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UTVECKLING AV ERSÄTTNINGEN FÖR
CHOCKSKADOR

Icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott

Av docent Håkan Andersson, Sverige

1. Inledande probleminventering

Den uppgift som förelagts mig till årets nordiska juristmöte är att förbereda
ett underlag för diskussion av "icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott".
Som synes av min uppsatsrubrik har jag utvidgat ämnet något. Det ämne
som därmed ringas in är de så kallade chockskadorna, vars huvudtyp utgörs
av att någon lider en personskada till följd av chock efter att ha bevittnat
eller underrättats om en annan persons - i typfallet en anhörigs - skada,
framförallt dödsfall. Den icke-ekonomiska delen av skadan hänför sig till
de psykiska följder som inte täcks av ersättningen för inkomstförlust eller
kostnader. För att behandla denna fråga kommer förutsättningarna i stort
för ersättning (dvs även ekonomisk sådan) till anhöriga att behandlas. Över-
sikten kommer dessutom att behandla vilka argument som överhuvud - dvs
både vid brottslig respektive annan ansvarsgrundande handling - kan an-
vändas för och emot ersättning av denna indirekta skadeföljd.

Utgångspunkten för en diskussion om reformering av rättsläget är att
Högsta domstolen i Sverige nyligen har brutit sin tidigare restriktiva praxis
och, genom rättsfallet NJA 1993 s 411—II, givit ersättning till efterlevande
familjemedlemmar som genom underrättelse om ett uppsåtligt dödandet av
dottern i familjen tillfogats personskada i form av psykisk chock. Därefter
har i Sverige ett lagförslag lagts fram där rätten till ersättning för de anhö-
riga vid dödsfall regleras. I korthet går förslaget ut på att den som stod en
genom skadehändelsen dödad person särskilt nära ska ges rätt till skade-
stånd, oberoende av om dödsfallet framkallats uppsåtligen eller om annan
ansvarsgrund föreligger; en förutsättning är att den närståendes chock kan
klassificeras som personskada.1 Frågan om chockskadeersättning har också
tämligen nyligen varit uppe till bedömning i norska Høyesterett, där ersätt-

1 SOU 1995:33, Ersättning för ideell skada vid personskada, s 42,377 ff och 441 ff.



556 Håkan Andersson

ning medgivits efter en påräknelighetsbedömning utan att någon specialre-
gel för skadetypen i fråga uppställts.2 I Danmark synes en restriktivare praxis
gälla, men en mer generös inställning finns förordad i doktrinen.3 Också i
Finland är inställningen, om än något restriktiv, att skadetypen principiellt
kan ersättas.4 Eftersom det i Sverige genomförts en tydlig förändring av
praxis och eftersom det dessutom finns ett aktuellt lagförslag i ämnet, kom-
mer jag i den fortsatta framställningen att särskilt fokusera på konsekven-
serna av förändringen avseende den svenska synen på frågan. Givetvis kom-
mer även de övriga nordiska ländernas skadeståndsrätt att uppmärksam-
mas, liksom rättspolitiska synpunkter beaktas oavsett geografiskt ursprung.

Kan man i det här skedet konkludera att problemet är löst, och kan man
säga att lösningen är tillfredsställande? Genom domen från 1993 och lag-
förslaget från 1995 är förvisso vissa frågor besvarade, men desto fler frå-
gor har lämnats öppna. Risken som föreligger är att de lösningar som nu
givits kan blockera en vidareutveckling i praxis. HD uttalade nämligen i
domen från 1993 att man i avvaktan på lagstiftaren inte ville gå längre än
man där gjort. När nu lagstiftaren bara reglerar en typ av skadesituation,
och lämnar andra därhän, kommer kanske läget för framtiden att vara låst. I
betänkandet betonas visserligen att regeln inte ska läsas motsatsvis, utan att
rättsutvecklingen i praxis kan gå vidare.5 Men eftersom HD uttalade att en
långtgående utvidgning ankommer på lagstiftaren föreligger risken att den
föreslagna regeln för tämligen lång tid kommer att lägga restriktioner på
utvecklingen i praxis. Man borde nog överväga fördelen med att inte alls
lagstifta hellre än att binda rättsutvecklingen vid en preciserad regel som
ändå delvis redan är etablerad.

HD har genom sitt kasuistiska ställningstagande6 lämnat ett antal gräns-
dragningsfrågor öppna. En sådan fråga är huruvida skadestånd också ska

2 NRt 1985 s 1011. För en bred översikt av problemet samt en kritisk hållning till
tidigare norsk praxis, se Lødrup, Ansvar for sjokkskader (Jussens Venner 1972
s 121 ff).
3 Vinding Kruse, Erstatningsretten (4. udg, København 1987) s 361 ff. Se även
Nørgaard-Vågner, Lærebog i erstatningsret (København 1990) s 245; Ussing,
Erstatningsret (2. optryk, København 1944) s 148 f och 159 menar att anhöriga i
princip kan få ersättning men att skadan oftast är inadekvat.
4 Saxen, Skadeståndsrätt (Åbo 1975) s 66 ff; dens, Tillägg till skadeståndsrätt (Åbo
1983) s 394 f.
5 SOU 1995:33 s 443.
6 Jfr Hellner, Ersättning för psykiska besvär (SvJT 1993 s 449 ff) s 457 f.
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kunna utdömas när dödsfallet har orsakats av vårdslöshet eller annat hand-
lande som kan grunda skadeståndsskyldighet (dvs ej uppsåtligt dödande).
En annan fråga berör de närståendes skadeståndskrav när någon har tillfo-
gats personskada som inte lett till döden.1 Den första frågan har SOU-för-
slaget, som ovan nämnts, tagit ställning till men den senare frågan återstår
obesvarad. För framtiden kan man dessutom ifrågasätta om inte ersättning
ska kunna ges även i fall där man inte kan uppvisa chockskada av sådan
karaktär att den kan klassas som personskada. En annan fråga som är obe-
svarad är hur man ska se på ökade besvär i anslutning till vård av anhöriga,
dvs i sådana fall där vården förvisso inte leder till inkomstförlust eller kost-
nader. I anslutning till frågan om chockskador uppmärksammar man vidare
problemet med psykiska skador i allmänhet. Det är nämligen så att
personskadereglerna i första hand är avpassade efter fysiska skador, men
på senare tid har även den psykiska komponenten alltmer börjat uppmärk-
sammas.

2. Allmänna ändamålsskäl avseende skadeståndsansvarets gräns

Gemensamt för de skadefall som nu nämnts är att någon annan än den som
direkt blivit utsatt för skadevållarens riskskapande lider skada på olika sätt.
Oftast får den skadelidande inget skadestånd i dessa situationer men det
finns skadefall som ersätts. Några klara gränslinjer de lege lata är svåra ett
entydigt fixera, men man kan åtminstone uppmärksamma att en bakomlig-
gande - om än oklar - idéram synes vara en värdering av hur pass nära rela-
tion en viss grupp skadelidande har till den initialt drabbade skadelidande.8

Trepartsrelationer aktualiserar alltid svåra problem inom skadestånds-
rätten. Det kan därför inledningsvis vara lämpligt med en definition av ter-
men tredjemansskada', åtminstone kan ett sådant klarläggande undanröja
en del förhastade slutsatser om chockskadorna. Med tredjemansskada me-
nar man traditionellt en ekonomisk skada som drabbar någon annan än den
som initialt lidit en person- eller sakskada.9 Eftersom inte samma subjekt

7 NJA 1993 s 41 (s 55).
8 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans (Uppsala 1993) s 549 ff,
om olika situationer av indirekta skador.
9 Se vidare om tredjemansskador H Andersson, Skyddsändamål och adekvans
s 560 ff; Hellner, Skadeståndsrätt (5. uppl, Stockholm 1995) s 362 ff; Kleineman,
Ren förmögenhetsskada (Stockholm 1987) s 180 ff; Lødrup, Lærebok i erstatningsrett
(3. utg, Oslo 1995) s 305 ff; Nygaard, Skade og ansvar (4 utg, Oslo 1992) s 362 ff;
Saxén, Skadeståndsrätt s 77 ff; Vinding Kruse, Erstatningsretten s 353 ff.
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drabbas av den inledande integritetskränkningen och den efterföljande eko-
nomiska konsekvensen skulle en ersättning av tredje mans förlust kunna
leda till en oöverskådlig krets skadeståndsberättigade som på något sätt har
ett ekonomiskt intresse. För att motverka denna obegränsade ersättnings-
möjlighet är utgångsläget - huvudregeln - att tredjemansskadorna inte er-
sätts. Men allt indirekt skadetillfogande kan inte klassas som tredjemans-
skada. Om en person eller en bil skadas som en kedjereaktion på att två
andra bilar kolliderat är det således inte fråga om en tredjemansskada. Den
som lider en över diverse mellanled härledd person- eller sakskada är ju
inte tredje man i förhållande till sin egen fysiska skada. Den som lider en
chockskada i anslutning till en anhörigs skada har således själv drabbats av
en personskada.10 De argument som kan anföras för eller emot ersättning
av chockskadorna måste därför sökas på annat håll än genom en hänvisning
till tredjemansprincipen.11

Det allmänt anförda argumentet mot ersättning i trepartsrelationer är att
en oändlig krets av berättigade kan uppkomma och att ersättning därmed
skulle leda till att skadeståndsansvaret svämmade över alla bräddar.12 Vi-
dare anförs ofta bevissvårigheter, risken att tveksamma krav ska framstäl-
las, behovet av en rättstekniskt enkel regel samt att åtminstone de egentliga
tredjemansskadorna liknar rena förmögenhetsskador, för vilka huvudregeln
om ickeersättning är stark.13 Onekligen är en regel om att skadetypen inte

10 Vi förbigår tills vidare komplikationen att fastställa vad som utgör "personskada".
Se nedan avsnitt 3 och 5.4.
11 Se nedan avsnitt 5. Jfr även SOU 1995:33 s 380 f; Hellner, Skadeståndsrätt s 363;
Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar stöd i lag? (FJFT 1994 s 387 fl)
s 394 f och 400 f. Se vidare Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körper-
verletzungen und Gesundheitsschäden (Freiburg 1970) s 19 ff, om den tidigare
tyska diskussionen om chockskadornas status av omedelbar eller medelbar skada,
von Hippel, Haftung für Schockschäden Dritter (NJW 1965 s 1890 ff) s 1891 f,
menar att kvalificeringen är irrelevant, och att den ej indikerar en lösning. Kötz,
Deliktsrecht (4. Aufl, Frankfurt am Main 1988) s 63, sammanfattar att den chock-
skadade är "ebenso unmittelbar Geschädigter" som den kroppsskadade; likaså
Schmidt, Schockschäden Dritter und adäquate Kausalität (MDR 1971 s 538 ff)
s 538 f.
12 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 127,377 och 459 om detta s k "floodgate-
argument".
13 Se exempelvis Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp II (Stockholm 1991)
s 322 ff; Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada (SvJT 1969
s 332 ff) s 335 ff; Persson, Utlåtande i NJA 1966 s 210 s 214 ff; Saxen, Adekvans
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alls ska ersättas väldigt lätt att tillämpa, men den motsatta regeln - att ska-
dorna alltid ska ersättas - är förvisso lika enkel. För att motivera gränsdrag-
ningen får man därför söka andra skäl än den rena praktikabiliteten. Detta
gäller med särskild styrka eftersom de indirekta skadorna - både chock-
skador och tredjemansskador - faktiskt stundom ersätts. Det intressanta är
att söka de ändamålsskäl som kan rättfärdiga dessa ersättningsfall; indirekt
får man därigenom skälen för att de flesta fall ej ska berättiga till ersättning.

Den traditionella begränsningsläran, dvs adekvansläran, kan med sitt
förutsebarhets- respektive sannolikhetsrekvisit inte motivera gränsdrag-
ningen mellan ersättningsbara och ej ersättningsbara skador i nu relaterade
trepartssituationer.14 Med ledning av forutsebarhetskriteriet kan man tvärtom
mycket väl räkna med att folk blir chockade vid åsynen av den konkreta
skadehändelsen. Man kan vidare tillfoga att det är betydligt sannolikare att
en person som inte är anhörig till den skadade ska råka befinna sig på plat-
sen för skadehändelsen. Att över en kam utesluta dessa skadelidande, eller
att låta avgörandet bero på påräkneligheten i det enskilda fallet, leder till
slumpmässiga lösningar.15 Inte heller kan en argumentation utifrån skydds-
ändamålet med den överträdda handlingsnormen leda till en differentiering
mellan olika indirekt chockskadade. Exempelvis är det svårt att med hjälp
av en regel om hastighetsbegränsning motivera varför bara vissa anhöriga,
ej andra personer som befann sig i trafiken, ska få skadestånd om en kolli-
sion inträffar.16 Värderingen kring ansvarets gräns kan i dessa fall således

och skada (Åbo 1962) s 177; Vinding Kruse, Erstatningsretten s 367 f.
14 SOU 1995:33 s 381 f. Jfr Hellner, Skadeståndsrätt s 202 f, 209 och 396 ff. Se
vidare Markesinis & Deakin, Tort Law (3rd ed, Oxford 1994) s 70 f, 120 och 129,
om svårigheten i engelsk rätt att för trepartsrelationer använda begreppen "duty of
care" respektive "foreseeability"; jfr a a s 81 f och 186 ff. Se Prosser & Keeton, On
the Law of Torts (5th ed, St. Paul, Minn. 1984) s 365 f, om motsvarande fråge-
ställning i amerikansk rätt; jfr a a s 65 f, 272 ff, 280 ff och 667 ff. Se om denna
diskussion i norsk respektive tysk rätt, Lødrup, Lærebok i erstatningsret s 303 och
305; Lange, Schadensersatz (2. Aufl, Tübingen 1990) s 452 ff.
15 Jfr Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körperverletzungen und
Gesundheitsschäden s 152 f och 188 f; Deutsch, Haftungsrecht I (München 1976)
s 480 f; Kleineman, Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner - HD ändar sin
praxis (JT 1992-93 s 814 ff) s 823 f; Peczenik, Causes and Damages (Lund 1979)
s 215; Vinding Kruse, Erstatningsretten s 362 f, om adekvansargumentens ringa
betydelse i chockskadefallen.
16 Jfr H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 351 ff, 365 ff och 449 ff, om hur
långt argumentationen utifrån överträdd handlingsnorm kan föras.
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inte ensidigt utföras genom vad man kan kalla ett skadevållarperspektiv,17

utan argumenten kommer istället mera att handla om den skadelidandes
sida, dvs just angående chockskadorna blir det en värdering av relationen
mellan den direkt utsatte och den chockskadade.18 Man får i den relationen
söka någon faktisk närhet som gör det möjligt att särskilja gruppen som kan
fa ersättning från övriga skadeståndspretendenter. På så sätt kan man und-
vika olägenheten med en alltför stor oöverskådlig krets av ersättnings-
berättigade. Det handlar således om en öppen rättspolitisk argumentation,19

där särarten i de enskilda fallen bör analyseras och där en enhetlig formel
inte låter sig genomföras.

Tills vidare görs följande konklusion:

Vi kan inte fastställa någon allmän formel för hur den sorts indirekta
skador som chockskadorna utgör ska ersättas. Eftersom den treparts-
relation som är förhanden inte är av det slag som gör sig gällande vid
tredjemansskadorna - den som kräver skadestånd har nämligen själv
lidit en initial skada - kan vi åtminstone inte använda samma motiv för
restriktivitet avseende chockskadorna. Vi måste istället syna argument
både avseende den skadevållande handlingen och den relation som före-
ligger mellan direkt och indirekt skadelidande.

3. Problem med psykiska skador

Det är möjligt att problematiken kring chockskadorna inte bara härrör från
skadans indirekta karaktär utan lika mycket beror på dess psykiska karak-
tär. Historiskt kan man iaktta en viss restriktivitet vad gäller synen på psy-
kiskt tillfogade skador liksom även på psykiska följdskador till initialt fy-
siska personskador. Angående den första frågan - ompsykiskt orsakande -
kan man peka på traditionen från främst dansk rätt, där begreppet integritets-

17 Om terminologin skadevållar- respektive skadelidandeperspektiv, se H Anders-
son, Skyddsändamål och adekvans s 237 ff, 344 ff och 452 ff.
18 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 456 ff om innebörden av
att anlägga ett skadelidandeperspektiv. Idén går i korthet ut på att öppet och konkret
analysera sakomständigheter, och rättsliga argument anknutna till dessa, på den
skadelidandes sida. Jfr SOU 1995:33 s 384 där man däremot uppfattat skyddsända-
målsläran såsom att det blott handlar om att väga skadevållarens respektive den
skadelidandes intressen mot varandra - en abstrakt intresseavvägning som således
inte skulle ge mycket vägledning i praktiken.
19 Jfr SOU 1995:33 s 387 ff.
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kränkning använts såsom tillämpningsområde för culparegeln; därvidlag
har culparegeln ansetts omfatta sak- och personskador som orsakats med
fysiska medel.20 Trots allt har dock även de nu omtalade chockskadorna
kunnat ersättas, men de har då behandlats som särfall utanför de egentliga
integritetskränkningarna.21 I Finland,22 Norge23 och Sverige24 har det teore-
tiska kravet på framkallande genom fysiska medel inte upprätthållits.

Historiskt kan den restriktiva synen ha sin förklaring i att psykologin är
en sent utvecklad vetenskap. 1800-talets skadeståndsläror hade som en själv-
klar utgångspunkt att en skada är något som kan förklaras med fysiska kraft-
ers påverkan på fysiska kroppar. Denna historiskt förlegade syn på psyket
kan också förklara den andra ovan redovisade frågan - den restriktiva sy-
nen på psykiska följdverkningar av fysiska skador. Det är enkelt att iaktta
att domstolarna vid bedömningen av psykisk kausalitet mycket oftare än
vid bedömningen av fysisk sådan kommer fram till att orsakssambandet
inte anses styrkt, exempelvis därför att den skadelidandes egen konstitution
bidragit till skadeverkningarna.25 Angående den skadelidandes känslighet
upprätthålls förvisso i princip samma huvudregel vid fysisk som vid psy-
kisk mottaglighet, nämligen att "skadevållaren får ta den skadelidande så-
som han finner honom".26 Men bevisprövningen eller adekvansbedömningen

20 Ussing, Erstatningsret s 26; Vinding Kruse, Erstatningsretten s 101 f. Jfr även
Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 361 ff, om den motsvarande amerikanska
utgångspunkten.
21 Jfr exempelvis Ussing, Erstatningsret s 158 ff; Vinding Kruse, Erstatningsretten
s 361 ff. Jfr dock den senaste danska framställningen av skadeståndsrätten, Nørgaard-
Vagner, Lærebog i erstatningsret s 21 f och 244 f, där begreppet integritetskränkning
inte används och där således inte heller kravet på fysiskt tillförd skada upprätthålls.
22 Rättsläget i denna begreppsfråga synes tidigare varit något oklar; se Saxen,
Skadeståndsrätt s 64 ff. Numera anses dock att skadan inte behöver ha orsakats med
fysiska medier; se Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar stöd i lag?
s 395; jfr även Saxen, Tillägg till skadeståndsrätt s 394 f och 398.
23 Lødrup, Lærebok i erstatningsrett s 48 f och 302 f. Jfr dock Hagstrøm, Culpanormen
(4. utg, Oslo 1985) s 47 ff, som behandlar chockskadorna som exempel på ersätt-
ning utanför "integritetskrenkelsenes område."
24 Bengtsson-Nordenson-Strömbäck, Skadestånd (3. uppl, Stockholm 1985) s 60
och 173; Hellner, Skadeståndsrätt s 93 f och 97 f.
25 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 498 ff; Peczenik, Causes
and Damages s 271 ff.
26 Se Lange, Schadensersatz s 131 och 141 ff; Markesinis & Deakin, Tort Law
s 122; Saxen, Adekvans och skada s 181 ff. Om huvudregeln se Hellner, Skadestånds-
rätt s 209.
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utfaller, som sagt, oftare negativt när psykiska komponenter finns med.27

Det rent faktiskt problematiska är att en tämligen vid uppsättning av olika
subjektiva besvär måste knytas till få, och ofta osäkra, objektiva indikationer.
Dessutom kan de psykiska komponenterna höra hemma på ett antal olika
ställen i det kausala förloppet, allt ifrån direkta chockverkningar, utveck-
landet av traumatiska neuroser av olika karaktär till rent självdestruktiva
förvecklingar såsom självmord.28

Över huvud taget har man alltså kunnat notera en restriktiv attityd till
ersättandet av psykiska skadeföljder. Man talar stundom om att upprätt-
hålla ett minimikrav på det skadegörande ingreppet för att skadestånd över
huvud taget ska bli aktuellt.29 Vidare hävdas att ett minimum av motstånds-
kraft måste krävas av den skadelidande, och att man alltså inte kan godta
vilka överreaktioner som helst.30 Restriktiviteten härrör också från det ovan
nämnda floodgate-argumentet,31 risken för simulerade, alltför många och
överdrivna krav eller helt enkelt oviljan att uppmuntra alltför stark känslig-
het.32

Det är starkt önskvärt att vi i den framtida - varför inte redan i den nu-
tida? - skadeståndsrätten får en nyanserad syn på psykiska skador och psy-
kiska skadetillfoganden och att denna grundsyn ges en utformning som
motsvarar den moderna psykologins krav. I det nu liggande svenska lagför-
slaget om ideell ersättning vid personskada betonas att de psykiska kompo-
nenterna uttryckligen ska beaktas. Ändringsförslaget betonar att inte bara
fysiskt, utan också psykiskt, lidande omfattas av bestämmelsen om ideell
ersättning.33 Denna grundsyn bör, enligt mitt förmenande, i framtiden ge

27 Om kritik mot att alls använda adekvansbedömningar vid lösandet av problem
med psykiskt orsakande, se Bick, Die Haftung für psychisch verursachte
Körperverletzungen und Gesundheitsschäden s 152 ff och 164 ff. Jfr även Hellner,
Ersättning för psykiska besvär s 457.
28 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 501 ff.
29 Denna fråga bör systematiskt hänföras till culparekvisitet. Jfr Saxen, Adekvans
och skadas 91.
30 Lange, Schadensersatz s 132 f och 150.
31 Se ovan vid not 12.
32 Se Robertson, An American Perspective (i Markesinis & Deakin, se ovan not 14)
s 204 f, om denna rättspolitiska bakgrund till den amerikanska grundsynen på chock-
skador; jfr a a s 198 och 208 om behovet av klara gränser. Se även Prosser &
Keeton, On the Law of Torts s 359 ff.
33 SOU 1995:3 s 41, 338 ff särskilt s 341 ff samt s 438 ff. Se även SOU 1994:75,
Patientskadelag s 134 f och 180, som tecken på en omsvängning i riktning mot en
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återverkningar även för andra skador än de ideella, dvs för psykiska skade-
verkningar i stort. Exempelvis bör chockskador kunna ersättas även för det
fall den chockade inte blivit fysiskt skadad utan bara haft befogad fruktan
för att bli det.34 När det gäller den ideella ersättningen bör man också notera
att de psykiska besvären torde ha längre varaktighet än de rent fysiska
krämporna, varför de äldre tabellerna för sveda och värk bör ses över. Dessa
tabeller, som i främsta rummet avsett fysiska akuta besvär, innefattar en
tämligen snabbt fallande ersättning över tiden, vilket inte är ändamålsenligt
för den ideella ersättningen som avser psykiska besvär.

Inför den fortsatta framställningen vill jag avseende de psykiska skadornas
natur hävda det följande:

En modern skadeståndsrätt borde ha en modern syn på de psykiska kom-
ponenterna. Även om bevisningen eventuellt kan bli svårare avseende
den psykiska kausaliteten är det ingen anledning till att materiellt särbe-
handla psykiska skador Ett erkännande av de psykiska komponenternas
betydelse bör kunna undanröja huvudskälet till den restriktiva praxisen
avseende chockskador

4. Den initiala skadans karaktär

Vi ska i nästa avsnitt titta på olika sätt att avgränsa ersättningen för chock-
skador. Därvidlag kommer en differentiering att genomföras avseende den
personella relationen mellan den direkt och indirekt drabbade, det sakliga
kriteriet avseende det sätt på vilket chockskadan uppkommit, relevansen av
skadevållarens faroskapande samt avseende olika skadetyper för den indi-
rekt drabbade. Innan dessa frågor penetreras ska vi diskutera frågan vilken
initial skadetyp som kan tjäna som utgångspunkt för diskussion om chock-
skadeersättning.

Traditionellt har man endast diskuterat frågan om chockskador till följd
av dödsfall. Onekligen skulle den hypotetiska kretsen av ersättningskrävande
kunna bli oändlig om alla personskador skulle leda till ersättning av, för-
utom själva personskadan, diverse reaktioner hos personer som på olika

positivare syn på ersättning av psykiska skador. Se även Law Commission Consulting
Paper (No. 137) on Liability for Psychiatric Illness, Part III, där utvecklingen inom
den medicinska forskningen avseende psykiska skador uppmärksammas som grund
för en möjlig vidareutveckling av den skadeståndsrättsliga synen på frågorna.
34 Jfr Lange, Schadensersatz s 151, som förordar en sådan lösning.
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sätt blir obehagligt berörda av händelsen. Ett oändligt antal tvivelaktiga
krav skulle kunna resas.

I de fall man trots allt kan konstatera att chocken nått upp till den nivå
som anses krävas kan man fråga sig om skälen för en klassificering utifrån
initialskadans art är övertygande. Om exempelvis kriterierna för den perso-
nella relationen35 är uppfyllda bör det vara en öppen fråga om inte även
allvarligare initiala personskador ska kunna utgöra utgångspunkt för
skadeståndskravet. Om en person skadas och hamnar i koma under lång tid
kan den effekten vara lika psykiskt påfrestande för de anhöriga som om ett
dödsfall inträffar på en gång. Det utdragna skeendet kanske till och med
kan vara mer psykiskt pressande än ett direkt dödsbud. Om personen i fråga
avlider efter ett halvårs tid kan man ju heller inte säga att det är dödsfallet
som sådant som föranleder chocken, varför en fyrkantig regel om enbart
dödsfall inte tillgodoser de intressen som bör vara skyddsvärda. Det är den
efterlevandes psykiska hälsa som värnas, och i sådana fall bör inte det ut-
slagsgivande vara huruvida ett dödsfall inträder direkt, efter viss tid eller
inte alls; dessa faktorer kan vara mer eller mindre slumpmässiga. En all-
varlig personskada kan ju under en tid medföra risk för dödsfall eller risk
för andra komplikationer som den anhörige med fog kan oroa sig över.
Sålunda talar goda skäl för att även svårare kroppsskador kan behandlas på
samma sätt som dödsfall; vid tidpunkten för skadefallet kan man ju heller
inte alltid veta vilka följder som kommer att inträda.36

Den svenska kommittén om ideell skada har lagt fram ett lagförslag som
ger dem som stod den avlidne särskilt nära rätt till ersättning för den per-
sonskada som drabbar dem själva. Frågan är om man inte kunnat gå ett steg
till och slopa rekvisitet att den direkt skadelidande ska ha avlidit. I betän-
kandet betonas visserligen att regeln inte ska läsas motsatsvis, utan att rätts-
utvecklingen i praxis kan gå vidare.37 Men eftersom HD i 1993 års fall
uttalade att en långtgående utvidgning ankommer på lagstiftaren38 är det
ganska troligt att den regel som nu lagstiftaren släpper ifrån sig kommer att
verka hämmande på rättsutvecklingen i domstolarna. Kommittén motiverar
regelns inskränkning till endast dödsfall med att en gränsdragning mellan

35 Se nedan 5.1.
36 Se Grunsky, Münchener Kommentar (Bd II, 2. Aufl, München 1985) vor § 249
Rz 55; Lange, Schadensersatz s 151; Saxen, Skadeståndsrätt s 68.
37 SOU 1995:33 s 443.
38 Se ovan, avsnitt 1.
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allvarliga och lindrigare personskador är svår att genomföra.39 Det må så
vara, men man kan väl å andra sidan anta att, om man utsträckte regeln till
att även innefatta chockskador vid anhörigs personskada, det ändå inte skulle
uppkomma särskilt många fall där den anhöriges reaktioner skulle nå upp
till egen personskada för de fall den direkt skadelidande endast lidit en
lindrig personskada.40 En utvidgning av ersättningsrätten till initiala döds-
fall eller allvarligare personskada skulle alltså knappast ställa till några
problem i praktiken. Det starka argumentet för en sådan utvidgning är att
chocken kan vara minst lika allvarlig i de fall den anhörige länge svävar
mellan liv och död (för att sedan överleva och kanske till och med bli fullt
frisk) som i de fall då dödsfallet inträder direkt. Vidare kan misshandel,
våldtäkt eller annan skändning etc som personskadan beledsagats av vara
ägnat att förstärka chocken hos de anhöriga - och dessutom bidra till att
personskadan för den direkt drabbade klassas som "allvarligare".

Man kan också tänka sig fall där hotet om personskada är tillräckligt för
att framkalla de anhörigas chockskador. Om en person exempelvis kidnappas
bör de chockskador familjemedlemmarna lider till följd av detta kunna
grunda ett skadeståndsanspråk även om den kidnappade personen så små-
ningom oskadad släpps fri. I ett alldeles nyligen avgjort mål i HD, NJA
1995 s 269, tillerkändes modern till ett bortrövat barn ersättning för psy-
kiska besvär. I fallet hade fadern fört den ännu inte ett år fyllda sonen till
Tunisien. I detta fall var således inte något direkt hot om personskada aktu-
ellt, men den psykiska reaktionen på behandlingen av sonen kunde likväl
motivera ersättning.

Ersättning för chockskada till följd av egendoms s kåda bör givetvis i de
flesta fall vara utesluten. Rättspolitiskt kan förvisso diskuteras om inte dö-
dande av familjedjur - katt och hund - i detta hänseende kan jämställas
med initial allvarligare personskada.41 Den engelska Law Commission har
nyligen lagt ett förslag om att skadestånd för förutsebara chocksakdor till

39 SOU 1995:33 s 388.
40 Däremot borde man inte i de fall den direkt skadelidande ej avlider ge ideell
ersättning åt de anhöriga för de fall skadan inte uppnår "personskada". Jfr nedan,
5.4, om förslag till utvidgande av rätten, till ideell ersättning i de fall den direkt
skadelidande avlider.
41 Jfr Markesinis & Deakin, Tort Law s 119 och 128, som överväger möjligheten av
skadestånd vid dödande av favoritdjur, men som inte synes ta slutgiltig ställning.
Jfr Grunsky, Münchener Kommentar vor § 249 Rz 55a, som menar att skadestånd
ska vara uteslutet även vid dödande av avhållna djur.
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följd av skada eller fara för skada på egendom ska kunna tillerkännas äga-
ren av egendomen.42 Det finns amerikanska exempel på att ersättning kan
utgå för chockskador till följd av dödande av familjedjur.43 Det finns också
exempel på skadestånd för den emotionella chocken över ett förstört hem.44

Det ska dock noteras att dessa fall av ersättning för chockskador, som följd
av egendomsskada, inte uttrycker en entydig amerikansk praxis,45 men lik-
väl ger fallen en antydan om att man i ömmande fall kan ha svårt att neka
ersättning. Vad som är "ömmande fall" kan förstås diskuteras, men man
utesluter nog simulerade fall om man kräver att chocken ska ha uppnått
graden av personskada. Och om nu personskada kan konstateras, och man
kan utesluta att denna egentligen har en annan anledning, anser jag att man
mycket väl kan jämställa chocken över exempelvis att ens hem demolerats
eller att ens avhållna katt dödats med de ovan nämnda initiala allvarligare
personskadorna.

Om ersättning över huvud taget skulle diskuteras i dessa fall av egendoms-
skador skulle det i så fall vara i situationer när argument utifrån skadevållar-
perspektivet talar för ansvar,46 exempelvis vid grymma dåd mot djuret som
ägaren, eller barnen i familjen, blir åsyna vittne till.47 Vi närmar oss, i nu
nämnda situationer, de fall av direkt tillfogad psykisk skada som ovan dis-
kuterats;48 det är ju möjligt att tillfoga personskada utan att över huvud
taget röra personen ifråga. Kanske kan man också vid vissa egendomsskador
av mer privat natur, exempelvis anlagd brand i någons hem, anföra samma
argument för chockskadeersättning som när de "anhöriga" djuren skadas.
Saken tål åtminstone att diskuteras.

42 Law Commission Consulting Paper (No. 137) on Liability for Psychiatric Illness,
Part V; se vidare Sutton, Liability for Psychiatric Illness (Civil Justice Quarterly
1995 s 158 ff) s 161.
43 Campbell v. Animal Quarantine Station (1981), 63 Haw 557, 632 P.2d 1066.
44 Rodrigues v. State (1970) 52 Haw 156, 472 P2d 509.
45 Se vidare Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 364 f; Robertson, An Ameri-
can Perspective s 207.
46 Se nedan 5.3.
47 Jfr von Hippel, Haftung für Schockschäden Dritter s 1893, som menar att man
kan göra undantag från huvudregeln om ickeersättning i fall då skadevållaren av-
siktligt dödat djuret. Hagstrøm, En høyesterettsdom om sjokkskader (LoR 1987
s 627 ff) s 630, utesluter inte principiellt att ersättning kan utgå. Enligt Saxen,
Skadeståndsrätt s 67, bör skadestånd tillkomma den chockade hundägaren endast
om han själv varit i fara vid anfallet på hunden.
48 Avsnitt 3.
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Inför behandlingen av gränsdragningsproblemen vill jag sammanfattnings-
vis hävda följande tes om den initiala skadans natur:

Man bör inte i framtiden strikt upprätthålla kravet att den initiala ska-
dan ska bestå av ett dödsfall Med hänsyn till de psykiska inverkans-
formerna kan en utsträckning till ersättning även vid allvarligare per-
sonskada, eller allvarligare hot om sådan, förordas. Vidare bör inte chock-
verkningar på grund av egendomsskada vara helt uteslutna från ersätt-
ning; skadeståndsmöjligheten bör åtminstone finnas vid förstörelse av
hem respektive dödande av familjedjur. Det är möjligt att man avseende
dessa initiala skadetyper kan genomföra differentieringar avseende
anknytningspunkterna för avgränsningen (se nedan), men gränsen kan
inte endast sättas utifrån kriteriet på den initiala skadan.

5. Rättspolitiska argument avseende skadelidandes och skade-
vållares anknytning till chockskadan

I det följande utgår vi från att personskada av sådan sort som krävs före-
ligger. Visserligen har ovan redovisats uppfattningen att sådan skada inte
alltid borde vara ett krav, och för det fall den synpunkt vinner gehör gäller
de nedanstående argumenten således även dessa fall.

Det klassiska argumentet att man måste begränsa kretsen av ersättnings-
berättigade så att inte skadeståndsrätten svämmar över alla bräddar leder
till att man får försöka identifiera speciella relationer, speciella grupper,
speciella skadesituationer etc, som skiljer sig från den obegränsade mängd-
en av osorterade anspråk. För översiktens skull kan man indela dessa
identifieringskriterier i ett antal kategorier: Det handlar om åen personella
kopplingen (relationen mellan den direkt drabbade och den indirekt chock-
skadade, nedan 5.1), den sakliga kopplingen (det sätt på vilket chockskadan
uppkommit, nedan 5.2) samt sådana argument som endast är hänförliga till
den skadevållande parten och dennes handlingssätt (nedan 5.3). Om en
undersökning av dessa tre hållpunkter leder till positivt utslag kan man vi-
dare differentiera mellan olika typer av skador för de indirekt drabbade,
exempelvis, egen personskada, sorg, kränkning, kostnader eller andra be-
svär (nedan 5.4).

5.1 Argument avseende den personella relationen

Den personella anknytningen berör relationen mellan den direkt skade-
lidande och den chockskadade. Här brukar man uppställa grundkravet att
den chockskadade ska vara nära anhörig till den döde. På så sätt undgår
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man risken med en oöverskådlig personkrets. Man kan motivera ersättning
i dessa fall genom hänvisning till att olyckan också träffar de anhöriga.49

Vem som ska betraktas som nära anhörig beror på levnadsförhållandena.
Gifta, samboende och relationen förälder-barn är klara fall, och i övrigt bör
man inte dra alltför snäva gränser.50 I det svenska lagförslaget har det perso-
nella kriteriet formulerats såsom "någon som stod den avlidne särskilt nära",
varmed i första hand avses den avlidnes make, registrerade partner, sambo,
barn och förälder. Även andra, exempelvis syskon, som vid dödsfallet levde
ihop med den avlidne bör i de flesta fall räknas till den skyddade kategorin,
liksom man i särskilda fall förordar att skadestånd ska kunna utgå även till
den som inte bott tillsammans med den avlidne om det rått sådan samhörig-
het mellan dem som normalt finns mellan samboende personer.51 En sådan
skrivning, som undviker exakta uppräkningar, är onekligen att föredra; det
avgörande måste vara hur nära relationen reellt sett är, inte de yttre känne-
tecknen.

Om en person som inte är anhörig till den direkt skadade chockas vid
åsynen av skadehändelsen talar mindre för skadeståndsskyldighet; faran

49 Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körperverletzungen und Gesund-
heitsschäden s 191.
50 Jfr Lang, Normzweck und Duty of care (München 1983) s 134 not 507. Schmidt,
Schockschäden Dritter und adäquate Kausalität s 540, menar att det faktum att
personen chockades över någon annans skada åtminstone är ett indicium, men inte
mer, på en nära förbindelse, von Hippel, Haftung fur Schockschäden Dritter s 1893,
menar att makar och föräldrar-barn hör till den skyddade kretsen, att vänskapsför-
hållanden ligger klart utanför samt att det är tveksamt beträffande förlovade och
syskon, men att dessa oftast bör förvägras ersättning; jfr dock Mädrich, Das allge-
meine Lebensrisiko (Berlin 1980) s 57 f, som under hänvisning till ett rättsfall där
skadestånd utgick till den direkt skadades fästmö, menar att kriteriet "nära anhörig"
inte ska göras till en dogm, utan att undersökningen ska inriktas på om risken var en
sådan som man ändå i det dagliga livet kunde bli utsatt för, varvid sättet för döds-
fallets uppkomst är av betydelse (se nedan5.2).
51 SOU 1995:33 s 391 f. Jfr Markesinis & Deakin, Tort Law s 122 f, om den mer
restriktiva engelska inställningen och hur den ifrågasatts. Se dock numera Law
Commission Consultating Paper (No. 137) on Liability for Psychiatric Illness, Part
II, där en uppmjukning av den stela gränsdragningen förordas. Det ska enligt kom-
missionen vara tillräckligt att den chockskadade uppvisar "a close tie of love and
affection". De närståendes krets ska därmed kunna utvidgas till att även omfatta
syskon, partners i ett stabilt homosexuellt förhållande samt sådana som den direkt
skadade behandlat som ett barn eller en förälder.
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för missbruk har anförts som skäl.52 I en situation där passagerare i en buss
blev chockskadade vid anblicken av de fotgängare som blivit påkörda av
bussen har i ett svenskt rättsfall skadestånd förvägrats.53 Även i tysk praxis
finns domar med motsvarande utgång,54 liksom lösningen finns förordad i
doktrinen.55 Inställningen synes dock numera vara att utomstående olycks-
vittnen inte principiellt skulle vara uteslutna, utan att avgörandet är avhän-
gigt arten av händelseförloppet.56 Det har hävdats att en avgränsning efter
den personella anknytningen i dessa fall är godtycklig eftersom den utom-
stående lika gärna själv kan bli skadad genom att exempelvis falla vid åsy-
nen eller bli chockad eftersom han nästan blev påkörd etc.57 Den som upp-
lever en särskilt allvarlig olyckshändelse skulle enligt denna uppfattning
kunna vara berättigad till ersättning,58 medan däremot tillkommande åskå-
dare vid olycksplatsen inte skulle få ersättning.59 Utanför kretsen av
ersättningsberättigade hamnar - självklart - personer som varken är nära
anhörig till den skadade eller har bevittnat händelsen. Att bli chockad över
underrättelser om vad som händer i omvärlden är något som var och en får
uthärda trots filantropiskt medkännande. I ett engelskt rättsfall nekades ska-
destånd till personer som på radio eller TV hört om eller sett en olyckshän-
delse på en fotbollsarena där läktaren rasade.60

Utifrån den diskussion som förevarit är det svårt att över en kam utesluta
alla "utomstående". Vem som är en sådan utomstående beror ju på den kon-
kreta skadesituationen; en handling som utförs med en viss åskådarkrets
kan i viss mån sägas vara riktad mot dessa åskådare, särskilt om risken
även, åtminstone hypotetiskt, skulle kunnat drabba dem. Uppenbarligen är
dock en gränsdragning utifrån anhörigskriteriet den enklaste regeln, men
kravet på enkelhet kanske inte alltid ska slå ut andra aspekter. Med en argu-
mentation enbart anknytande till den personella relationen kan man dock

52 Lech, Skadeersättning för personskada (Stockholm 1973) s 166; Vinding Kruse,
Erstatningsretten s 363.
53 FFR 1960 s 318.
54 Se Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körperverletzungen und
Gesundheitsschäden s 28 ff.
55 Medicus, Staudinger Kommentar (2 Bd, 12. Aufl, Berlin 1983) § 249 Rz 60.
56 Lange, Schadensersatz s 151. Se Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 365 f,
om motsvarande rättsläge i USA.
57 Schmidt, Schockschäden Dritter und adäquate Kausalität s 540.
58 Grunsky, Münchener Kommentar vor § 249 Rz 54a.
59 Lang, Normzweck und Duty of care s 133 f.
60 Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire (1992) 1 AC 310.
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inte förorda någon annan regel än anhörigsvarianten. Man får alltså för de
utomstående konstatera att den personella relationen inte ger något bestämt
utslag, utan att man istället måste undersöka de övriga anknytningspunkterna.
Värderingen av sättet för skadans uppkomst samt en argumentation avse-
ende den skadevållande och dennes handling kan leda till ett utsträckt an-
svar - i förhållande till vad som annars skulle gällt enligt det personella
kriteriet.61

Om rätten till skadestånd grundas på den personliga relationen till den
skadelidande kan man ifrågasätta om inte medvållande från den direkt
skadelidande ska kunna minska ersättningen. Det går ju att hävda att chocken
i sådana fall delvis har orsakats av den initialt skadade, och om reducerad
ersättning utgår i denna relation bör dennes del i skadeförloppet kunna räk-
nas den anhörige till last. I amerikansk62 och tysk63 ratt har det hävdats att
medvållande från den direkt skadelidande på detta sätt även ska påverka
den indirekt skadade till nackdel, men frågan är omstridd.641 engelsk rätt
anser man som utgångspunkt att en bidragande oaktsamhet (i detta fall alltså
från den direkt skadelidande) inte principiellt bryter den nödvändiga
kausaliteten, men att det kan vara en öppen fråga för domstolen att anse den
direkt skadelidandes misstag såsom grund för att anse skadan "too remote".65

Medvållandefrågan har behandlats av kommittén om ideell skada. Enligt
lagförslaget införs ett tillägg till regeln om jämkning av ersättning till efter-
levande, nämligen att den skadelidandes uppsåtliga medverkan utöver att,
som tidigare, läggas till grund för jämkning av efterlevandes ersättning för
begravningskostnad och förlust av underhåll även ska kunna läggas till grund
för den rätt till ersättning för den efterlevandes personskada (chockskada)
som kommittén föreslår.66 Regeln om att ersättning till efterlevande kan
jämkas har i praxis tillämpats mycket restriktivt, ja snarast reduktionistiskt

61 Mer om det nedan 5.2 och 5.3.
62 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 954 f.
63 Se Deutsch, Haftungsrecht I s 323 och 482; Kötz, Deliktsrecht s 195; Lange,
Schadensersatz s 600 f.
64 Schmidt, Schockschäden Dritter und adäquate Kausalität s 540, menar att efter-
som den chockskadade är omedelbart skadelidande ska ingen begränsning göras på
grund av den andres medvållande - BGB skulle inte erkänna något "Sippen-
verantwortlichkeit", dvs släktansvar.
65 Markesinis & Deakin, Tort Law s 129; jfr a a s 176 ff, 181 ff och 640 ff.
66 Genom 5:2,1 st 3p SkL, se SOU 1995:33 s 42. Jämkningsregeln i 6:1 SkL ändras
i lagförslaget vidare rent redaktionellt avseende hänvisningen till rattfylleribrotten.
Se SOU 1995:33 s 43, 403 ff och 445 f.
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eftersom full ersättning har utgått även i ett fall då den avlidne bevisligen
(genom vittnesuppgift från överlevande passagerare) begått självmord ge-
nom att köra sin bil mot mitträcket på motorvägen. Detta rättsfall, NJA
1981 s 920, gällde förvisso den likalydande jämkningsregeln i trafikskade-
lagen, men principen anses gälla inom hela skadeståndsrätten.67 När det
gäller ersättning för de efterlevandes chockskada använder sig kommittén
av tekniken att genom motiven ändra innebörden av ett i lagtexten oför-
ändrat uttryck. Chockfallen förs in i jämkningsregelns klumphänvisning
till efterlevanderegeln,68 men jämkningsrekvisitet "om den avlidne uppsåt-
ligen medverkat" står oförändrat kvar. I betänkandet klargörs dock att tidi-
gare anförd praxis inte ska gälla ersättningen för chockskada, utan där ska
- tvärt emot - full jämkning (jämkning till noll) göras för de fall den
ersättningsskyldige svarar på strikt grund (exempelvis i trafikskadefallet
som just NJA 1981 s 920 gällde). Denna typ av lagstiftning genom motiv är
inte lämplig. Metoden innebär att man vid tillämpningen av en viss regel i
skadeståndslagen inte bara har att hämta stöd från regelns förarbeten (och
förarbetena till senare ändringar) utan att man också måste kontrollera för-
arbeten till ändringar på annat håll i lagen. Om någon förändring anses
önskvärd bör denna förändring kunna finna en lämplig omformulering i
den aktuella regeln. Om fler situationer än tidigare kommer att omfattas av
ett visst rekvisit, men man anser att en annorlunda regel bör gälla för ett av
fallen än den regel som genom praxis stadgats, bör man markera detta ge-
nom en avvikande skrivning av rekvisitet. Avvikelsen kan förvisso motive-
ras genom hänvisningen till att den efterlevandes chock säkert beror minst
lika mycket på den anhöriges självmord som på den i övrigt ansvarige.
Avvikelsen bör dock markeras, exempelvis genom att skilja ut nu nämnd
chockskadeersättning och därvidlag använda rekvisitet "jämkas" istället
för det tidigare gällande "kan jämkas ".

Med stöd av det personella kriteriet hävdas följande tes:

Den personkategori som kan komma i fråga för ersättning är i första
hand de nära anhöriga till den initialt skadade. Men beroende på de
konkreta omständigheterna kan mycket väl s k utomstående vara direkt
utsatta för den skadegörande handlingen, och då synes en strikt gräns
vid "anhöriga " alltför slumpmässig. Argument i sådana fall kan sökas i

67 Hellner, Skadeståndsrätt s 228.
68 Dvs 5:2 SkL, 1 p begravningskostnad, 2 p förlust av underhåll samt 3 p efterle-
vandes personskada (chockskada).
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omständigheter som har med sättet för skadans uppkomst respektive
skadevållarens skapade farosituation att göra (se nedan69).

5.2 Argument avseende den sakliga anknytningen

Den sakliga anknytningen berör det sätt på vilket skadehandlingen kommit
att framkalla chocken. Den chockade kan ha bevittnat händelsen eller fatt
underrättelse om den; vidare kan man tänka sig att chocken uppkom vid
anblicken av offret på olycksplatsen efter själva tilldragelsen.

Det ligger närmast till hands att godta skadeståndsanspråk om en nära
anhörig (eller annan som enligt ovan och nedan bör ha rätt till ersättning)
chockats som direkt ögonvittne till skadefallet. Det klaraste fallet är om den
chockade dessutom själv varit utsatt för samma risk, såsom exempelvis i
NJA 1971 s 78 där A och hans föräldrar blev påkörda av en bilist varvid A
slängdes ur bilen och blev vittne till hur de skadade föräldrarna orörliga
satt kvar i bilen; de dog senare samma dag. A blev fysiskt skadad och drab-
bades av en depression som medförde arbetsoförmåga redan från olycks-
dagen. HD anförde att A själv varit i uppenbar livsfara samt att händelse-
förloppet måste inneburit en chockartad och skräckfylld upplevelse; att A
fick den uppfattningen att föräldrarna var döda var ägnat att förstärka in-
tensiteten i upplevelsen. Vid dessa angivna förhållanden ansågs depressio-
nen, "oavsett i vilken grad föräldrarnas död medverkat till denna," stå i så
direkt och nära samband med olyckan att skadestånd skulle utgå. Det synes
som om HD sett olyckan som en enhet, dvs "oavsett" om föräldrarnas död
i sig skulle medfört depressionen påverkade förloppet kring skadefallet in-
tensiteten i sonens chockupplevelse på sådant sätt att han ansågs berättigad
till skadestånd. Att den chockskadade själv råkade vara utsatt för den av
skadevållaren skapade faran i det enda fall från HD som rör direkta
olycksvittnen bör inte tas till intäkt för att ett sådant krav på sakligt sam-
band med olyckan bör ställas.70 Det finns norska och tyska exempel på att
en person som, utan att själv vara hotad, blir vittne till en nära anhörigs död

69 Avsnitt 5.2 och 5.3.
70 Hellner, Skadeståndsrätt 3. uppl s 50. Jfr Agell, Anm Hellner m m (SvJT 1973
s 789 ff) s 804, som menar att domskälen inte lämnar besked i frågan om ersättning
skulle ha utgått om chockskadan uppkommit enbart på grund av åsynen av föräld-
rarnas skador; i NJA 1993 s 41 I instämmer HD i Agells tolkning av 1971 års fall
(referatet s 54; se vidare strax nedan). Agell, a st, menar vidare att ett avvisande av
ersättning till andra än den som själv hotats "åtminstone formellt" låter sig motive-
ras med att chockskadan inte står i samband med de moment i en bilförares körsätt
som bedömts som vårdslösa. Agells argumentation hänför sig, som synes, endast
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tillerkänts skadestånd av skadevållaren.71 Om vittnet emellertid inte är an-
hörig har skadestånd nekats i ett norskt fall.72 I dansk och finsk rätt synes
kravet vara att den skadelidande själv ska ha varit utsatt för faran, men i
doktrinen förordas en utvidgning till nära anhöriga som endast bevittnat
olyckan.73 I engelsk rätt har anhöriga som direkt efter olyckan kommit till
sjukhuset och där chockats över åsynen av de anhöriga tillerkänts rätt till
ersättning.74 Att genomföra en strikt gränsdragning mellan direkt bevitt-
nande av händelsen och att bevittna resultatet av händelsen låter sig helt
enkelt inte genomföras.75

De personellt-sakliga anknytningspunkterna med hänsyn till en person
som inte är anhörig men som bevittnar olyckan är problematiska. Utifrån
dessa två kategorier av begränsningsprinciper synes man ej kunna åstad-
komma någon lämplig gränsdragning alls, dvs man kan vare sig tillerkänna
eller neka alla icke anhöriga vittnen ersättning. Om någon bevittnat och på
så sätt deltagit i en katastrofsituation kan man dock anföra att den sakliga
anknytningspunkten är mer påtaglig.76 Vi närmar oss då sådana argument
som har med skadevållarens riskskapande att göra; som vi senare kommer

till skadevållarperspektivet; jfr ovan, not 16-18, om att anlägga både ett skadevållar-
och ett skadelidandeperspektiv. Agell, a st, anser dock att man kan tillskapa en
självständig regel om ersättning till anhöriga "om så anses rättspolitiskt motiverat".
71 NRt 1985 s 1011. Se Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körperverlet-
zungen und Gesundheitsschäden s 25 ff; Lange, Schadensersatz s 150 f, med hän-
visningar till tysk praxis.
72 RG 1990 s 187. Den som nekades skadestånd var vittne till hur oljeplattformen
Aleksander Kielland förliste.
73 Se vidare om finsk rätt, Saxen, Skadeståndsrätt s 67 f; Sisula-Tulokas, Starka
billighetsskäl eller saknar stöd i lag s 390 ff. Se vidare om dansk rätt, Vinding
Kruse, Erstatningsretten s 361 ff. Jfr Nørgaard-Vågner, Lærebog i erstatningsret
s 245, som avseende bevittnandefallen säger att i den "situation kan i alt fald kun de
allernærmeste pårørende gøre sig håb om at fa erstatning - og næppe heller de".
74 McLoughlin v. O'Brian (1983) 1 AC 410. Se vidare Markesinis & Deakin, Tort
Law s 124 f.
75 Jfr Robertson, An American Perspective s 207: "Perhaps the ease with which all
of us can imagine the horror of those situations is thought to provide a sufficient
guarantee that the distress was genuine".
761 Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire (1992) 1 AC 310 uttalade Lord
Keith (s 397) art ersättning inte helt kunde uteslutas för vittnen om "the circumstances
of a catastrophe occuring very close to him were particularly horrific". Även Lange,
Schadensersatz s 151 förordar att man till de ersättningsberättigades krets även,
beroende på det konkreta skadeförloppet, kan föra icke anhöriga direkta vittnen.
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in på kan argument utifrån den tredje kategorin - skadevållarperspektivet -
i vissa fall kunna ge stöd för ersättning.77

Nästa sakliga anknytningspunkt (kombinerad med den personella anknyt-
ningen "nära anhörig") är när chockskadan uppkommer genom underrät-
telse om skadefallet. Tysk rätt har erkänt skadeståndsanspråk i sådana fall.78

Norsk rätt utesluter principiellt inte ersättning.79 I rättsfalletNRt 1960 s 357
förorsakade en starkt berusad bilist en dödsolycka där en pojke drunknade
när bilen han satt i kördes över en kajkant. Den omkomnes moder chock-
skadades när hon anlände till platsen och då blev klar över att sonen satt i
den sjunkna bilen. Ersättning utgick, varvid betoning lades vid bilistens
skuld samt vid att händelseförloppet var särskilt ägnat att chocka. I två an-
dra norska fall där inte dessa särskilda omständigheter förelåg förvägrades
ersättning.80 Rättsläget i Norge har följaktligen ansetts utmärkas av hänsyns-
tagandet till skadevållarens uppträdande81 varvid den moraliskt klander-
värda handlingen har fått vägas mot det sätt på vilket den skadelidande fick
underrättelsen.82 På senare tid, efter det ovannämnda fallet om direkt ögon-
vittne,83 synes dock uppfattningen vara att det inte behövs någon specifik
och restriktiv chockskaderegel, utan att fallen får värderas konkret och att
möjligheten till skadestånd vid underrättelser bör vara tillstädes.84 Den ovan
nämnda restriktivare danska och finska praxisen medger ej ersättning i dessa
fall, men en utvidgning har förordats i doktrinen.85 Även i England är den
principiella uppfattningen att skadeståndstalan inte kan grundas endast på
underrättelse,86 men ersättning har dock givits i ett fall där fadern efter under-
rättelsen identifierade den dödade sonen på polisstationen.87

77 Se nedan 5.3.
78 Se Bick, Die Haftung flir psychisch verursachte Körperverletzungen und Gesund-
heitsschäden s 23 ff; von Hippel, Haftung für Schockschäden Dritter s 1893 f; Lange,
Schadensersatz s 150 f, med hänvisningar till tysk praxis.
79 Hagstrøm, En høyesterettsdom om sjokkskader s 629 f.
80 NRt 1938 s 626; 1966 s 163.
81 Dvs sådan omständighet som hör till skadevållarperspektivet, se nedan 5.3.
82 Hagstrøm, Culpanormen s 49 f; Nygaard, Skade og ansvar s 22 f, 359 ff och 366 ff.
83 Se ovan not 71.
84 Lødrup, Lærebok i erstatningsrett s 303 ff.
85 Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar stöd i lagen? s 394 ff; Vinding
Kruse, Erstatningsretten s 363 f.
86 Markesinis & Deakin, Tort Law s 125 ff.
87 Hevican v. Ruane (1991) 3 All ER 65.
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Tidigare var den svenska rättens hållning restriktiv.881 NJA 1979 s 620
förvägrades dottern till en mördad kvinna ersättning för sina chockskador.
HD ansåg att eftersom dottern befunnit sig på annan ort hade hon ej kom-
mit att direkt beröras av mördarens handling. Därför kunde chocken "icke
anses ha haft sådant samband" med dennes handling att han kunde åläggas
skadeståndsskyldighet.89 Genom det tidigare nämnda avgörandet i plenum,
NJA 1993 s 411,90 ändrade Högsta domstolen sin restriktiva praxis: Man-
nen A våldtog och mördade den sjuttonåriga kvinnan B. Därefter vanställde
han hennes huvud med en yxa och sänkte kroppen i ett vattendrag. Kroppen
påträffades först efter en veckas sökande i vilket även B:s familjemedlem-
mar deltagit. B:s föräldrar och hennes yngre syster drabbades till följd av
dödsfallet av sådana medicinskt påvisbara psykiska besvär som ansågs vara
att hänföra till personskada. HD uttalade att det finns anledning att inta en
mindre restriktiv hållning beträffande möjligheterna för närstående att få
ersättning för sina psykiska besvär. Starka billighetsskäl ansågs tala för ska-
destånd även om de närstående inte bevittnat eller i övrigt vistats på eller i
närheten av brottsplatsen. En långtgående utvidgning "förutsätter så ingå-
ende överväganden av både principiell och praktisk natur att de lämpligen
bör ankomma på lagstiftaren". "Även utan ny lagstiftning bör dock skade-
stånd kunna utgå åtminstone i fall då en person drabbats av psykiska besvär
till följd av att en närstående blivit uppsåtligen dödad". Skadestånd utgick
för sveda och värk med anledning av de psykiska besvären.91

88 Jfr dock Lech, Skadeersättning för personskada s 164, som menade att några
större betänkligheter, exempelvis missbruksrisken, ej syntes möta mot skadestånd i
dessa fall. Jfr även för finsk rätt Saxen, Adekvans och skada s 185 f, som ifrågasät-
ter om inte ersättning skulle kunna utgå i dessa fall, men som konkluderar att ersätt-
ning måhända dock endast bör tillkomma sådana nära anhöriga som varit åsyna
vittnen till olyckan eller olycksoffret. I Saxen, Tillägg till skadeståndsrätt s 395,
anförs dock att ersättning borde utgått till dottern i rättsfallet NJA 1979 s 620 efter-
som det var fråga om en uppsåtlig handling.
89 Lech, Skadeersättning för personskada s 164 f, anför ytterligare några domar där
skadestånd förvägrats den anhörige för chockskada vid underrättelse om dödsfall.
90 Vid samma tillfälle avgjordes, med samma utgång, ytterligare ett fall om föräld-
rars chockskador till följd av mord på deras barn; NJA 1993 s 41 II. I den domen
hänvisar HD till de principiella resonemangen i det nu refererade fallet. Se vidare
om fallen, Hellner, Ersättning för psykiska besvär s 449 ff.
91 De anhörigas yrkanden avsåg bara ideell ersättning, ej ersättning för inkomstför-
lust. Föräldrarna var dock sjukskrivna till följd av besvären som klassificerades
som personskada, varför något hinder inte skulle förelegat till skadestånd även i
den delen.
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HD:s skrivning innefattar rekvisitet att närstående drabbats av psykiska
besvär till följd av uppsåtligt dödande. Värderingen av skadelidandesidan,
innefattande de anförda billighetsskälen, talade sålunda för ett skadestånds-
rättsligt skydd för drabbade med denna kvalificerade personella anknyt-
ning trots att den sakliga anknytningen inte var att sådant slag som krävts
tidigare. Värderingen av skadevållarsidan, det uppsåtliga dödandet, talade
mot en skadeståndsrättslig gräns redan vid den direkt drabbade.92

Gränsdragningsfrågor, som HD genom sitt kasuistiska ställningstagande93

har lämnat öppna med hänvisning till att de bör ankomma på lagstiftaren,
är om skadestånd också ska kunna utdömas "när dödsfallet har orsakats av
vårdslöshet eller annat handlande som kan grunda skadeståndsskyldighet"
(dvs ej uppsåtligt dödande) samt frågan om de närståendes skadestånds-
krav "när någon har tillfogats personskada som inte lett till döden".94

Avseende den första frågan, finna starka argument för skadeståndsansvar;
om väl ett culpaansvar täcker dödsfallet är värderingen av de personella
relationerna knappast beroende av gränsen mellan culpa och dolus. För den
senare frågan kan dock förordas en något restriktivare hållning;95 reaktio-
nen kan värderas olika beroende på hur kvalificerat chockerande medde-
landet är. Utifrån skadevållarperspektivet kan även handlingens beskaffen-
het i detta hänseende påverka meddelandets innehåll och därmed dess för-
måga att orsaka de nämnda reaktionerna, vilket vi strax återkommer till.

Avseende det sakliga kriteriet kan följande summeras:

Numera synes det naturligt att såväl direkt skadebevittnande som med-
delande om händelsen kan vara en saklig anknytningspunkt. Kombina-
tionen personellt-sakligt samband talar fór att man i det första fallet kan
ge även icke anhöriga rätt till ersättning. I det senare fallet kan man
knappast gå utanför de anhörigas krets, men däremot bör skadestånd-

92 Jfr Kleineman, Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner - HD ändrar sin
praxis s 824, som menar att HD "helt enkelt ändrat uppfattning i en norm-
skyddsfråga". Kleineman menar vidare att medan adekvansläran inte kan ge något
stöd, "speglar normskyddsläran på ett bättre och öppnare sätt den avvägning mel-
lan samtliga ansvarsskärpande och ansvarslindrande faktorer som domstolen avväger
mot varandra".
93 Jfr Hellner, Ersättning för psykiska besvär s 457 f.
94 NJA 1993 s 41 I (s 55).
95 Jfr ovan, vid not 30, där det generellt angående chockverkningar anförs att vissa
uppseendeväckande reaktioner på alltför ringa stimuli far bäras av den skadelidande.



Utveckling av ersättningen för chockskador... 577

sansvaret kunna omfatta även underrättelser om allvarlig personskada
(se ovan96).

5.3 Argument avseende skadevållarens handlande

De i avsnitt 5.1-2 anförda omständigheterna är sådana som främst värderar
förhållanden på den skadelidandes sida, dvs hur relationen mellan den fy-
siskt utsatte och den indirekt chockade ser ut. Det finns också argument
som mer har med den skadevållande partens situation att göra. Dessa argu-
ment anknyter till den skadegörande handlingen som sådan samt till för-
hållanden i kausalskedet efter denna där kausaliteten på något sätt argu-
menta-tionsvis kan kopplas till den skadegörande handlingen.

Skadeståndets preventiva funktion är ett omdiskuterat ämne.97 Ofta an-
förs emellertid i utlandet preventionsaspekten när man utdömer så kallade
straffskadestånd, dvs sätter den ideella ersättningen tämligen högt. Skade-
vållarens handlande, dennes intentioner och motiv kan spela med för att
höja skadeståndsbeloppet eftersom dessa faktorer förstorar kränkningen av
den skadelidande - man talar i sådana fall om "aggravated damages".98 Det
vanligaste uttrycket för skadeståndshöjning med hänsyn till skadevållarens
beteende är dock s k "punitive damages" eller "exemplary damages".99 Insti-
tutet har främst använts i fall av medvetna risktaganden eller för att und-
vika att en skadevållare ska kunna göra en vinst som är större än skadestån-
det till den skadelidande. Jag har förvisso inte kunnat notera någon trend att
straffskadestånd utgått vid nu omtalade chockskador (förutom i enstaka
amerikanska fall100), men den preventiva funktionen kan likväl tala för att
skadevållarens ansvar, beroende på hans beteende, i vissa fall bör kunna
utvidgas därför att det skadestånd som annars skulle utgå blott är en mindre
del av de skador som typiskt sett har med det aktuella skadevållandet att

96 Avsnitt 4.
97 Se senast Hellner, Skadeståndsrätt s 41 ff; H Andersson, Skyddsändamål och
adekvans s 327 ff.
98 Markesinis & Deakin, Tort Law s 686: "Factors such as the defendant's behaviour,
his intentions and motives, his high-handed, malicious, or oppressive manner may
be taken into account in assessing the aggravation of the injury to the plaintiffs
feelings of dignity and pride, thus, on occasion, producing fairly substantial awards".
99 Se Markesinis & Deakin, Tort Law s 687 ff; Prosser & Keeton, On the Law of
Torts s 9 ff och 212 ff. Se även SOU 1995:33 s 311 f.
100 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 949 ff, särskilt s 951 f. Jfr även Markesinis
& Deakin, Tort Law s 729 not 33.
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göra. Det kan dessutom vara ett ytterligare argument för ideell ersättning åt
de efterlevande, även i de fall de ej lider personskada.101

Skadevållarens motiv kan vidare spela in; exempelvis har i Finland en
moder erhållit chockskadeersättning i ett fall där mordet på hennes barn
begåtts med avsikt att psykiskt skada henne.1021 det ovan nämnda svenska
rättsfallet med en bortrövad pojke ansåg HD att brottet förvisso inte var
riktat mot modern, men att faderns handlande i betydande grad måste anses
ha varit riktat mot henne.103

Vidare kan det sätt på vilket skadevållaren orsakat dödsfallet ha bety-
delse för uppkomsten av chockverkningar. Vid exempelvis tortyr, utdragna
skändande handlingar eller styckning kan man hämta starkare argumen-
tationsstöd, än vid exempelvis trafikolyckor och motsvarande, för att chocken
ingår i den ansvarsgrundande farobilden.104 Huruvida följden blir mer "adek-
vat" beroende på hur grov handling som utförs är givetvis tveksamt.105 Rent
retoriskt kan man emellertid i fall av medvetet risktagande, uppsåtligt
skadetillfogande eller liknande grövre skadegörande handlingar lättare ar-
gumentera för ett mer vidsträckt ansvar i det problematiska gränsdragnings-
området för följdverkningar;106 den preventiva funktionen kan därmed för-
stärkas. Man kan också utifrån konkreta hållpunkter avseende handlings-
beskrivning, inklusive situationen kring denna, finna argument för att den

101 Jfr nedan 5.4.
102 HD 1983 II 8. Se Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar stöd i lag?
s 388 f.
103 NJA 1995 s 269. Se ovan stycket efter not 40.
104 Jfr Trolle, Risiko og skyld (2. udg, København 1969) s 407, som vid redogörelse
för dansk praxis finner att ansvaret sträcks längre i chockfall om den dubbla om-
ständigheten föreligger att skadevållaren i ostyrighet eller odygd ("kådhed") och
med skjutvapen framkallar chocken. Saxen, Tillägg till Skadeståndsrätt s 394 f,
menar att skadan lättare kan anses ersättningsgill vid uppsåtligt skadetillfogande.
von Hippel, Haftung für Schockschäden Dritter s 1892, föreslår att avgränsningen
primärt görs utifrån sannolikhetsgraden för chockskada samt skuldgraden. En så-
dan ordning anses dock av Schmidt, Schockschäden Dritter und adäquate Kausali-
tät s 540, inte möjlig att genomföra.
105 Jfr SOU 1995:33 s 384 ff. Se även ovan vid not 14.
106 En sådan tendens att ta hänsyn till om den skadegörande handlingen är etiskt
klandervärd finns i norsk rätt; se Nygaard, Skade og ansvar s 366 ff. Jfr även Saxen,
Skadeståndsrätt s 66 f. Se vidare Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar
stöd i lag? s 398 f, om argumentation kring "billighet och rättskänsla" i samband
med skadestånd vid grova brott.
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fara som handlingen medförde även riktade sig mot andra än den direkt
drabbade.107 I amerikansk rätt erkänns allmänt skadeståndsanspråk från den
som råkat i chocktillstånd på grund av den fysiska fara som skadevållarens
handling skapat.108 Man talar om att den som bevittnat händelsen personli-
gen kan ha varit inom "the zone of danger".109

Om en utvidgning av rätten till ersättning skulle föras på tal - exempel-
vis till fler kategorier än de närmast anhöriga - kan nu nämnda argument
utifrån skadevållarperspektivet ha viss betydelse. Om skadevållaren utför
en särskilt upprörande handling inför en viss bestämd krets kan ju hela
situationen upplevas hotfull av de närvarande.110 För att ta ett extremt ex-
empel borde handlingar riktade mot en person i en gisslangrupp även kunna
medföra ansvar för de övrigas chockskador. Det har även ifrågasatts varför
en mördare skulle slippa skadestånd gentemot vittnen till mordet bara för
att dessa vittnen inte var anhöriga till den mördade.111 Mindre extremt, men
likväl ersättningsgrundande bör det fallet vara att någon uppträder mycket
hotfullt inför en folksamling, och att någon av dessa människor chock-
skadas.112 Avgörande bör vara om situationen i sig är sådan att den kan
framkalla fruktan.113 Också i de fall där personer ingriper med räddnings-

107 Jfr Nygaard, Skade og ansvar s 360 f, om att sättet som skadan skett på kan
påverka ansvarsgränsen: "Sjølve måten gjer årsaka meir intens og næer".
108 Robertson, An American Perspective s 205 f.
109 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 365.
110 Jfr FFR 1954 s 301. A hotade och slog B. C som hade nedsatt syn leddes av B. A
ruskade även om C. C drabbades av en chock och blev tillfälligt blind. Han tillerkän-
des skadestånd av A för psykiskt lidande. I och för sig kan man säga att hotet riktades
även mot C genom att A ruskade om honom. Men även om så inte skett kunde bero-
endeställningen göra att den chock C fick på ett särskilt sätt kunde knytas till hotet och
våldet mot B. Om fallet, se Lech, Skadeersättning för personskada s 165 f.
111 Bick, Die Haftung für psychisch verursachte Körperverletzungen und Gesund-
heitsschäden s 187. von Hippel, Haftung für Schockschäden Dritter s 1893, menar
att man kan överväga undantag från regeln om ickeersättning i de fall där skade-
vållaren handlat avsiktligt. Angående NJA 1993 s 411 kan man säga att värderingen
av skadevållarsidan, det uppsåtliga dödandet, talade mot en skadeståndsrättslig
gräns redan vid den direkt drabbade. Sakförhållandena i målet - bland annat van-
ställandet av B:s ansikte, vilket förhindrade de anhöriga att ta ett sista farväl -
skulle kunna användas som ytterligare stödargument utifrån skadevållar-perspektivet.
112 Se Saxen, Skadeståndsrätt s 67, med där anförda finska rättsfall.
113 Hagstrøm, Culpanormen s 48 f.
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åtgärder etc efter en skadehandling och någon av dessa personer drabbas av
chockskada kan argument anföras för att ansvaret för den ansvarsgrundande
handlingen ska utsträckas även till dessa.114

Ett ytterligare argument för de anhörigas talan - särskilt vad gäller den
nedan115 förordade utvidgade rätten till ideell ersättning - är att chocken ej
endast beror på dödsfallet (respektive underrättelsen om detta), utan också
på vetskapen om lidande, skändning etc som föregått döden. I fall då så-
dana omständigheter foreligger borde ideell ersättning till efterlevande knap-
past möta större protester.

Angående skadevållarperspektivet avseende chockskador hävdas följande
tes:

Utifrån en värdering av skadevållarens handlingssätt kan ytterligare ar-
gument tillfogas de ovan anförda avseende både anhörigas och utom-
ståendes skadeståndskrav. Särskilt vad avser utomståendes krav kan nu
anförda värderingar ge stöd för att faran i det enskilda fallet också rik-
tades mot de utomstående som blev vittne till handlingen.

5.4 Argument avseende skadetyperna

Sedan dessa tre kategorier av argumentationsvägar - den personella res-
pektive sakliga anknytningen på skadelidandesidan samt argument utifrån
skadevållarperspektivet - undersökts kan man vidare differentiera något
avseende de skadetyper som kan drabba de anhöriga.

I sammanhanget kan man anknyta tillpersonskadebegreppet. Detta inne-
bär för chockskadornas del att man, till att börja med, måste kunna fast-
ställa en verkan som är att anse som personskada, samt att verkningarna ska
gå utöver vad som hör till det naturliga sorgearbetet vid dödsfall. Det bety-
der att ingen ersättning utgår för blotta känsloskador eller sorg. En psykisk
chock måste således kunna klassificeras som ett sjukdomstillstånd, eller
åtminstone måste en medicinsk verkan av viss grad kunna konstateras.116

114 Jfr Markesinis & Deakin, Tort Law s 122 ff. I Chadwick v. British Railways
Board (1967) 1 WLR 912 utgick ersättning till en person som efter att ha hjälpt till
vid räddningsarbetet efter en stor järnvägsolycka blivit långvarigt psykiskt sjuk.
115 Se 5.4.
116 Se prop 1972:5 s 576; prop 1975:12 s 20; Hellner, Skadeståndsrätt s 97 f. Jfr
SOU 1995:33 s 442 där det sägs att det inte är ett krav att besvären lett till sjuk-
skrivning. Grundkravet är detsamma i Tyskland; se Lange, Schadensersatz s 150.
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Detta sakernas tillstånd är inte helt tillfredsställande. Berättigade krav
på kompensation från de anhöriga för deras lidande stöter genom
personskadebegreppet på ett hinder som i många fall torde vara tillräckligt
för att förhindra anspråk över huvud taget. De lege ferenda kan ifrågasättas
om inte ideell ersättning borde kunna utgå till de efterlevande, även utan
konstaterande av chock klassificerad som personskada. Denna ideella er-
sättning kunde i sådana fall beräknas efter motsvarande psykiska kom-
ponenter som avses vid sveda och värk-ersättningen. Om en enskild skade-
lidande uppvisar psykiska besvär överstigande en på detta sätt fastställd
normalnivå - och i sådana fall är alltså en medicinsk personskada påvisad -
bör denne givetvis ges möjlighet att få den högre ersättning som tabellerna
för denna kategori av fall medger.

I norsk rätt finns en möjlighet till "oppreisning" till den avlidnes make,
barn eller föräldrar i de fall skadevållaren uppsåtligen eller grovt vårdslöst
vållat dödsfallet.117 Det efterlevandeskydd som den svenska skadestånds-
lagen ger är dock begränsat till de ekonomiska skadorna, dvs förlust av
underhåll samt begravningskostnader och andra kostnader i anslutning till
dödsfallet.118 Motsvarande huvuddrag kan noteras avseende rättsläget i
amerikansk,119 engelsk120 och tysk rätt.121 En viss liberalisering i synen på
de icke-ekonomiska följderna kan emellertid noteras i amerikansk rätt.122

Exempelvis ges ersättning för "loss of society and companionship" i de fall
den avlidne inte ekonomiskt försörjde de efterlevande (t ex då den avlidne
var ett barn).123 På så sätt närmar man sig ideell ersättning för sorg etc. I
England har genom lag124 införts en standardiserad summaersättning (för
närvarande 7.500 £) till efterlevande make eller föräldrar till minderårigt
barn: Skadeståndsanspråket kallas "Damages for Bereavement", dvs det
avser sorgen som sådan.125 Inom särskilt den romanska rättsfamiljen,

117 Se Lødrup, Lærebok i erstatningsrett s 434 ff; Nygaard, Skade og ansvar s 172 ff,
jfr a a s 222 ff.
118 5:2 SkL. Se vidare Hellner, Skadeståndsrätt s 407 ff.
119 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 945 ff.
120 Markesinis & Deakin, Tort Law s 722 ff.
121 Lange, Schadensersatz s 433 ff; Stoll, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht
(Heidelberg 1993) s 361 och 374.
122 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 952.
123 Prosser & Keeton, On the Law of Torts s 952 f.
124 Administration of Justice Act, 1982.
125 Se vidare Markesinis & Deakin, Tort Law s 721 f; Stoll, Haftungsfolgen im
bürgerlichen Recht s 361 f.
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exempelvis fransk rätt, finns ofta möjlighet för de efterlevande att få ideell
ersättning.126

Det skulle knappast försvåra hanteringen av skadefallen om en rätt till
ideell ersättning gavs åt de anhöriga. Det skulle snarare bli tvärtom efter-
som man skulle slippa de i många fall komplicerade bedömningarna - med
infordrande av läkarutlåtanden om de efterlevandes psykiska status - huru-
vida en psykisk verkan är av sådant slag att den kan klassas som person-
skada. Att, som i Norge, knyta rätten till ersättning till förhållanden på skade-
vållarens sida bör inte vara nödvändigt, men förvisso får man därigenom en
begränsning om det skulle anses önskvärt.127 För ersättning av ideella ska-
dor talar vidare att skadevållaren (eller dennes försäkringsbolag) i annat
fall skulle "tjäna på"128 att skadefallet fick en dödlig utgång istället för att
en allvarlig kroppsskada inträffade;129 i det senare fallet skulle ju den
skadelidande, utöver ekonomiskt skadestånd, även erhållit ideell ersätt-
ning.130

126 Se Stoll, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht s 359 ff. Se vidare SOU 1995:33
s 247 (Belgien), s 269 (Frankrike), s 276 f (Italien), s 293 f (Schweiz).
127 Jfr ovan, 5.3, om argumentation utifrån skadevållarperspektivet.
128 Jfr nedan efter not 139 om "obehörig vinst".
129 Om den skadelidande avlider efter att ideell ersättning redan bestämts genom
dom eller överenskommelse succederar arvingarna i dennes skadeståndsfordran.
Se NJA 1941 s 593, där skadestånd till dödsboet ej utgick emedan de nu nämnda
förutsättningarna inte var förhanden; se även Prop 1975:12 s 156.1 tysk, norsk och
dansk rätt räcker det att talan i saken är anhängiggjord. Se BGB § 847; Nygaard,
Skade og ansvar s 133; Vinding Kruse, Erstatningsretten s 636. I SOU 1995:33
s 44, 371 ff och 447 f föreslås en ny regel om verkan av den skadelidandes död.
Rätten till den ideella ersättningen faller bort om inte krav på skadestånd framställts
före dödsfallet. Motsatsvis får alltså arvingarna denna ersättning om krav fram-
ställts. Den föreslagna preklusionsregeln gäller även ideell ersättning enligt 5:6,
dvs ersättning för bekostande av publicering av dom i ärekränkningsmål. Den hän-
visningen anser jag bör strykas i lagtexten. Det kan tyckas aningen märkligt att
skadevållaren skulle slippa denna publicering för det fall den drabbade dör - kan-
ske till och med på grund av förtalet - innan åtal hunnit väckas. Den ideella ersätt-
ningen enligt 5:1 avser personliga obehag (och de upphör med döden) medan ersätt-
ningen enligt 5:6 avser äran (och den kan vara kränkt även efter döden). Jfr NJA
1966 s 565 om skadestånd till efterlevande på grund av förtal av avliden.
130 Jfr Deutsch, Haftungsrecht s 481; Stoll, Gutachten DJT (Tübingen 1964) s 145
ff och dens, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht s 362 ff, vilka talar för ett infö-
rande av ideell ersättning till de efterlevande; en sådan ersättning skulle inte ytter-
ligare belasta skadevållaren eftersom denne ändå hade att räkna med ideell ersätt-
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I utredningen om ideell ersättning övervägde kommittén en rätt till
efterlevandeersättning för "sorg och saknad" (respektive "kränkning" för
det fall den avlidne dödats genom brottslig handling), men man avvisade
slutligen denna möjlighet.131 Det betyder att ingen "ren" ideell ersättning
ges till efterlevande. Det förslag till regel om chockskador som ovan be-
rörts har nämligen som rekvisit att den efterlevande tillfogats en "person-
skada", dvs det skall handla om medicinskt påvisbara besvär.132 Det kan,
med hänsyn till det ovan anförda, ifrågasättas om denna ordning är den
lämpligaste. Osäkerheten om vilka psykiska besvär som ska klassificeras
som personskada skulle kunna undvikas om ideell ersättning gavs i dessa
fall. Ytterligare ett argument för ideell ersättning till de efterlevande är att
skadesituationen liknar det i 1:3 SkL reglerade fallet med lidande vid brott;
kränkningen genom dödsfallet riktar sig även mot de anhöriga. Åtminstone
vid uppsåtligt dödande borde det således övervägas att genom 1:3 medge
ideell ersättning till de efterlevande.133 Även i den ovan berörda situationen
där barn bortrövas kan nu anförda synpunkter ha aktualitet.134

En skadetyp som i viss mån liknar den ideella skadan är när anhöriga -
kanske utan att förlora inkomster eller ådra sig utgifter - far besvär vid
omvårdnad av den skadade i hemmet. Att detta kan leda till psykiska be-
svär hos de anhöriga är klart, men den ovan redovisade restriktiva inställ-
ningen till psykiska skadetyper överhuvud gör det problematiskt att åstad-
komma ett skadeståndskrav.135 Det har i Sverige föreslagits att utöver den
skadelidandes kostnader även dennes anhöriga i skälig omfattning ska kunna
få sina kostnader ersatta.136 De aktuella kostnaderna avser resor till sjuk-

ning vid personskada - och skälen för sådan ersättning väger ännu tyngre om ska-
dan istället är ett dödsfall. Jfr även JustR Bengtssons särskilda yttrande i NJA 1993
s 41 II (s 60), som uttrycker en positiv syn på förbättrad ideell ersättning till anhö-
riga.
131 SOU 1995:33 s 392 ff. Också i engelsk rätt är inställningen att en skadeståndstalan
inte kan grundas endast på "grief or sorrow caused by a person's death"; se Hinz v.
Berry (1970) 2 QB 40. Se vidare Markesinis & Deakin, Tort Law s 121 f och 719 f.
132 SOU 1995:33 s 442.
133 Se även Sisula-Tulokas, Starka billighetsskäl eller saknar stöd i lag? s 401.
134 Se ovan om NJA 1995 s 269 efter not 40 och vid not 103.
135 Jfr Markesinis & Deakin, Tort Law s 119, om att psykiska skador kan uppkomma
utan en initial chock, exempelvis "through the burden of caring for an injured
relative"; jfr även a a s 124.
136 SOU 1995:33 s 41 f, 327 ff och 437 f.
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bädden, hotellvistelse etc.137 Vidare nämns i det ovan nämnda betänkandet
att de anhörigas omvårdnad om den skadelidande ska kunna rendera ersätt-
ning; det talas därvidlag både om "kostnader"138 och "förlust".139 Man ställ-
ler sig frågan vad som gäller för den anhörige som inte lider någon ekono-
misk "förlust" men likväl far ett i många fall betungande merarbete. Det
skulle vara önskvärt att man i det vidare lagstiftningsarbetet tog ställning
till denna fråga. Vi befinner oss nära begreppet "obehörig vinst" för det fall
skadevållaren (eller dennes försäkringsbolag) slipper en kostnadspost som
skulle uppstått om den skadelidande anlitat en utomstående för vården. En
förstärkning av de anhörigas ersättningsrätt i dessa fall borde övervägas;
det bär emot att de anhöriga ska behöva ge den skadelidande räkningar för
vårdavgift för att de ökade besvären ska kunna ges skadeståndsrättsligt skydd.

Angående de olika arterna av indirekta skador summeras följande tes:

Med beaktande av svårigheten att fastställa psykiska skador bör i fram-
tiden rätten till ersättning för chockskador inte vara avhängig att en
personskada uppstått hos de efterlevande. Ideell ersättning för sorg och
lidande bör schablonmässigt kunna utgå till efterlevande. Vidare bör de
anhörigas övriga besvär kunna ersättas ifall där den direkt skadelidande
överlever, men kräver desto mer vård etc av de anhöriga.

6. Sammanfattning av reformförslagen

Vi kan inte fastställa någon allmän formel för hur den sorts indirekta ska-
dor som chockskadorna utgör ska ersättas. Eftersom den trepartsrelation
som är förhanden inte är av det slag som gör sig gällande vid tredjemans-
skadorna - den som kräver skadestånd har själv lidit en initial skada - kan
vi åtminstone inte använda samma motiv för restriktivitet avseende chock-
skadorna. Vi måste istället syna argument både avseende den skadevål-

137 Enligt kommittén ska även inkomstförlust i anslutning till sjukbesök ersättas
(SOU 1995:33 s 328). Regelförslaget innehåller dock endast ordet "kostnader",
och med en normal läsning skulle därför inkomstförluster uteslutas. Regeln bör
därför kompletteras med ordet "inkomstförlust" eller "förlust". Alternativt kan 5:1,
1 st 2 p där den skadelidandes inkomstförlust nämns kompletteras med en motsva-
rande skrivning om de anhöriga.
138 SOU 1995:33 s 331 och 438.
139 SOU 1995:33 s 331.
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lande handlingen och den relation som föreligger mellan direkt och indi-
rekt skade-lidande.

En modern skadeståndsrätt borde ha en modern syn på de psykiska kom-
ponenterna. Även om bevisningen eventuellt kan bli svårare avseende den
psykiska kausaliteten är det ingen anledning till att materiellt särbehandla
psykiska skador. Ett erkännande av de psykiska komponenternas betydelse
bör kunna rycka undan huvudskälet till den restriktiva praxisen avseende
chockskador.

Man bör inte i framtiden strikt upprätthålla kravet att den initiala ska-
dan ska bestå av ett dödsfall. Med hänsyn till de psykiska inverkansformerna
kan en utsträckning till ersättning även vid allvarligare personskada, eller
allvarligare hot om sådan, förordas. Vidare bör inte chockverkningar på
grund av egendomsskada vara helt uteslutna från ersättning; skadestånds-
möjligheten bör åtminstone finnas vid förstörelse av hem respektive dö-
dande av familjedjur. Det är möjligt att man avseende dessa initiala ska-
detyper kan genomföra differentieringar avseende anknytningspunkterna
för avgränsningen (se nedan), men gränsen kan inte endast sättas utifrån
kriteriet på den initiala skadan.

Den personkategori som kan komma i fråga för ersättning är i första
hand de nära anhöriga till den initialt skadade. Men beroende på de kon-
kreta omständigheterna kan mycket väl s k utomstående vara direkt utsatta
för den skadegörande handlingen, och då synes en strikt gräns vid "anhö-
riga " alltför slumpmässig. Argument i sådana fall kan sökas i omständig-
heter som har med sättet för skadans uppkomst respektive skadevållarens
skapade farosituation att göra (se nedan).

Numera synes det naturligt att såväl direkt skadebevittnande som med-
delande om händelsen kan vara en saklig anknytningspunkt. Kombinatio-
nen personellt-sakligt samband talar för att man i det första fallet kan ge
även icke anhöriga rätt till ersättning. Idet senare fallet kan man knappast
gå utanför de anhörigas krets, men däremot bör skadeståndsansvaret kunna
omfatta även underrättelser om allvarlig personskada (se ovan).

Utifrån en värdering av skadevållarens handlingssätt kan ytterligare ar-
gument tillfogas de ovan anförda avseende både anhörigas och utomståendes
skadeståndskrav. Särskilt vad avser utomståendes krav kan nu anförda vär-
deringar ge stöd för att faran i det enskilda fallet också riktades mot de
utomstående som blev vittne till handlingen.
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Med beaktande av svårigheten att fastställa psykiska skador bör i fram-
tiden rätten till ersättning för chockskador inte vara avhängig att en per-
sonskada uppstått hos de efterlevande. Ideell ersättning för sorg och li-
dande bör schablonmässigt kunna utgå till efterlevande. Vidare bör de an-
hörigas övriga besvär kunna ersättas i fall där den direkt skadelidande
överlever, men kräver desto mer vård etc av de anhöriga.


