befintligt skick' avser 

endast bedömningen av skadlig inverkan. När det gäller bedömningen av samband skall besluts-

fattaren alltså även i fortsättningen ta hänsyn till en försäkrads individuella svagheter." Den modi-

fiering som citatet syftar på är undantaget för extremfall.  Då rättsfallet rör ett olycksfall ska då 

enligt denna tolkning principen om befintligt skick tillämpas fullt ut utan undantag. I rättsfallet 

sägs klart ut endast att det inte finns tillräcklig grund för att bortse från principen, så denna tolkning 

kommer givetvis med reservationer för att det kan vara på helt andra grunder bedömningen gjorts. 

Att göra en åtskillnad mellan farlighetsbedömningen och bedömning av orsakssamband avseende 

hur principen ska tillämpas rimmar dock inte särskilt väl med de motiv som legat till grund för den 

helhetsbedömning som infördes genom propositionen 2001/02: 81. Å andra sidan påtalas bara un-

dantag från principen vid skadlighetsfaktorer i fall av extrem känslighet i samma proposition, som 

skulle kunna tänkas ge stöd åt tolkningen ovan. Däremot stämmer tolkningen väl med en möjlig 

utveckling även inom principen att ta den skadelidande som hen är, där Radetzki menar att ett 

undantag för extremfall är osannolikt.146  

 

4.2 Försäkrad i befintligt skick och att ta den skadelidande som hen är 

Carlsson menar att det är svårt att påvisa några skillnader mellan principerna och att skillnaderna 

främst är att relatera till olika fall.147 Klart är att de båda tar sikte på att den skadelidande som 

huvudregel inte ska bära risken för sin psykiska såväl som fysiska sårbarhet. I båda principerna 

finns också en gräns vid extremfall, även om den exakta tillämpningen av undantaget är osäker. I 

det följande kommer några möjliga olikheter mellan principerna redovisas.  

4.2.1 I skärpande riktning 

Grönwall hävdar att principen att vara försäkrad i befintligt skick också kan användas i skärpande 

riktning. Att en stor och stark person kan vara mindre känslig för vissa påfrestningar.148 Liknande 

                                                 
146 Radetzki (1998) s 33 i not 81. 
147 Carlsson (2008) s 404. 
148 Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 95.  
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tankar finns inte i doktrinen avseende principen om att ta den skadelidande som hen är. Med un-

dantag möjligtvis för Saxéns tankar avseende dolda egenskaper vid adekvansbedömningen. Dessa 

finns dock inte representerade i senare doktrin. I propositionen 2001/02:81 beskrivs en bedömning 

enligt befintligt skick som en bedömning av individuella omständigheter och förhållanden.149 Detta 

ger visst stöd till Grönwalls uttalande, då ordvalet kan tyda på att man valt att inte begränsa sig till 

fall då det rör sig om en sårbarhet, utan att även eventuell motståndskraft kan beaktas. Vid bedöm-

ningen av orsakssamband tar försäkrad i befintligt skick sikte på storleken på skadan, om den för-

värrats eller påverkats av en individuell omständighet. En invändning i skärpande riktning skulle 

då kunna vara att i adekvansbedömningen anföra att det inte var påräkneligt att en stor och stark 

person skulle drabbas av en skada med den omfattningen. Vid skadlighetsbedömningen skulle en 

individualiserad bedömning i skärpande riktning kunna leda till att en skadlighetsfaktor som för en 

normalperson anses ogynnsam bedöms som ofarlig. Ett exempel skulle kunna vara en tyngdlyftare 

som arbetar på ett ålderdomshem där vissa lyft ingår i arbetsuppgifterna. Han drabbas av en belast-

ningsskada. Troligen är då inte de lättare lyft han utför på arbetsplatsen att anse som en ogynnsam 

ohälsofaktor för honom.  

Stöd för att principen om befintligt skick kan användas i skärpande riktning finns möjligen även i 

rättspraxis.  

RÅ 2010 ref. 101 (arbetsförmedlaren). Den anställda blir efter en tid av hög arbetsbelastning sjukskriven och får ett år 

senare diagnosen stressrelaterad utmattningsreaktion. Domstolen slår fast att orsakssamband mellan skadlighetsfaktorn 

i form av hög arbetsbelastning och arbetsoförmågan inte föreligger. Detta med hänvisning till att hon under sitt första 

år av sjukskrivning förklarat sitt tillstånd med påfrestande privatliv och somatiska besvär. Domstolen slår även fast att 

hon inte tidigare haft psykiska problem, och att det inte framgår att hon på något annat sätt varit särskilt sårbar för 

stressfaktorer.  

  

HFD tycks göra bedömningen, då den försäkrade inte är särskilt sårbar för stress, att problemen i 

beror på annat än den höga arbetsbelastningen på arbetet. Domen förefaller hård mot den skadeli-

dande, men i linje med att använda principen om befintligt skick i skärpande riktning.      

                                                 
149 Prop 2001/02:81. 
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4.2.2 Adekvans 

Carlsson anser att en möjlig skillnad mellan principerna är att hänföra till adekvansbegreppets be-

tydelse inom respektive rättsområde. Där adekvans generellt har större betydelse inom skade-

ståndsrätten. Slutsatsen tycks dock vara att allmänt minskade betydelsen av adekvans får genom-

slag inom hela personskaderätten.150 Ett utslag av detta kan vara att både Grönwall och Carlsson 

beskriver en ökad sårbarhet såsom en förstärkande faktor vid etableringen av ansvar.151 Av dessa 

uttalanden kan man dra slutsatsen att författarna åtminstone inte anser att försäkrad i befintligt 

skick enbart ska tillämpas vid adekvansbedömningen.   

Grönwall syn är istället att adekvans ska vägas in för att begränsa omfattningen att vara försäkrad 

i befintligt skick.152 Detta tyder närmast på att han vill tillämpa en omodifierad adekvansbedöm-

ning. Principen om befintligt skick, ska alltså begränsas av adekvans snarare än tvärtom, såsom är 

fallet i skadeståndsrätten där principen att ta den skadelidande som hen är snarast innebär en im-

munitet gentemot adekvansinvändningar. Inom diskussionen för att ta den skadelidande som hen 

är tycks uppfattningen vara att det endast är i extremfall, samt möjligen vid ersättningsneuroserna 

och självförvållade tillstånd, som det är möjligt att utesluta ansvar med hänvisning till något som 

skulle kunna liknas vid adekvans. Grönwalls uttalande tyder på en mer omfattande tillämpning av 

adekvans vid arbetsskadeförsäkringen än i skadeståndsrätten avseende samverkande sårbarhet hos 

den skadelidande.  

4.2.3 En tudelad jämförelse 

Det kan vara av viss betydelse att uppmärksamma att en bedömning enligt principen att vara för-

säkrad i befintligt skick får olika karaktär beroende på var i bedömning man befinner sig. Vid 

farlighetsbedömningen används befintligt skick för att sätta den individuella arbetsrisken i fokus 

för bedömningen. Denna bedömning skiljer sig mer från skadeståndsrätten än den mer renodlade 

bedömningen av orsakssambandet. Farlighetsbedömningen hänför sig snarare till en bedömning av 

riskskapande, då den avgörande frågan är om arbetet och i förlängningen arbetsgivaren gett upphov 

till någon risk. Bedömningen enligt befintligt skick skiljer sig följaktligen mer i denna del från 

principen att ta den skadelidande som hen är. 

                                                 
150 Carlsson (2008) s 405 f. 
151 Carlsson (2008) s 400, Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 97. 
152 Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 95.  
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Den andra delen av bedömningen där orsakssamband ska etableras och troligen även avgränsas är 

mer lik den prövning som sker i skadeståndsrätten. Följaktligen blir tillämpningen av principerna 

mer lika. Det är osannolikt att försäkrad i befintligt skick kan läka en brist i orsakssamband, då 

detta skulle särskilja den mycket ifrån principen att ta den skadelidande som hen är. Vid exempli-

fieringen i förarbeten avseende försäkrad i befintligt skick tillämpning vid bedömningen av orsaks-

sambandet, är det omfattningen av skadan eller att en sårbarhet förvärrat eller förlängt sjukdomsti-

den som påtalas. Detta är till synes inte en bedömning av etablering av ansvar utan avser snarare 

ett avgränsningsproblem.  Principen tillämpas i denna del till synes på samma sätt som att ta den 

skadelidande som hen är, såsom en modifiering av adekvansläran.   

4.2.4 Sammanfattning 

Grönwalls åsikt gällande att vara försäkrad i befintligt skick och att den kan användas i skärpande 

riktning samt att adekvans kan utgöra ett undantag från principen skulle kunna tala för att försäkrad 

i befintligt skick inte har lika stort genomslag som att ta den skadelidande som hen är avseende att 

skydda den skadelidandes rätt till ersättning. Det finns emellertid begränsat stöd för Grönwalls 

uttalande avseende adekvans i förarbeten. Carlssons tes avseende adekvansbegreppets minskade 

betydelse motsäger också detta. Att tillämpa en mer omfattande adekvanslära inom ett rättsområde 

där läran generellt haft en nedtonad betydelse skulle vara överraskande. I de rättsfall som nämnts, 

RÅ 1998 ref 8 (lagbasen) och RÅ 2007 ref 42 (tandskadan), hindrades inte ersättning på grund av 

bristande adekvans. Däremot omnämner man skadan som typisk i RÅ 2007 ref 42, vilket kan tyda 

på att en adekvansbedömning gjorts utan hinder av principen, även om det är mer troligt att utta-

landet gällde undantag för extremfall.  

Att principen skulle kunna användas också i skärpande riktning ger den en annan karaktär än prin-

cipen om att ta den skadelidande som hen är, då denna tillämpning ter sig främmande för de av-

vägningar som åtminstone den senare principen bygger på. I skadeståndsrätten är det tydligt att 

principen ska omfattar en positiv effekt för den skadelidande och ska säkerställa dennes rätt till full 

ersättning, medan försäkrad i befintligt skick åtminstone i den del som avser farlighetsbedöm-

ningen endast medför en individuell bedömning som kan utfalla i endera riktningen.  

En slutsats av detta skulle kunna vara att principen är en mer renodlad adekvansprincip inom ska-

deståndsrätten.   
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4.3 Psykisk arbetsskada  

4.3.1 Psykiska och psykosomatiska skador  

Arbetsskadebegreppet innefattar både psykiska och psykosomatiska tillstånd. Enligt en enkät som 

gjorts i samband med propositionen 2001/02:81 visade det sig att många läkare ansåg att arbets-

skadeförsäkringen täckte psykiska och psykosomatiska arbetsskador i alltför begränsad utsträck-

ning. Propositionen ger två förklaringar: att ord står mot ord samt att det inte finns några veten-

skapliga eller erfarenhetsmässiga belägg för att vissa faktorer på arbetsplatsen kan orsaka ska-

dan.153 Situationen kan följaktligen jämföras med psykiska faktorers ofördelaktiga ställning inom 

bedömningen för att ta den skadelidande som hen är. Inom arbetsskadeförsäkringen ser det dock 

lite annorlunda ut då psykiska arbetsskador formellt särbehandlas under vissa förutsättningar.  

I statistik från Försäkringskassan har det också visat sig att fler kvinnor än män anmäler psykisk 

arbetsskada och kvinnors arbetsskador i form av psykisk ohälsa sedan beviljas i mindre grad än de 

psykiska arbetsskador som anmälts av män.154 Orsakerna till denna statistik kan självfallet vara 

flera, såsom benägenhet att anmäla en psykisk skada, arbetsförhållanden i yrken där en större andel 

av de anställda är kvinnor, underliggande maktstrukturer samt att antalet anmälningar kan påverka 

beviljandefrekvensen. Statistiken visar emellertid att frågor avseende kön och psykisk sårbarhet är 

sammanlänkade. Inom arbetsskadeförsäkringen är också kön en av de faktorer som påtalas som en 

sådan individuell faktor som ska tillåtas påverka en bedömning enligt befintligt skick. Här kan man 

fråga sig om det enbart är fysiska skillnader som avses eller om det även innefattar faktorer såsom 

att kvinnor sköter mer av det obetalda arbetet i hemmet.  

4.3.2 Undantag för särskilda orsaker  

Inom arbetsskadebegreppet görs det undantag för vissa skadlighetsfaktorer. Om den psykiska eller 

psykosomatiska skadan orsakats av en företagsnedläggelse, bristande uppskattning av den försäk-

rades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga 

förhållanden anses den inte utgöra en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken 39:5.  

Undantagen fanns redan vid lag om arbetsskadeförsäkringens tillkomst, men kom till uttryck i lag-

text först i samband med ändringarna 1993. Skälet till att undantaget finns är enligt förarbetena att 

                                                 
153 Prop 2001/02:81 s 46.  
154 Lundberg, Westerholm & Ågren (2008) s 2 f. 
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det ligger i sakens natur att sådana situationen faller utom arbetsskadebegreppet.155  I RÅ 1998 ref 

8 (lagbasen) beskriver domstolen undantagen såsom förhållanden som gränsar sig till misshällig-

heter av privat natur eller som annars mera anknyter till den försäkrades person än till arbetsupp-

gifterna eller arbetsförhållandena som sådana.  

4.3.3 Psykisk skada till följd av olycksfall i arbetet 

Psykisk chock till följd av en traumatisk händelse i arbetet inkluderas som huvudregel i arbetsska-

debegreppet. Traumatiska händelser på arbetsplatsen kan vara situationer där den anställda är utsatt 

för ett direkt fysiskt hot såsom ett rån, men även situationer där den anställde inte själv är den 

utsatta. Tågförare i tunnelbanan som tvingas bevittna en olycka på tågspåret och till följd av detta 

drabbas av psykiska besvär skulle kunna vara ett exempel på detta.156  

Tidigare i arbetet har diskuterats chockskador hos anhöriga. Dessa ersätts inte inom ramen för so-

cialförsäkringen då de inte tillhör den försäkrade kretsen och utvecklingen inom skadeståndsrätten 

kommer troligen inte heller spilla över på arbetsskadorna i socialförsäkringsbalken.157  

4.3.4 Psykisk belastning  

Avseende upplevelsen av psykisk belastning i relation till arbetsfaktorer har individuella variat-

ioner stor betydelse. Stress är något som en enskild individ upplever och erfar. Det någon tycker är 

belastande tycker någon annan är utmanande. Principen om att vara försäkrad i befintligt skick är 

således särskilt viktig inom detta område.158   

Carlsson anger att det även med hänsyn till individuella faktorer krävs en extraordinär arbetsbe-

lastning för att hög arbetsbelastning ska utgöra en skadlighetsfaktor.159 Här kan man emellertid se 

en utveckling vid bedömning av stress som skadlighetsfaktor i RÅ 2010 ref. 101 (arbetsförmedla-

ren). Den anställda har under perioder i sitt arbete på arbetsförmedlingen varit utsatt för en hög 

arbetsbelastning. Hon har fått diagnosen stressrelaterad utmattningsreaktion och är sedan flera år 

tillbaka sjukskriven för detta. HFD konstaterar att hög arbetsbelastning och stress kan orsaka psy-

kisk ohälsa. Fråga i målet blir istället om orsakssamband föreligger mellan den anställdas psykiska 

besvär och skadlighetsfaktorn i form av hög arbetsbelastning på arbetsplatsen. Av målet kan man 

                                                 
155 Prop 1974/75:198 s 52, Prop 1992/93:30 s 21. 
156 Carlsson (2008) s 198 f.  
157 Carlsson (2008) s 232. 
158 Lundberg, Westerholm & Ågren (2008) s 4 f. 
159 Carlsson (2008) s 220. 
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dra slutsatsen att det troligen numera endast krävs en hög arbetsbelastning för att den ska utgöra en 

skadlighetfaktor.  

4.3.4.1 Arbetsnormal press 

Psykisk belastning på arbetsplatsen behöver emellertid inte bara komma sig av en objektivt hög 

arbetsbelastning. En psykisk belastning kan uppkomma i form av känslor av vanmakt eller miss-

nöje. Många yrken innefattar exempelvis kränkningar på daglig basis. En polis som får utstå spott 

och spe vid ett gripande är typfallet. Kränkningar torde dock vara mer allmänt förekommande än 

så. Även kommunaltjänstemän, socionomer, vårdare med flera får nog en hel del ilska riktat mot 

sig, både som beslutsfattare och individer. Detta måste dock relateras till vad som är en arbetsnor-

mal press. Carlsson beskriver bedömningen på detta vis: "Att somliga arbetsgrupper generellt 

måste visa en mental tålighet inför vissa arbetstypiska situationer framstår som naturligt, vilket 

exempelvis framkommer vid bedömningen av rätten till kränkningsersättning för poliser."160 Den 

arbetsnormala pressen är troligen en sak som kan begränsa tillämpningen av principen om befintligt 

skick alternativt medföra att den används i skärpande riktning.       

4.3.5 Mobbing och trakasserier 

Mobbing kan leda till allvarliga psykiska symptom såsom depression, apati eller paranoiska symp-

tom.161 Emellertid föranleder kravet på skadlighet att det på arbetsplatsen finns en faktor som kan 

påverka hälsan ogynnsamt. Vid bedömningen av en skadlighetsfaktor ska hänsyn tas till individu-

ella förhållanden enligt principen om befintligt skick. I fokus för bedömningen står alltså den ska-

delidandes upplevelse av vad som orsakat skadan. Å andra sidan fäster man vid bedömningen stor 

vikt vid konkreta omständigheter och exemplifieringar avseende olika händelser. Möjligen kan 

detta vara, som Carlsson uttrycker det, så att man måste hålla sig inom en viss rimlighetsnorm.162 

Annorlunda uttryckt finns som beskrivits tidigare en gräns för principens tillämpning vid extrem 

känslighet. Vid mycket liten påverkan i arbetet förenat med stor konstitutionell svaghet är det ju 

inte alltid inom ramen för vad som kan anses som en rimlig följd att den skadelidande drabbas av 

en psykisk skada. Det finns dock en fara i att konstatera att det rör sig om extrem känslighet i dessa 

situationer, då en prövning av arbetsskada till följd av mobbing kräver att stor tilltro fästs vid den 

                                                 
160 Carlsson (2008) s 226 f. 
161 Struwe (1996) s 45.  
162 Carlsson (2008) s 222 ff.  
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skadelidandes uppgifter samt individuella upplevelse för att ge det skydd arbetsskadeförsäkringen 

erbjuder fullt genomslag.    

Generellt kan sägas att medvetenheten om psyko-sociala faktorer på arbetsplatsen har ökat. Detta 

i kombination med en medicinsk utveckling har lett till en mer generös farlighetsbedömning vid 

sådana faktorer än tidigare.163 Detta kan jämföras med hög arbetsbelastning som berör liknande 

frågeställningar, då det är individens upplevelse av situationen som står i centrum för bedöm-

ningen. Här tycks dock bedömningen vara mer sträng.  

 

4.3.6  Självmord   

Självmord är inte att betrakta som olycksfall, då de inte är ofrivilliga.164 Självmord kan istället 

betraktas som utlösta av en arbetsskada. Grönwall beskriver att detta sker i "vissa fall" av svåra 

förvirrings- och depressionstillstånd.165  Ett exempel på detta är tidigare nämnda RÅ 1998 ref. 8 

(lagbasen) där den anställda begår självmord till följd av sin pressade arbetssituation. Domstolen 

uttalar också att ett självmord med betydande styrka i sig tyder på att den avlidne haft psykiska 

besvär och anser därför personskada föreligga. Slutsatsen man kan dra av detta är att bevisning 

avseende att det varit ett svårt depressionstillstånd inte ställs särskilt högt.  

Förutsatt att det finns en skadlighetsfaktor samt att skadan har inträffat i arbetet, blir det slutligen 

en värderingsfråga enligt Carlsson. En avvägning mellan arbetsrisker och egenrisker måste ske, för 

att utröna vilka risker som kan övervältras från det egna riskområdet. Vid fokus på den skadelidan-

des möjlighet att övervältra sina risker behöver inte bedömningen i stort skilja sig från den som 

sker i andra system.166 Följaktligen torde den rättspraxis som tidigare redovisats avseende ade-

kvansbedömningen vid självmord till följd av personskada även vara relevant för arbetsskadeför-

säkringen.  

 

                                                 
163 Carlsson (2008)  s 223. 
164 Carlsson (2008) s 200. 
165 Grönwall, Hessmark & Jansson (2003) s 80. 
166 Carlsson (2008) s 202 f.  
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4.3.7 Medicin och arbetsskadeförsäkring 

I propositionen 2001/02:81 anges olika typer av bevisproblematik av såväl enskild som allmän 

natur vara förklaringen till att psykiska skador behandlas mer ofördelaktigt än fysiska skador. En 

av två förklaringar som ges i propositionen är att ord står mot ord. Detta kan troligen kopplas till 

det Andersson anför avseende den ofördelaktiga behandlingen av psykiska skador inom skade-

ståndsrätten: "Att det rör sig om en stor och skiftande skala av subjektiva besvär som är kopplade 

till få och ofta osäkra objektiva tecken."167  

Den andra förklaringen som ges är att det saknas vetenskapligt och erfarenhetsmässigt stöd för att 

en viss faktor kan ge upphov till en särskild skada. Detta tar snarare tar sikte på den psykiatriska 

vetenskapen och inte på brister i det enskilda fallet. I propositionen diskuteras vilken vetenskaplig 

bevisning som krävs i farlighetsbedömningen. Bevisning ska vara vetenskapligt förankrad, men 

det krävs inte "full vetenskaplig bevisning". En väl utbredd uppfattning bland läkare med specia-

listkompetens inom aktuellt område är tillräckligt för att utgöra goda medicinska grunder. Detta 

bör uppfattas som en del av den generella lättnaden i beviskraven som finns i arbetsskadeförsäk-

ringen.168 

Problematiken avseende psykisk arbetsskada beskrivs av Lundberg, Westerholm och Ågren, som 

alla har en bakgrund inom medicin, utifrån tre punkter. Det första som är problematiskt är kravet 

på övervägande skäl, som kan uppfattas som ett vetenskapligt sett högt beviskrav. Även om det, 

vilket är värt att förtydliga, rättsligt sett är ett lågt beviskrav. Många psykiska sjukdomar är resul-

tatet av fler än en orsaksfaktor och man menar att det är problematiskt att hitta den som har störst 

betydelse. Utpekande av huvudorsak behandlas såsom en del av beviskravet. Detta kan möjligen 

vara ett utslag av, som både Peczenik och Wahlberg påtalar, att den medicinska bilden av orsaks-

samband får genomslag även i en juridisk kontext.169 Övervägande skäl översätts av författare med 

bakgrund inom medicin och i denna översättning omvandlas ett beviskrav från lågt till högt. 

Den andra punkten är att det helt enkelt saknas vetenskapligt material av god kvalitet. Den tredje 

avser att farlighetsbedömningen ofta baseras på epidemiologiska undersökningsrapporter. Dessa 

belyser samband mellan en faktor och sjukdom på en kollektiv nivå. Det är således ett medelvärde 

                                                 
167 Andersson (1992) s 499.  
168 Prop 2001/02:81 s 42. 
169 Peczenik (1979) s 269, Wahlberg (2009) s 890 ff.  
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som redovisas och individuella variationer är inte synliga. Samtidigt ska bedömningen göras enligt 

principen om befintligt skick.170  

Carlsson anser att det allmänt verkar som att skadebedömningen inklusive värderingen av orsaks-

sambandet till stor del har överlåtits på de medicinska experterna. Samt att detta innebär att bevis-

ning kring den skadelidandes hälsostatus och liv i övrigt riskerar att inte vägas in i bedömning, i 

strid med den fria bevisvärderingens princip.171 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 

4.4.1 Principen om att vara försäkrad i befintligt skicks funktion 

Principen om befintligt skick är inte en lika renodlad adekvansprincip som att ta den skadelidande 

som hen är. Detta kan delvis förklaras av adekvansbegreppets olika betydelse inom socialförsäk-

ringsrätten respektive skadeståndsrätten. Men också genom att principen inom arbetsskadeförsäk-

ringen kan användas i skärpande riktning, vilket ger den en mer nyanserad funktion än att enkom 

innebära ett hinder för adekvansinvändningar. Detta kan förklaras av att farlighetsbedömningen 

inte innefattar någon adekvansbedömning och att principen om befintligt skick självfallet då måste 

ta en annan form.  

Att adekvans skulle kunna vara ett undantag vid principens tillämpning, utöver extremfallen, talar 

möjligen för att principen om befintligt skick är mer restriktiv än att ta den skadelidande som hen 

är. Här kan det dock vara värt att beakta att skadorna man har att hantera i arbetsskadeförsäkringen 

även inbegriper arbetssjukdomar. Behovet att avgränsa principen kan vara större med anledning av 

detta, då olycksfall ofta har mer likartade konsekvenser och således till sin natur är mer påräkne-

liga.172 Sjukdomar innefattar rent generellt även ett längre händelseförlopp med större utrymme för 

sårbarheter att påverka och att då tillämpa principen endast med undantag för extremfall skulle 

kunna medföra ett allt för omfattande skydd. Carlsson anmärker att det inte nödvändigtvis är så att 

arbetsskadeförsäkringen är mer generös än den utomobligatoriska skadeståndsrätten, då systemet 

                                                 
170 Lundberg, Westerholm & Ågren (2008) s 9 f.   
171 Carlsson (2008) s 491. 
172 Carlsson (2008) s 404.  
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har andra ekonomiska begränsningar.173 Särskilt med beaktande av den ökade psykiska ohälsan i 

samhället och den press detta troligen sätter på socialförsäkringen i stort.  

4.4.2 Extremfall 

Tillämpningen av undantag för extremfall är oklar inom arbetsskadeförsäkringen, precis som i ska-

deståndsrätten. Inom arbetsskadeförsäkringen finns dock ett mål i HFD som behandlar undantaget, 

RÅ 2007 ref 42 (tandskadan). En mer försiktig tolkning av målet ger slutsatsen att domstolen satt 

taket högt för vad som utgör ett extremfall. En annan mer osäker, men också mer långtgående 

tolkning, skulle kunna vara att undantag för extremfall inte ska göras vid etablering av orsakssam-

band, utan endast i farlighetsbedömningen. Då likheterna mellan principerna är som störst vid be-

dömningen av orsakssamband kan det vara mer rimligt än annars att dra paralleller mellan de båda. 

Detta skulle då kunna innebära att undantag för extremfall inte längre ska göras inom principen att 

ta den skadelidande som hen är.  

4.4.3 Psykisk sårbarhet 

Även inom arbetsskadeförsäkringen behandlas de psykiska skadorna mer ofördelaktigt än de fy-

siska. De förklaringar som ges till detta i propositionen 2001/02:81 är främst bevisproblematik.174 

Det kan vara värt att poängtera att föreställningar som att den skadelidande får skylla sig själv för 

sitt psyke och oron för missbruk troligen har viss betydelse också inom arbetsskadeförsäkringen.175 

Idag anses både hög arbetsbelastning och mobbing vara en skadlighetsfaktor, vilket öppnar upp för 

att fler fall av de psykiska arbetssjukdomarna kan godkännas såsom arbetsskador. Detta beror till 

viss del på att det vetenskapliga underlaget ständigt ökar i omfattning. Men utvecklingen kan även 

vara ett tecken på att tilltron till den skadelidandes beskrivning av den egna upplevelsen har ökat. 

Här kan en parallell dras till utvecklingen inom skadeståndsrätten och de psykiska skadorna där 

bundenheten till en fysisk skada eller samband minskat. Det finns således en liknande tendens där 

båda principerna stärks genom den skadelidandes egen upplevelse i högre grad tillåts påverka be-

dömningen.   

                                                 
173 Carlsson (2008) s 397 f i not 1861.  
174 Prop 2001/02:81 s 46.  
175 Se avsnitt 3. 



  

  

 59  

 

 Den medicinska problematiken är dock till stor del jämförbar med skadeståndsrätten och kan till 

viss del förklara de psykiska skadornas ofördelaktiga behandling inom respektive princip. Uttalan-

det avseende lägre krav också på den vetenskapliga bevisningen vid beviskrav på övervägande 

sannolikhet borde tillämpas analogt även inom skadeståndsrätten förutsatt att beviskravet är över-

ensstämmande. Det är av stor betydelse för de psykiska skadorna att det eventuella lägre beviskra-

vet ges genomslag även i den medicinska bedömningen av orsakssambandet. 

Vid skador till följd av traumatiska händelser, alltså chockskador, är bedömningen mer klar inom 

både skadeståndsrätten och arbetsskadeförsäkringen. Den parallella acceptansen för denna typ av 

skador talar för att rättsläget möjligen är mer generöst vid kortare händelseförlopp än vid längre 

inom båda rättsområdena. PTSD-diagnosens inverkan kan också vara av betydelse.  

Inom försäkrad i befintligt skick diskuteras kön såsom en individuell faktor, vilken kan påverka 

bedömningen enligt principen. I skadeståndsrätten diskuteras kön generellt inte som en sårbarhet 

inom principen för att ta den skadelidande som hen är. Att kalla något en individuell faktor är mer 

politiskt neutralt på så vis att man inte tar ett tydligt ställningstagande avseende om kön innebär en 

nackdel på ett sådant vis att detta behöver kompenseras i form av en skyddande princip. Då försäk-

rad i befintligt skick är behandlad i förarbeten står den närmare den politiska sfären än att ta den 

skadelidande som hen är vars existens främst uttryckligen står att finna i doktrin. Sårbarhet i form 

av kön är något som kan vara värdefullt att diskutera även inom ramen för skadeståndsrätten. Som 

tidigare nämnts i detta arbete bör inte sårbara individer diskuteras, i detta fall alltså kvinnor, utan 

hur kön i den specifika situationen eventuellt kommit att förvärra skadans omfattning.  

 

5 Avslutande kommentarer 

Principen att ta den skadelidande som hen är leder naturligt till en modifierad adekvansbedömning. 

Hänsyn till den skadelidande blir vid principens tillämpning en del av den normativa värderingen. 

Det är viktigt att identifiera formen för principens tillämpning då det också ger vägledning i hur 

problematiken avseende en sårbarhet hos den skadelidande ska behandlas vid den rättsliga bedöm-

ningen. Doktrin är här tydlig; att ta den skadelidande som hen är utgör en adekvansprincip. Före-

komsten av en sårbarhet hos den skadelidande ska alltså helst avgöras på det normativa planet, inte 

på det faktiska. Ändå är det ofta så HD valt att behandla sårbarhet hos den skadelidande, som en 
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bevisfråga eller en fråga om konkurrerande eller samverkande orsaker. En stor fara för principens 

genomslag, som gestaltas av kammarrättens domskäl i RÅ 2007 ref 42 (tandskadan), var att hindra 

principens genomslag genom att konstatera att skadan var färdig. Trots att den inte kommit till 

uttryck i någon faktiskt ekonomisk förlust. Domstolen tycks ha fäst sig vid att den fysiska skadan 

varit etablerad, eller annorlunda uttryckt stabiliserad. HFD tar dock avsteg från denna bedömning 

och anser frågan vara en annan, den om adekvans. I NJA 2009 s 104 (övertagande orsak) skulle en 

tolkning kunna vara att HD valt samma synsätt som HFD. Att göra en normativ fråga av skadeli-

dandes sårbarhet, istället för att stanna i de logiska formlernas värld. Rättsfallen kan något godvil-

ligt sägas vara ett tecken på att det finns en ökad vilja att lyfta hänsyn till den skadelidande och 

faktorer på hens sida till det normativa planet såsom doktrin förordnar.  
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