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Förkortningar 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

Abs. Absatz (stycke) 

AMG Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH Bundesgerichtshof 

DCFR Draft Common Frame of Reference 

HD Högsta domstolen 

JA Juristische Arbeitsblätter 

JBl Juristische Blätter 

JP Juridisk Publikation 

JuS Juristische Schulung 

JW Juristische Wochenschrift 

JZ JuristenZeitung 

MünchKomm Münchener Kommentar 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

OGH Oberste Gerichtshof 

PETL Principles of European Tort Law 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

Rn Randnummer 

Rz Randziffer 

RG Reichsgericht (högsta domstol i tyska riket mellan 1879 och 1945) 

S. Satz (mening), används i samband med tyska lagregler 

SkL Skadeståndslagen (1972:207) 

SvJT Svensk Juristtidning 

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap 

UmweltHG  Umwelthaftungsgesetz 

ZPO Deutsche Zivilprozessordnung 
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ZfRV Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und 

Rechtsvergleichung 

ÖBA Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen (Journal of 

Banking and Financial Research) 

ÖZPO Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche Verfahren in 

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (österreichische 

Zivilprozessordnung)   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Kausalitet är ett fundamentalt begrepp som är avgörande för tänkande och handlande 

världen över. Kausalitet gör det möjligt att sätta olika fenomen i sammanhang och relation 

till varandra. Det är inte överraskande att många rättsordningar förlitar sig på 

orsakssamband för att binda samman en persons handlande med en därpå följande 

omvärldshändelse. Trots det sagda finns betydande osäkerhet gällande innehållet i 

kausalitetsbegreppet, civilrättsligt såväl som straffrättsligt. 

I flerhetsdiskussionen, alltså diskussionen kring fall då mer än en orsak kan ha bidragit 

till en skada, förefaller man i allt högre grad ha fokuserat på bevisreglernas inverkan. 

Diskussionen kring den rent juridiska värderingen av orsakssambandet har fallit i viss 

glömska.1 Det finns två huvudsakliga problem i flerhetsfallen, vilken 

problemlösningsmetod som ska användas samt hur man ska avgränsa orsakssambandet. 

Praxis och doktrin i såväl Tyskland som Sverige visar på den mångfald som finns i 

flerhetsfallen och de olika principer som görs gällande i olika situationer. Enkla lösningar 

lyser med sin frånvaro, särskilt när det gäller fall där casus är inblandat. Casus innebär att 

en skada har orsakats av en faktor som ingen bär ansvar för, såsom en jordbävning eller 

en sjukdom.  

En del av de regler eller principer som omnämns i arbetet handlar om att sortera i 

orsakssambandet, i svensk rätt till exempel gällande färdig skada eller odelbar skada. 

Detta har sin grund i det föreliggande faktaunderlaget, men kan påverkas av den värdering 

som görs vid den juridiska bedömningen. Bedömningen avgör vilken typsituation man 

har att göra med samt vilken lösning som kan tänkas följa. Olika lösningar har föreslagits 

av olika författare. Främst kan man förhålla sig till praxis, som dock saknar en röd tråd. 

Det gäller särskilt det i uppsatsen aktuella fallet med alternativ kausalitet2 och casus. 

Lösningarna kan dessutom variera över tid genom förändringar i praxis eller 

samhällsvärderingar.3 

                                              
1 Schultz, Kausalitet s 27 och 219.  
2 I denna uppsats kommer alternativa skadeorsaker, alternativ kausalitet och konkurrerande skadeorsaker 

användas synonymt. 
3 Carlsson, Arbetsskada s 306. 
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I de fall som ligger i fokus för arbetet finns osäkerhet om huruvida den ena eller andra 

faktorn i realiteten varit orsak till skadan; bevisbrist föreligger avseende det faktiska 

orsakssambandet. Alternativa skadeorsaker handlar därför om alternativ bevisbrist i något 

avseende. Viktigt att nämna är att det i dessa fall står i princip klart att respektive tänkbar 

skadeorsak ensam skulle ha kunnat åstadkomma hela skadan.4 Centralt för 

framställningen är också att en av de möjliga orsakerna kan ha varit kasuell. Det är det 

som komplicerar saken och som gör ämnet så intressant. 

För att göra det enklare för läsaren att förstå använder jag återkommande ett i 

sammanhanget känt exempel. Exemplet kan på sätt och vis sägas vara kärnan i mitt arbete 

och det problem jag utreder. Två bergsbestigare klättrar upp för ett berg. Två stenar ramlar 

ned mot bergsbestigarna, den ena stenen har lossnat från berget av sig själv, den andra 

har kastats eller sparkats ned av en vårdslös skadevållare. En bergsbestigare träffas i 

huvudet och skadas av en sten. Det är i fallet omöjligt att utröna vilken sten som har 

orsakat skadan.5 

1.2 Syfte 

I arbetet tar jag främst upp utomobligatoriskt skadeståndsansvar och personskador. 

Samma principer kan dock diskuteras gällande inomobligatoriskt skadeståndsansvar samt 

sakskador. Syftet är vidare att nå kunskap i hur problematiken kring alternativ 

skadeorsaker med kasuella faktorer behandlas i tysk och svensk rätt. Då det inte finns 

några entydiga svar blir konsekvensen att jag även kommer att analysera de teorier och 

principer som kan användas för att lösa problemen.  

En frågeställning som jag utgår ifrån är vilka metoder och principer som används i de 

båda rättsordningarna vid alternativa skadeorsaker med kasuella faktorer. Dessutom ska 

jag ta reda på vilka av dessa metoder och principer som tillerkänner den skadelidande 

ersättning och vilka som inte gör det. Jag kommer även att utreda vilka argument som 

ligger bakom slutsatserna att tillerkänna respektive inte tillerkänna den skadelidande 

ersättning. 

                                              
4 Carlsson, a a s 307. 
5 Se exempelvis Heinrich, Haftung bei alternativer Kausalität mit Zufall s 53; Carlsson, a a s 331; Lødrup, 

Lærebok i erstatningsrett s 328 och Nygaard, Skade og ansvar s 346. För en modifierad variant se Delgado, 

Beyond Sindell: Relaxation of Cause-In-Fact Rules for Indeterminate Plaintiffs s 886. 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen är författad på rättsdogmatiskt sätt, men har en komparativ karaktär. Den 

rättsdogmatiska metoden utgår från befintliga rättskällor och befintlig doktrin, men vissa 

resonemang de lege ferenda kan även tas upp. Rättsjämförande undersökningar med 

andra länder kommer att göras, för att se vilka lösningar som tillämpas där. Analysen och 

slutsatserna i denna uppsats får dessutom mer tyngd av ytterligare material från främst 

tysk rätt. Rättsjämförande inslag ger också möjlighet att diskutera andra lösningar och 

infallsvinklar på flerhetsproblematiken än de i Sverige oftast förekommande. 

Jag har främst använt mig av doktrin på området, men i förekommande fall även lagtext, 

förarbeten och rättsfall. Det finns inte särskilt många rättsfall där just kasuella faktorer är 

i fokus, men rättsfall tas självfallet upp i arbetet när det är av relevans.  

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att i möjligaste mån avgränsa arbetet till att behandla alternativ kausalitet, 

med fokus på kasuella faktorer. I korthet berör jag även samverkande skadeorsaker och 

andra koncept inom flerhetsproblematiken.  

Förutom svensk rätt beaktas främst tysk rätt på området. För den intresserade har jag viss 

relevant lagtext på tyska i fotnoterna. Jag tar även upp viss österrikisk rätt i form av både 

rättsfall och doktrin. Österrike har haft en förhållandevis stor debatt kring alternativa 

skadeorsaker, inte minst genom Franz Bydlinskis framstående insatser. Likaså har man 

diskuterat lösningar med utgångspunkt i tysk rätt. Jag har även valt att ta upp ett förslag 

till reglering på europeiskt nivå, men endast översiktligt. Övrig nordisk doktrin behandlas 

i vissa fall, vilket hör till vanligheterna inom skadeståndsrätten. 

Jag har valt att inte behandla teorier kring verlorene Heilungschancen (förlorade 

läkningschanser)6 eller den empiriska orsaksmodellen (NESS-modellen)7, som också har 

föreslagits vara lösningar på problematiken med alternativa skadeorsaker och kasuella 

faktorer. Huvudorsaksläran är inte heller en del av framställningen. 

                                              
6 En princip som används främst inom fransk rätt (perte d'une chance), men som även tas upp av tyska 

författare. 
7 Se exempelvis Schultz, SvJT 2011 s 475. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen har delats in i två huvudsakliga delar. I den första delen diskuteras 

problematiken kring alternativ kausalitet med utgångspunkt i tysk rätt, i den andra sker 

samma sak med utgångspunkt i svensk rätt. Dessa två delar har jag vidare indelat i 

underrubriker som utgår ifrån de olika teorier och principer som finns för problemet. Jag 

har så långt möjligt försökt dela in olika ståndpunkter som finns i rätten under olika 

principer och begreppspar för att få en översiktlig framställning. Analys och diskussion 

sker fortlöpande i arbetet, men sammanfattas även i en avslutande diskussion. 

2 Den tyska skadeståndsrätten8 

2.1 Sammanfattning av den tyska skadeståndsrätten  

De tyska skadeståndsrättsliga reglerna finns i BGB, som innehåller de centrala delarna av 

den civilrättsliga lagstiftningen. För att det ska bli aktuellt med ett skadeståndsanspråk 

krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan ett ansvarsgrundande faktum och en 

menlig följd. Även i Tyskland talar man om tillräcklig och nödvändig betingelse.9 Enligt 

ekvivalensteorin, eller betingelseteorin som den även kallas, är alla betingelser likställda. 

De betingelser som har bidragit till följden är orsak till den.  

I BGB finns regler för allmänt ansvar, som kallas Deliktstatbestände och 

specialregler, som kallas Einzeltatbestände, vilka är mer kasuistiska. De allmänna 

ansvarsgrunderna i BGB är § 823 Abs. 1 (skydd mot rättsstridigt och skuldbemängt 

orsakande av skada på vissa skyddade intressen), § 823 Abs. 2 (skydd mot överträdande 

av författningsföreskrift till skydd för den skadelidande) samt § 826 (skydd mot uppsåtligt 

skadetillfogande som strider mot goda seder). § 823 Abs. 1 riktar in sig på vissa skyddade 

intressen som är liv, kropp, hälsa, frihet, egendom och annan rätt, dessa är skyddade så 

kallade ”Rechtsgüter”.10 Liksom i svensk rätt finns inget ansvar för ren 

förmögenhetsskada vid vårdslöshet eller uppsåt i tysk rätt, kränkningen av förmögenheten 

måste istället härledas till en skada på annat Rechtsgut. Ett ytterligare krav för ansvar är 

skuld, vilket i förarbetena anges som uppsåt och vårdslöshet. Vårdslöshet och uppsåt 

definieras i § 276 BGB. Det har även i praxis utvecklats aktsamhetsstandarder, 

                                              
8 Samtliga under avsnittet åberopade paragrafer avser lagregler i BGB, om inte annat anges. 
9 Se avsnitt 3.3 för mer om betingelseteorin. 
10 Se även Deutsch, Allgemeines Haftungsrecht s 11 f; Fikentscher, Schuldrecht s 720; Kötz & Wagner, 

Deliktsrecht s 21 ff. 
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”Verkehrspflichten”. § 823 Abs. 1 tillsammans med § 276 motsvarar närmast den svenska 

culparegeln.11  Ett stadgande om totalersättning finns i § 249 BGB, Alles oder nichts-

Prinzip (allt eller inget-principen). Även i svensk rätt finns samma tankegång, det vill 

säga att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte hade 

inträffat.12   

Olika principer för ansvarsbegränsning har framförts i Tyskland och man diskuterade 

tidigt exempelvis en begränsning till de förutsebara följderna av en händelse. Ur 

diskussionen utvecklades adekvansläran. Adekvansläran är enligt rättsfallet BGH NJW 

1981, 983 dock oskiljaktig från aktsamhetspliktens innehåll och behandlas därför inte 

som separat moment. I hög utsträckning används, kompletterande eller i adekvanslärans 

ställe, Schutzzweck der Norm (normskyddsläran) som begränsande moment.13 

Relationen mellan dessa två läror är inte helt självklar, vissa menar till exempel att 

adekvansläran endast bör tillämpas på den ansvarsutfyllande kausaliteten.14 

2.2 Något mer om § 823 Abs. 1 BGB15 

Till skillnad från svensk rätt har man i tysk rätt inordnat skadebegreppet i olika delar av 

skadeförloppet som hänförliga till den ansvarsgrundande och ansvarsutfyllande 

kausaliteten.16 Den härskande meningen i tysk doktrin bygger upp § 823 Abs. 1 BGB i 

flera delar, vilket resulterar i en komplex uppbyggnad som avbildas i tabellen nedan. 

 Ansvarselement enligt § 

823 Abs. 1 BGB17 

 

 I. Ansvarsgrund  

Uppsåt Vårdslöshet Vårdslöshet 

 (vid omedelbar skada) (vid medelbar skada) 

                                              
11 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 25 f. 
12 Andersson, a a s 27 f. 
13 Kötz & Wagner, a a s 85 ff. 
14 Om ansvarsutfyllande och ansvarsgrundande kausalitet se nedan under avsnitt 2.2 och 2.6.3. För utförlig 

diskussion kring begränsande moment i tysk skadeståndsrätt och relationen mellan de två diskuterade 

lärorna se Musielak, JA 2013 s 241 ff. 
15 Lagtext § 823: Schadensersatzpflicht (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 

Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 

dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) 1. Die gleiche Verpflichtung 

trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. 2. Ist nach 

dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht 

nur im Falle des Verschuldens ein. 
16 Andersson, a a s 302. 
17 Fritt översatt från Kötz & Wagner, a a s 51 f. 
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1. Uppfyllande av rekvisit 

för ansvar 

1. Uppfyllande av 

rekvisit för ansvar 

1. Uppfyllande av rekvisit 

för ansvar 

– Skada av skyddat 

Rechtsgut 

– skadevållarens beteende 

– kausalitet 

– Skada av skyddat 

Rechtsgut 

– skadevållarens beteende 

– kausalitet 

a) Det föreligger en 

aktsamhetsstandard eller 

skyddsgarantställning 

  b) Objektiv ställning som 

skyddsgarant 

– skada av skyddat intresse 

– skadevållarens beteende 

– kausalitet 

2. Rättsstridighet 2. Rättsstridighet 2. Åsidosättande av 

aktsamhetsplikt 

3. Uppsåt  3. Vårdslöshet  3. Vårdslöshet  

 II. Ansvarsutfyllande  

 – Skada 

– (ansvarsutfyllande) 

kausalitet mellan 

Rechtsgutverletzung och 

skadan 

– bestämmande av 

skadans omfång 

 

 

En mer översiktlig uppbyggnad som också täcker uppbyggnaden av § 823 Abs. 1 BGB 

har lagts fram av Kötz och Wagner. I korthet ser schemat ut som följer: 

1) Skada av skyddsområdet. En första förutsättning för användandet av § 823 Abs. 

1 är en kränkning av en av de skyddade Rechtsgüter. 

2) Åsidosättande av plikt. Det krävs att skadevållaren har överträtt de 

aktsamhetsmått som anges i § 276 Abs. 2 BGB. 

3) Ansvarsgrundande kausalitet och tillräknelighet. Åsidosättandet av plikten 

under 2) måste ha orsakat skadan på ett Rechtsgut. Om skadan hade inträffat trots 

iakttagande av aktsamhetsmåtten kommer ett ansvar inte på fråga. 
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4) Rättfärdigande. Om skadevållaren kan åberopa en rättfärdigandegrund för sitt 

handlade kommer denne att undgå ansvar. 

5) Ursäktande. Om skadevållaren inte har uppnått åldern för ansvar (se § 828) eller 

är psykiskt sjuk (se § 827) och därför inte kan hållas ansvarig för sitt handlande 

kommer ersättning inte att utdömas. 

6) Skada och ansvarsutfyllande kausalitet. Ersättning kan utdömas för alla 

förmögenhetsskador som är en adekvat följd av en skada på ett Rechtsgut. Vid 

skada av annan karaktär krävs det att det rör sig om ett av de i § 253 Abs. 2 BGB 

uppräknade Rechtsgüter för att ersättning ska utgå. 

7) Medvållande. Ersättningen jämkas vid medvållande (§ 254 Abs. 2 BGB) eller om 

den skadelidande inte bidragit till att inskränka skadans omfattning i tillräckligt 

hög grad (§ 254 Abs. 1).18 

2.3 Alternativ kausalitet enligt § 830 Abs. 1 S. 2 BGB19 

2.3.1 Grundläggande om lagregeln  

Interaktionen mellan flera orsaker måste klaras upp genom en kausalitetsanalys. Problem 

gällande bevisning i skadeståndsmål kan finnas vid exempelvis produktansvar och inom 

patientskaderätten. Lagstiftaren har försökt hjälpa den skadelidande med olika verktyg 

som emellertid begränsar sig till specifika situationer. Utgångspunkten är dock § 830 

BGB, där det finns en gruppering av olika typer av flerhetsfall.20 Stadgandet hör till de 

genom tiderna kanske mest omdiskuterade i BGB. Under åren närmast efter lagens 

ikraftträdande utgavs ett stort antal dissertationer som syftade till att klarlägga dess 

innebörd. Förslag och ändringar föregick också tillkomsten av bestämmelsen.21 I tysk rätt 

existerar en allmän reglering endast för grundkonstellationen vid alternativt orsakande, 

som kallas ”Alternativtäterschaft” i § 830 Abs. 1 S. 2 BGB. Praxis och doktrin pekar på 

två förutsättningar i denna bestämmelse som begränsar dess användningsområde, den 

bestående ersättningsrätten de skadelidande har (någon av de utpekade har orsakat 

                                              
18 Kötz & Wagner, a a s 60 f. 
19 Lagtext § 830 BGB: Mittäter und Beteiligte (1) 1. Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene 

unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. 2. Das Gleiche 

gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung 

verursacht hat. (2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 
20 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga nr 573. För en utmärkt redogörelse gällande § 830 Abs. 1 S. 2 BGB 

på engelska se Steel, Proof of Causation in Tort Law s 141 ff. 
21 Dufwa, a a nr 574. 
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skadan) och det totala orsakssambandets lämplighet för varje alternativ orsak 

(Gesamtverursachungseignung).  

I ett tidigt rättsfall användes § 830 BGB och det har därigenom slagits fast att 

tillämpningen förutsätter “einen tatsächlichen Zusammenhang, der es rechtfertigt, die 

gesamten Handlungen als einen einheitlichen Vorgang anzusehen und nicht etwa bloss 

als mehrere nur zufällig zusammentreffende Handlungen“22. Det innebär alltså att det 

finns ett krav på att det ska finnas ett enhetligt förlopp och inte blott vara frågan om 

tillfälliga sammanträffande händelser. Vissa fall av tillfällig samverkan kan dock grunda 

ansvar enligt senare domar. Det krävs likväl fortsättningsvis ett nära tidsmässigt och 

lokalt samband.23 Stadgandet är åtstramat på grund av rädsla från domstolarnas sida för 

att det annars hade inneburit ett obegränsat ansvar.24 Jag kan tillägga att en sådan rädsla, 

obefogad eller ej, även finns i svensk rätt när det gäller ansvar vid alternativ kausalitet. 

Det är just de begränsande rekvisiten som är viktiga för en rättvis tillämpning, såsom jag 

kommer att diskutera även i andra delar av framställningen. 

2.3.2 Kasuella faktorer och § 830 Abs. 1 S. 2 BGB 

För fall där orsakskonkurrens med en kasuell händelse förekommer saknas, liksom i 

svensk rätt, även i tysk rätt en allmän lagregel. De relativt nya områdena inom rätten, som 

exempelvis miljörätten, tar inte heller upp detta problem (jfr §§ 6,7 UmweltHG, § 84 Abs. 

2 AMG).25 I rättspraxis används i vissa fall bevisrättsliga instrument när casus ställer till 

problem, i synnerhet när det gäller ansvar för felbehandling av läkare.26  

Det finns många olika sätt att klassificera fallen där det inte är möjligt att klara upp 

orsaksförhållandena fullt ut. Exempelvis kan man skilja mellan tillfällen med en 

skadelidande och tillfällen med ett flertal skadelidande. Beror problematiken på att det 

finns flera personer som kan vara skadevållare talar man om Alternativtäterschaft 

(alternativa skadevållare). Det är detta fall som huvudsakligen regleras av § 830 Abs. 1 

S. 2 BGB. Skadan har i ett sådant fall med säkerhet orsakats av en handling som ger rätt 

till ersättning. Det utgör alltså skillnaden mellan Alternativtäterschaft och fall i vilka man 

                                              
22 Se RG JW 1909, 136. 
23 Dufwa, a a nr 2848. 
24 Dufwa, a a nr 2864. 
25 Dessa lagregler ger egentligen inget annat resultat än en användning av § 830 Abs. 1 S. 2 BGB, se därom 

bland annat Larenz & Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II/2: Besonderer Teil § 84 V 2 e.  
26 Röckrath, Kausalität, Wahrscheinlichkeit und Haftung s 2. 
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vid kausalitetsbedömningen ser möjligheten att det kan röra sig om en kasuell 

skadeorsak.27 

Vid alternative Täterschaft är det inte möjligt att klara upp vem av flera alternativa 

skadevållare som har orsakat skadan. Eftersom de möjliga skadevållarna har uppfyllt 

villkoren för skadeståndsskyldighet, bortsett från orsakssambandet, står det fast att 

skadelidanden har rätt att kräva dem på ersättning. Det enda som saknas för att ersättning 

ska utgå är identiteten på skadevållaren.28 Ett känt exempel på detta är då två jägare agerar 

vårdslöst och skjuter mot en person med ett skott vardera, för att de misstar denne för ett 

djur. En kula skadar personen, men det är inte möjligt att fastställa från vilket gevär den 

avfyrades. Med grund i §§ 830 Abs. 1 S. 2 BGB och 840 BGB ska båda solidariskt svara 

för skadan. Detsamma gäller i common law29, även i svensk rätt talar för ett solidariskt 

ansvar. Den tyska lagen lägger alltså risken gällande kausalitet vid bevisbrist på den 

bevisligen vårdslösa möjliga skadevållaren och inte på den ”oskyldige” skadelidanden.30  

2.3.3 Tendenser i tysk rätt gällande alternativ kausalitet och kasuella faktorer 

I den för arbetet relevanta fallgruppen är det endast en person som är potentiell 

skadevållare. Det går inte att fastställa om denna person är skadevållare, eftersom skadan 

också kan bero på en orsak för vilken ingen är skadeståndsrättsligt ansvarig. Det kan 

handla om naturlig risk, handlande av den skadelidande själv eller till och med tredje 

mans handlande, som på grund av brist på vårdslöshet eller på grund av en 

rättfärdigandegrund inte kan hållas ansvarig. I många fall handlar det om skadestånd inom 

sjukvården. Komplexiteten hos sjukdomsförlopp gör det ofta svårt att komma fram till 

om exempelvis en läkare har orsakat patientens skada. Även om patienten har blivit 

korrekt behandlad kan det ibland vara frågan om begränsade chanser till tillfrisknande. 

Förstörs även denna chans av ett behandlingsfel talar man om förlorade läkningschanser 

(Verlorene Heilungschance). 

Alternativ kausalitet med en kasuell konkurrerande faktor behandlas av tysk doktrin ofta 

som kausalitetsproblem. Den härskande meningen i doktrin avvisar en lösning genom § 

830 Abs. 1 S. 2 BGB och nöjer sig med bevisrättsliga hjälpmedel inom vissa avgränsade 

                                              
27 Röckrath, a a s 109. 
28 Larenz & Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II/2: Besonderer Teil § 82 II 1. 
29 Summers v. Tice, 33 Cal. 2d 80, 199 P. 2d 1 (1948). 
30 Röckrath, a a s 109. 
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rättsområden. Denna lösning får allt mer kritik och istället förordas ersättning efter 

orsakssannolikhet med hjälp av en analog tillämpning av § 830 Abs. 1 S. 2 BGB.31  

Den i litteraturen allt mer förespråkade linjen med ansvar efter orsakssannolikhet kan 

anses vara rättfärdigad genom de allmänna utvecklingstendenserna i tysk skadeståndsrätt. 

Grundregeln, att den skadelidande ska visa orsakssambandet, har genombrutits ett flertal 

tillfällen. Särskilt vid bevissvårigheter gällande exempelvis patientskador. En utveckling 

av § 830 Abs. 1 S. 2 BGB är enligt doktrin att föredra framför bevisrättsliga hjälpmedel 

som medför allt eller inget lösningar.32 

Den dominerande meningen i doktrin pekar på att ett ansvar enligt § 830 Abs. 1 S. 2 BGB 

inte kan komma i fråga då ett förhållande på den skadelidandes sida eller en naturhändelse 

är en möjlig alternativ orsak för hela den uppkomna skadan. Det går det nämligen inte att 

tillämpa nämnda föreskrift då en av skadevållarna inte har handlat oaktsamt eller 

uppsåtligt.33 I senare tids avgöranden har BGH i ett fall med konkurrens med kasuella 

händelser trots detta dömt ut en del av den yrkade ersättningen. De i litteraturen 

diskuterade svårigheterna tas inte alls upp av domstolen, vilket kan tolkas som att 

rättsläget inte förändrats.34 Müller menar att BGH helt enkelt, medvetet eller omedvetet, 

valde att bortse från att det handlade om en konkurrerande kasuell faktor.35 I korthet 

handlade rättsfallet om en hantverkare som vid installationen av en varmvattenledning av 

misstag inte hade förslutit ett hål som han hade borrat i en köksvägg. Vatten trängde från 

köket in i källaren där ett antal filmrullar förstördes. Det kunde dock inte klarläggas om 

vattnet hade trängt in genom hålet som hantverkaren inte förslutit eller om det skett på 

annat sätt. Till saken hör att en fuktskada tidigare hade uppkommit på nästan samma 

ställe. Hantverkaren fick av domstolen bevisbördan för att han inte orsakat skadan. 

2.4 Föreslagna lösningar 

Om tredje mans handlande eller medvållande har varit alternativ skadeorsak, skiljer sig 

vållarens situation inte från den situation då det råder konkurrens med en annan 

skadevållare.36 Skadevållarens vårdslösa handling hänger inte samman med om det finns 

                                              
31 Röckrath, a a s 179 
32 Larenz & Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II/2: Besonderer Teil § 82 II 3c; Bydlinski, 

Festschrift für Günther Beitzke s 3. 
33 Wagner, MünchKomm zum BGB § 830 Rn 45 ff. 
34 BGH NJW 2001, 2538. 
35 Müller, JuS 2002 s 433 f. 
36 Bydlinski, JBl 1959 s 13. 
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en alternativ skadevållare eller om casus medverkat till skadan. Ur skadevållarens 

synvinkel, som i båda fall belastas med en lika tungt vägande ansvarsgrund, är det i båda 

fallen irrelevant vad som kan vara orsak vid sidan om hans eget agerande. Om man utgår 

från detta resonemang är det endast ur den skadelidandes perspektiv som det är motiverat 

med en olikbehandling av de två situationerna. I grundfallet vid alternativ kausalitet är 

det konstaterat att skadan har orsakats av en av flera ansvarsbärande skadevållare och att 

det för skadelidanden är möjligt genom orsakskravet att kräva skadestånd av åtminstone 

en. Summan av de skadeorsakande handlingarna kan inte tänkas bort utan att skadan själv 

faller bort. Inte minst detta förhållande gör att det är motiverat att inte ställa ett lika hårt 

krav på orsakssambandet vid möjligt orsakande. Rör det sig om en kasuell händelse är 

ersättningsanspråket dock mer tvivelaktigt. Utifrån sådana resonemang med olika 

viktning kan man komma fram till olika lösningsmetoder.37 En föreslagen lösning ligger 

på bevisrättslig nivå och kan delas in i användning av allmänna rättsprinciper på området 

eller användande av olika slags bevislättnader. En annan lösning kan fritt översatt 

benämnas läran om ansvar vid möjligt orsakande (Bydlinskis lära, se avsnitt 2.7 Franz 

Bydlinskis lära). Till att börja med kan man analysera problematiken genom att ha ett 

ekonomiskt synsätt. 

2.5 Ekonomiskt angreppssätt 

För att förverkliga det ekonomiska synsättet att internalisera externa kostnader är det 

tillräckligt att göra en generaliserande kausalanalys med skadevållaren i fokus. Visandet 

av det individuella kausalförhållandet mellan skadevållare och en konkret skadelidande 

är inte absolut nödvändigt. Utifrån den ekonomiska skadeståndsrättsliga teorin är det 

alltså ett förhållandevis litet steg att luckra upp orsakskravet i de fall där det inte är möjligt 

att visa ett orsakssamband. Den oftast diskuterade lösningen är ett andelsansvar fördelat 

efter sannolikheten för vållandet.38 

I den ekonomiska analysen betraktas konkurrens med casus som huvudregel vid 

svårförklarliga händelseförlopp (till skillnad från vad som gäller enligt § 830 Abs. 1 S. 2 

BGB). Det beror på att endast en verklig skadevållare kan komma i fråga. I ekonomisk 

teori skulle skadevållaren få ett andelsansvar beroende på den av denne skapade 

riskhöjningen. Den ekonomiska analysen har kommit framtill att traditionella 

                                              
37 Heinrich, a a s 36 f.  
38 Röckrath, a a s 114. 
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bevisrättsliga överviktslösningar är ineffektiva.39 Detta gäller oaktat om man utgår från 

tysk rätts krav på fullbevisad kausalitet eller överviktslösningar såsom i USA 

(preponderance of the evidence) eller Sverige (se nedan avsnitt 3.4.3).40 Uppnår 

bevisvärdet inte övervikt går skadevållaren fri (allt eller inget-principen). Överskrids 

övervikt så står vållaren för hela skadan. Genom en sådan lösning kommer skadevållaren 

belastas av för låga eller höga kostnader. Det uppstår allokeringsförluster, med detta avses 

när ekonomin inte uppnår optimal effektivitet. Allokeringsförlusterna beror främst på att 

bevisvärdet i vissa fall systematiskt är över eller under överviktsvärdet. För att förhindra 

det föreslås ett andelsansvar beroende på sannolikheten att skadevållaren har orsakat 

skadan. Detta trots att det inte går att fastställa kausalförhållandet fullt ut. Vilket 

sannolikhetbegrepp som ska användas debatteras flitigt och ska inte vidare utredas här.41 

Det ekonomiska synsättet problematiserar inte på samma sätt begränsningen av ansvar, 

som måste vara en viktig fråga då orsakskravet luckras upp. Den ekonomiska teorin ger 

dock ett rättvist och framförallt ett ekonomiskt effektivt sätt att hantera 

kausalitetsproblem. Det måste slutligen framhållas att det här redovisade ekonomiska 

synsättet inte kan anses vara en fullt utvecklad metod att hantera problemen kring 

alternativa skadeorsaker. Däremot menar jag att den ekonomiska aspekten är något som 

självklart är av betydelse när man väger olika lösningar mot varandra. 

2.6 Bevisrättsligt angreppssätt 

2.6.1 Åberopsbördan 

Om en skadelidande vill få ersättning för en skada åligger det denne att visa att den 

skadevållande har orsakat skadan. Att den skadelidande ska lägga fram orsakssambandet 

beror på den allmänna regeln att det är käranden som yrkar omständigheter rörande 

ansvarsgrundande händelser, medan svaranden ska lägga fram motbevis.42 Denna regel 

kan, precis som vanligt, användas när det rör sig om alternativ kausalitet med kasuella 

faktorer. Det lär inte heller finnas någon särskild diskrepans mellan svensk och tysk rätt 

i frågan. 

                                              
39 Shavell, Journal of Law and Economics 1985 s 590 ff; Rosenberg, Harvard Law Review 1984 s 862; 

Schäfer & Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts s 257 f;  Schäfer, Haftung bei 

unsicherer Kausalität s 5 f.  
40 Schäfer & Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts s 258; Wiese 

Umweltwahrscheinlichkeitshaftung: Konzept für Kausalität und Zurechnung im Umwelthaftungsrecht s 39. 
41 Röckrath, a a s 120. 
42 Heinrich, a a s 36. 
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2.6.2 Bevisbörda 

Om domstolen, trots att allt processmaterial har lagts fram, inte kan avgöra om det ena 

eller andra orsakat en skada förblir saken oklar (non liquet-situation). I det i arbetet 

behandlade fallet av alternativ kausalitet med kasuella faktorer är det så det normalt sett 

lär bli. Kausalsambandet kan inte uppklaras. Det får inte leda till att saken inte avgörs, 

som ultima ratio används i så fall bevisbörderegler. I allmänhet kommer parterna att lägga 

fram bevisning som gynnar sin sak. Den skadelidande ska också lägga fram bevis för 

kausalsambandet. Lyckas denne inte visa kausalsambandet tappas målet. Det går enligt 

rådande mening inte att använda sig av omvänd bevisbörda, för undantag se nedan om 

felbehandling av läkare.43 

2.6.3 Bevisbördepunkt 

Bevisbördepunkten anger med vilken styrka något ska visas för att en part sak nå 

framgång i domstol. Det är avgörande för den skadelidande hur bevisbördepunkten ser ut 

gällande kausalsambandet. Ju högre krav desto större risk finns för att ett non liquet-läge 

inträffar, vilket kräver användandet av bevisbörderegler.  

Den tyska civilprocessen skiljer mellan ansvarsgrundande kausalitet och 

ansvarsutfyllande kausalitet.44 Den förra är den konkreta ansvarsgrundande kausaliteten, 

därtill räknas också själva vållandet, här används § 286 ZPO. Domstolen måste enligt § 

286 ZPO vara fullt övertygad av att ett förhållande föreligger eller åtminstone måste en 

stor sannolikhet tala för det.45 För den ansvarsutfyllande kausaliteten, visandet om och i 

vilken utsträckning den konkreta ansvarsgrunden har orsakat en skada, möjliggör § 287 

ZPO en uppskattning av skadan (jfr 35 kap. 5 § RB). Enligt härskande meningen innebär 

det en bevislindring. Redan en betydande sannolikhet räcker vid sådan ansvarsutfyllande 

kausalitet. I det här sammanhanget ligger stor vikt dock vid gränsdragningen mellan 

ansvarsgrundande och ansvarsutfyllande kausalitet, en gränsdragning som ingalunda är 

oomstridd. Frågans betydelse minskar dock något, eftersom vissa bevislättnader även kan 

medges genom § 286 ZPO vid ansvarsgrundande kausalitet.46  

                                              
43 Heinrich, a a s 37. 
44 Jfr BGH NJW 2004, 77 och BGH NJW 2003, 116. 
45 Jfr Österrike, där § 272 ÖZPO används för kausalsamband. Denna paragraf kräver en hög grad av 

sannolikhet, vilket innebär 80-85 % sannolikhet. 
46 Prütting, MünchKomm zur ZPO § 287 Rn 9 ff. 
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Vid visandet av den ansvarsgrundande kausaliteten handlar det om frågan huruvida den 

skadelidande faktiskt var drabbad av en orsak.47 Endast orsakssambandet mellan den 

konkreta ansvarsgrunden och den därigenom inträffade skadan kan inordnas under 

ansvarsutfyllande kausalitet. Det är dock inte klart när man kan anta att en skadelidande 

har varit drabbad av en orsak. Ser man bevisningen av den blotta faran som uppstår genom 

överträdelsen av en handlingsnorm av en skyddad Rechtsgut som att någon varit drabbat, 

så kommer gränsen för den konkreta ansvarsgrunden flyttas så långt att det går att döma 

till ansvar för blott en sannolik skada. Så skulle varje fråga om orsakssamband falla in 

under § 287 ZPO. Detta riskerar att urholka funktionen hos rättsreglerna, en så 

långtgående reduktion av bevisbördan står inte i samklang med det rådande rättsläget. 

Håller man fast vid det gällande läget kommer man inte runt § 286 ZPO och det är således 

inte möjligt med en generell bevislättnad i fall med alternativ kausalitet. En slutsats måste 

bli att den skadelidande i allmänhet måste visa stor sannolikhet för orsakssambandet för 

en skada när det gäller alternativa skadeorsaker. Lyckas detta erhåller skadelidanden i 

regel hela det yrkade beloppet. Eftersom det vid alternativa skadeorsaker med casus ofta 

är uteslutet att visa kausalsambandet med denna styrka kommer det även att vara uteslutet 

att utdöma ersättning med hjälp av allmänna bevisrättsliga regler. För att undvika en 

rundgång där det inte är möjligt att få ersättning kan vi nu ta upp ett antal bevislättnader 

som kan användas.48 

2.6.4 Prima facie-bevis 

Prima facie-beviset innebär en möjlighet till bevislättnad gällande orsakssambandet. 

Enligt prima facie-beviset gäller orsakssambandet som visar sig vid en första anblick, om 

det handlar om en typisk orsakskedja, som bevisligen tyder på ett visst orsakssamband. 

Beviskravet sänks till övervägande sannolikhet, varigenom en non liquet-situation och 

användandet av bevisbörderegler ska undvikas. Om kausalsambandet anses bevisat prima 

facie ligger det på skadevållaren att lägga fram motbevisning. Enligt den härskande 

meningen anses sambandet motbevisat redan om det typiska händelseförloppet i det 

konkreta fallet inte nödvändigtvis utspelat sig, utan möjligheten av ett atypiskt 

händelseförlopp består. Kan man alltså motbevisa prima facie-beviset så tillämpas 

                                              
47 Se BGH NJW 1952, 301. 
48 Heinrich, a a s 38 ff. 
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vanliga stränga beviskrav.49 Speciellt inom patientskaderätten finner prima facie-beviset 

användning, även då kasuella faktorer är inblandade.50 

2.6.5 Omvänd bevisbörda 

En för den skadelidande mer omfattande bevislättnad är den omvända bevisbördan, som 

används i tysk rätt vid grova behandlingsfel av läkare. Omvändandet av bevisbördan har 

som följd att den potentiella skadevållaren måste bevisa att denne inte orsakat skadan. 

Lyckas man inte förlorar man målet och blir ersättningsskyldig. Det handlar således om 

en mycket långtgående förbättring av den skadelidandes situation. Trots endast möjlig 

kausalitet kan skadelidanden lyckas med sitt ersättningsanspråk. Omvänd bevisbörda 

används i regel endast om det uttryckligen framgår av lagtext. I tysk rätt kan patienter dra 

nytta av omvänd bevisbörda vid ansvarsgrundande kausalitet sedan länge, vilket praxis 

vid BGH visar.51 Det gäller dock endast om läkaren gör sig skyldig till en grov 

felbehandling. Läkaren måste för att komma undan ansvar visa att skadan uppstått även 

utan dennes förskyllan.52 Resultatet av den omvända bevisbördan vid personskada i 

samband med en felbehandling, där det förekommer konkurrens med casus, är att läkaren 

nästan utan undantag blir skadeståndsskyldig. Läkaren kan svårligen bevisa att skadan 

orsakats av en konkurrerade orsak i den skadelidandes sfär, eftersom en rekonstruktion 

av orsaksförloppet vid frånvaron av en felbehandling är mycket svår att göra.53 

Användandet av prima facie bevisning såväl som omvänd bevisbörda får som följd att 

den skadelidande vid endast möjligt orsakande får hela det yrkade ersättningsbeloppet. 

Om en skadevållare vid prima facie-bevisning lyckas visa näst intill samma sannolikhet 

för en alternativ skadeorsak kommer den skadelidande inte att få någon ersättning alls.54 

2.6.6 Kritik mot bevisrättsliga hjälpmedel 

En lösning av problemet vid alternativ kausalitet med bevisrättsliga hjälpmedel, som de 

ovan redovisade, leder till allt eller inget-principens strikta resultat. Denna omständighet 

är kritikernas huvudargument mot en bevisrättslig lösning. En dom för eller emot ansvar 

kan vara föranledd av en hårfin skillnad i orsakssannolikheten. Inte heller bevislättnader 

                                              
49 Heinrich, a a s 42. 
50 Se OGH 2 Ob 538/92. 
51 Se bland annat BGH NJW 1967, 1508. 
52 Kötz & Wagner, a a s 83 f. 
53 Heinrich, a a s 45. 
54 Heinrich, a a s 45. 



 18  

 

förändrar att det ofta blir frågan om extremlösningar i form av allt eller inget. Den i tysk 

rättspraxis använda omvända bevisbördan leder till obilliga och stela lösningar. Mäsch 

har exemplifierat detta. Om skadeorsaken till 90 % anses vara en läkares felbehandling 

kommer den skadelidande inte att få ersättning om inte felbehandlingen varit grov. Om 

ett orsakssamband endast är 15 % sannolikt kan den skadelidande trots detta få ersättning 

om läkarens felbehandling anses grov.55 Enligt Heinrich missar dock Mäsch att en domare 

vid 90 % sannolikhet förmodligen anser att beviskravet är uppfyllt. Trots det visar 

exemplet att frågan om huruvida en felbehandling varit grov, oberoende av 

orsakssannolikheten, inte bör avgöra om någon ska dömas till ansvar eller inte. BGH:s 

argument för varför just grova felbehandlingar ska vara det utslagsgivande kriteriet 

tydliggör att det inte är frågan om en hållbar måttstock för omvänd bevisbörda. BGH 

menar nämligen att läkaren genom sin grova felbehandling har försvårat eller 

omöjliggjort klargörandet av orsakssambandet. Den omvända bevisbördan ska dock inte 

ses som en sanktion för att en felbehandling varit grov utan beror på att felbehandlingen 

varit av sådan art att klargörandet av orsakssambandet försvårats avsevärt.56 Mäsch 

invänder, enligt mig rätteligen, att detta beror på en felaktig slutsats som säger att 

felbehandlingens karaktär har ett samband med osäkerheten i orsakssambandet.57 Det är 

inte heller möjligt att på ett tillförlitligt sätt skilja felbehandlingar från grova 

felbehandlingar, även om rättspraxis som tydliggör skillnaden finns. Dessutom kan 

argumentet att omvänd bevisbörda innebär en mer jämlik process inte vinna 

övertygelse.58 

Enligt min mening är argumenten mot en allt eller inget lösning tungt vägande och 

tydliggör att användandet av bevisrättsliga regler vid alternativ kausalitet med kasuell 

faktor inte alltid leder till proportionerliga resultat. Varken ett helt ansvarsbefriande av 

den potentiella skadevållaren, som belastas av det moment som denne orsakat, eller ett 

helt bifallet ersättningsanspråk mot denne tillgodo för den skadelidande, som belastas av 

ett slumpmässigt moment, kan anses rättvist. Det är så resultaten ofta riskerar att bli vid 

bevisrättsliga lösningar av problemet. Lagstiftarens och domstolarnas intentioner är goda, 

men lösningarna är stela och ger upphov till fler problem än de löser. 

                                              
55 Mäsch, Chance und Schaden s 125. 
56 Se BGH NJW 1992, 755. 
57 För annan åsikt se Fleischer, JZ 1999, s 773. Enligt Fleischer övertygar BGH. Bevissvårigheterna torde 

vara desto mindre för den skadelidande ju grövre felbehandlingen varit. 
58 Mäsch, a a s 125. 
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2.7 Franz Bydlinskis lära 

En annan lösning på problematiken strävar efter ett delat ansvar under vissa 

förutsättningar vid så lite som endast möjligt orsakande. Metoden syftar alltså inte till att 

minska bevisbördan på den skadelidande eller att ge andra bevislättnader. Det är snarare 

frågan om en förskjutning av bevistemat. Den skadelidande måste endast visa den möjliga 

kausaliteten som skadevållaren är ansvarig för. Utarbetandet och den dogmatiska grunden 

för detta lösningsförslag har Franz Bydlinski stått för när det gäller såväl tysk som 

österrikisk rätt.59 

2.7.1 Ersättning för möjligt orsakande 

Redan i en uppsats från 1959, som ligger till grund för en idag erkänd lösning av alternativ 

kausalitet med casus, tar Bydlinski upp problematiken.60 Om skadan har orsakats 

antingen genom vållande eller genom casus är den skadelidandes rätt till ersättning 

tvivelaktigt. De lege lata kommer Bydlinski därför fram till att vid en sådan 

konkurrenssituation ska den skadelidande bära sin skada själv. Det övertygade honom 

dock inte att så borde vara fallet. Man måste komma ihåg att den potentielle 

skadevållarens fördel (inget ansvar för skadan) inte kan ställas framför skadelidandes 

möjliga fördel (ersättningskrav). Ingen sida bör få en fördel över den andra. Vidare 

kommer Bydlinski fram till att de lege lata ansvar vid alternativ kausalitet med kasuell 

faktor är försvarligt även om det inte går att grunda på metodologiskt godtagbar grund. 

Nödvändigheten i en sådan lösning anser Bydlinski bero på olikbehandlingen mellan 

alternativ kausalitet och alternativ kausalitet med casus.61  

Olikbehandlingen kan rättfärdigas genom tanken om ”Gewinnabwehr”, som innebär att 

blotta befintligheten av flera ansvarsgrundande händelser inte ska vara till fördel för den 

skadelidande.62 Det är dock svårt att förstå varför man ställer den ansvarige skadevållaren 

över den oskyldige skadelidanden, som får bära hela lasten att klara upp 

kausalitetsförloppet.63 Den grundläggande preventionsprincipen talar emot en sådan 

lösning, vilket Bydlinski visar genom ett exempel. En ondskefull skadevållare passerar 

                                              
59 Heinrich, a a s 49. 
60 Bydlinski stöder sig dock i viss mån på tankar i äldre doktrin, Wilburg, Die Elemente des Schadensrechts 

s 74. 
61 Bydlinski, JBl 1959 s 13. 
62 Inom svensk rätt kan samma sak anses gälla, alltså att den skadelidande inte ska kunna dra nytta av 

orsaksflerhet. Jfr nedan avsnitt 3.4.2. 
63 Bydlinski, Probleme der Schadensverursachung nach deutschem und österreichischem Recht s 78 ff. 
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en folkmassa som ägnar sig åt stenkastning och passar på att också kasta några stenar. 

Denne skadevållare slipper undan ansvar, på grund av att det inte går att avgöra vilken 

sten som träffat den skadade.  

Den utveckling i rättspraxis som Bydlinski förordar anser han vara berättigad, eftersom 

de hittills använda metoderna med bevisrättsliga lösningar inte är att föredra. Utifrån detta 

skulle grundbedömningen i § 830 BGB, som innebär att alternativ kausalitet med casus 

inte leder till ansvar, vilket slår emot skadelidanden, inte gå att upprätthålla. Helt i motsats 

till det står de andra utvecklade lösningarna av problemet, som ofta ger skadelidanden 

möjlighet att få full ersättning genom till exempel omvänd bevisbörda. Det står i kontrast 

till lagstiftarens intention att en skadelidande trots ett tvivelaktigt ersättningsanspråk i 

många fall kan erhålla full ersättning. Med tanke på de effekter och det allt eller inget 

resultat som uppnås med andra medel ser Bydlinski lösningen i ansvar för den blott 

möjliga kausaliteten.64 Med hänsyn till motiven bakom § 254 BGB (se avsnitt 2.2) ska 

skadevållaren bara belastas med den orsakssannolikheten som dennes handling 

motsvarande. Alternativa orsaker i den skadelidandes sfär belastar denne. Ett 

medvållande, som det främst talas om i § 254, måste anses ha mer betydelse än casus, 

som dock också är något som den skadelidande måste bära själv.65 Motiven bakom § 254 

BGB övertygar därför inte helt, enligt mig. Medvållande och casus kan inte likställas, 

vilket även gäller svensk rätt.66 

I bergklättrarexemplet skulle den skadade bergsklättraren analogiskt kunna använda § 

830 BGB jämfört med § 254 BGB på den del av ersättningsanspråket som motsvarar 

sannolikheten för orsakande. Om sannolikheten inte kan fastställas sätts den till 50 % och 

en hälftendelning sker, resterande 50 % får bergsklättraren bära själv.67  

Att ett delat ansvar inte alltid är det avsedda ändamålet med regeln framgår av Bydlinski. 

Det vore möjligt att driva fram utvecklingen i de områden där ersättning redan utdöms, 

men hittills med hjälp av bevisrättsliga medel. Det bör också undersökas i vilka fall, där 

den skadelidande är särskilt skyddsvärd, där Bydlinskis lära kan användas. Bydlinski 

menar inte att man bör begränsa andelsansvaret genom någon form av gräns mellan grovt 

                                              
64 Bydlinski, Probleme der Schadensverursachung nach deutschem und österreichischem Recht s 89. 
65 Bydlinski, a a s 87. 
66 Se nedan avsnitt 3.6.2. 
67 Heinrich, a a s 53. 
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vållande och vållande eller liknande68, dock bör de unika omständigheterna i fallet vägas 

in i bedömningen. Förutom orsakssanolikheten hos skadevållarens handlande och om den 

skadelidande belastas av casus eller medvållande ska även graden av vållande hos 

skadevållaren beaktas. Graden av vållande kan visa att det i ett konkret fall vore inget 

annat än orättvis att inte ens bevilja en del av ersättningen.69 Det kan enligt mig anses 

vara något motsägelsefullt, då graden av vållande enligt Bydlinski egentligen inte ska 

påverka ersättningen. Det kan dock utgöra en fallspecifik omständighet som naturligtvis 

spelar roll.  

Sammanfattningsvis använder sig Bydlinski av de rättsliga värderingar som ligger till 

grund för § 830 BGB, en paragraf som ger möjlighet att utdöma ansvar vid blott möjlig 

kausalitet. Vållaren döms till ansvar vid ett samspel av konkret fara vid handlingen, 

tillräcklig orsakssannolikhet samt då vårdslöshet som belastar vållaren. I Sverige ger 

överviktsprincipen i möjlighet att utdöma ansvar redan vid sannolikhetsövervikt. 

Överviktsprincipen innebär dock i regel att allt eller inget-principen kommer till uttryck.70 

2.7.2 Kritik mot lärans analoga användning av en undantagsföreskrift 

Bydlinskis teori har inte förblivit okritiserad. Många tyska jurister påstod att § 830 BGB 

har karaktären av en undantagsföreskrift. Därför passar den illa att använda analogt och 

inom fler områden än de i lagtexten föreskrivna. Tanken med regeln är endast att medge 

möjlighet till ersättning då det är klart att skadevållaren har rätt till det, eftersom det är 

frågan om konkurrens mellan två av skadevållare orsakade händelser och inte fall då en 

händelse kan vara orsakad av casus.71  

Welsers huvudsakliga invändning mot läran ligger i att en konsekvent användning av 

Bydlinskis lära leder till att varje person som har varit vårdslös och endast möjligen har 

orsakat skadan kommer att bli ersättningsskyldig. Så länge man endast kan visa en möjlig 

orsak kommer alltid casus att vara med som alternativ hypotetisk och möjlig orsak. Läran 

är således inte heller rättfärdigad ur § 254 BGB:s synvinkel, denna regel räcker inte för 

en analogi och inte heller med motiveringen att det annars används mindre lämpade 

bevisrättsliga metoder.72 Bumberger stödjer läran, men anser att Welsers kritik måste tas 

                                              
68 Agell har gett uttryck för samma mening gällande svensk rätt, se avsnitt 3.4.3. 
69 Bydlinski, a a s 89. 
70 Se därom nedan under avsnitt 3.4.3. 
71 Fleischer, JZ 1999 s 772; Hanau, Die Kausalität der Pflichtwidrigkeit: eine Studie zum Problem des 

pflichtmäßigen Alternativverhaltens im bürgerlichen Recht s 129. 
72 Welser, ZfRV 1968 s 42. 
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på allvar. Hon befarar att en extensiv tolkning av de vaga ansvarsgrundande kriterierna 

kommer ske.73  

I de senaste diskussionerna anför Kletečka att läran innebär ett gränslöst ansvar baserat 

på sannolikhetsandelar. Dessutom med hjälp av alltför omfattande analogier.74 Genom 

kravet på väsentlig kausalitetsmisstanke kommer dock avlägsna orsaker att falla bort och 

med hjälp av rekvisitet konkret farlighet ska ansvar vid alla fall av kausalitetstvivel 

uteslutas. Kletečka har däremot rätt i att ansvar inte endast ska bero på graden av 

orsakande, vilket även företrädarna för läran håller med om. Det skulle nämligen innebära 

att även vid 90 % sannolikhet för orsakande genom casus skulle en skadevållare få 

ansvara för de återstående 10 %. Ett sådant resultat anser inte ens lärans förespråkare att 

det ska bli frågan om. Ansvar fördelat efter sannolikhet kan leda till rättvisa resultat i 

problematiska fall, men ska inte användas i förhållandevis entydiga fall.75 

2.7.3 Osäker kausalitet och missvisande resultat 

Bumberger anser att det är problematiskt att den analoga användningen av BGB inte görs 

avhängig av en fastslagen kasuell händelse, utan att redan fall med osäker kausalitet 

räcker. Det finns enligt Bumberger nämligen en skillnad mellan casus och fall där 

kausaliteten är osäker.76 Rebhahn går med på ansvar vid säkerställd casus, men är emot 

ansvar för endast misstänkt kausalitet. Osäker kausalitet föreligger redan då det finns en 

abstrakt möjlighet att skadan orsakats genom en omständighet i skadelidandes sfär. 

Exempelvis om det är oklart om en prenatal skada orsakats av en medicin som modern 

tagit eller är en naturlig missbildning. Strängt taget föreligger osäker kausalitet i varje fall 

då felbehandling kan vara skadeorsak, eftersom det likväl kan vara fråga om att patienten 

varit i dåligt tillstånd.77 Även vid vanlig alternativ kausalitet kräver lagen att det står fast 

att det finns två möjliga ansvarsgrundande orsaker, vid casus bör då rimligen endast en 

möjlig ansvarsgrundande orsak stå fast, enligt min åsikt. Det är tveksamt om skillnaden 

mellan osäker kausalitet och konkurrens med casus rättfärdigar en skillnad i rättsligt 

hänseende. Bumbergers argument övertygar inte. I båda fall belastas skadevållaren av 

händelser i den egna sfären, som denne inte kan påverka. Ur dennes synvinkel är det en 

                                              
73 Bumberger, Zum Kausalitätsbeweis im Haftpflichtrecht s 106 ff. 
74 Kletečka, JBl 2009 s 141. 
75 Heinrich, a a s 61. 
76 Bumberger, a a s 107. 
77 Rebhahn, Staatshaftung wegen mangelnder Gefahrenabwehr s 604 ff.  
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tillfällighet om det finns casus inblandad eller om det finns konkurrens med en annan 

ansvarsgrundande orsak.  

Det framhålls också att ett uppdelat ansvar kan ge felaktiga resultat. Det är ju trots allt 

klart att endast en orsak finns till skadan. I bergsklättrarexemplet som jag återkommande 

tar upp är det stenen som ramlat ned på grund av en ansvarsbärande faktor eller den som 

fallit ner av sig själv. Genom den redovisade lösningen ges skulden till hälften till 

vållaren, som om just denna del av skadan vore dennes rent kausalt. Med hjälp av conditio 

sine qua non formeln (betingelseteorin) kommer man fram till att skadan kommer att 

uppkomma i sin helhet eller inte alls om man tänker bort en av de möjliga orsakerna. Allt 

eller inget utfall ger alltså en mer rättvisande bild av verkligheten än en ett 

sannolikhetsbaserat ansvar. Att man åtminstone genom tillfällighet uppnår verkligheten 

med allt eller inget-principen rättfärdigar däremot inte dess oinskränkta användning. Om 

principen slår fel i ett enskilt fall kommer man uppnå ett 100 % felaktigt resultat. Kan vi 

inte med säkerhet veta hur kausalsambandet ser ut är det enligt min mening bättre att 

komma till ett resultat som maximalt kan vara felaktigt till 50 %. 

2.7.3 Gewinnabwehr och inskränkande element 

Welser har påpekat att ansvar för blott möjlig kausalitet inte kan vara mer än ett undantag. 

Att bryta mot orsakskravet ser han som rättfärdigat endast då skadevållaren bevisligen 

har rätt till ersättning. Att inte utdöma ansvar vid alternativ kausalitet med casus beror på 

tanken om Gewinnabwehr.78 Mot Welsers argument om Gewinnabwehr, som talar emot 

ett andelsansvar, kan invändas att undvikandet av fördelar för den skadelidande måste 

ställas mot dennes nackdelar om ersättning inte beviljas. Welsers tar inte upp varför den 

med vårdslöshet belastade potentiella skadevållaren ska gynnas av casus på den 

skadelidandes sida vid ett olösbart kausalsamband. Även Welsers förordar ju solidariskt 

ansvar vid alternativ kausalitet.  

Att den möjliga skadevållarens ansvarsbärande handling konkurrerarar med en 

omständighet i den skadelidandes sfär istället för en annan skadevållare borde inte vara 

orsak för att helt fria en skadevållare. Ett exempel som åskådliggör detta är fallet med 

bergsbestigarna, som har modifierats av Heinrich så att den ena sten lossnar kasuellt men 

den andra stenen kastas ner av ett barn som inte kan dömas till ansvar. I och med 

                                              
78 Welser, ZfRV 1968 s 40 ff. 
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preventions- och sanktionstänkandet i skadeståndsrätten vore det sannolikt inte 

försvarbart att skadelidanden inte får ersättning från någon.79 Gewinnabwehrargumenten 

kan inte anföras som motargument till Bydlinskis lära. Tvärt om verkar argumenten vara 

till stöd för den av honom förespråkade lösningen. Man måste beakta att orsakskravets 

genombrytande genom bevisrättsliga medel har mycket större konsekvenser, med tanke 

på allt eller inget principen. Utifrån detta är andelsansvaret ägnat att undvika den 

orättfärdigade fördelen som en skadelidande kan få då hela den begärda ersättningen 

utdöms. 

Huvudargumentet mot andelsansvar enligt Welser övertygar inte, att vid varje 

kausalitetstvivel använda sig av andelsansvar, eftersom det inte är det som avses med 

läran. Koziol och Bydlinski påpekar frekvent de inskränkande elementen i läran.80 Dessa 

element är att det ska finnas konkret farlighet i den möjligt kausala handlingen och att det 

ska föreligga väsentlig kausalitetsmisstanke. Elementen är avsedda att substituera en 

fastslagen ersättningsskyldighet hos den skadevållande. På grund av detta erfordrar 

andelsansvaret en, trots bristande bevis om orsakssambandet, tillräcklig ansvarsgrund. 

Enligt Heinrich går det dock inte att komma ifrån att de ansvarsgrundande, särskilt de 

inskränkande, rekvisiten vid andelsansvar inte har preciserats såsom vore önskvärt.81 En 

allmängiltig avgränsning ligger emellertid utanför det möjliga. I det rörliga systemet 

måste istället de olika rekvisiten vägas olika tungt för olika fall. Endast en ökad 

tillämpning i praxis kan ge ökad klarhet. Sådana synpunkter påminner om den av 

Andersson utvecklade topiska argumentationsinventeringen.82  

2.7.4 Gränsdragningsproblem 

Erkännandet av andelsansvaret bör inte, som Bumberger menar, resultera i en höjning av 

beviskravet. Andelsansvar förutsätter ingen förändring i beviskraven eller har som mål 

att det ska ske. Om beviskravet är uppfyllt ska totalansvar vara det normala resultatet. 

Bydlinskis lära är avsedd att endast användas i svårare fall och gränsfall. Detta bekräftas 

också genom kravet på väsentlig kausalitetsmisstanke. Koziol talar om ungefär lika stora 

orsaksannolikheter för båda orsaker.83 Kletečka menar att detta leder till en hälften eller 

                                              
79 Heinrich, a a s 53. 
80 Koziol, Haftpflichtrecht I Rz 3/23; Bydlinski, Festschrift für Günther Beitzke s 33 f. 
81 Heinrich, a a s 60. 
82 Se nedan avsnitt 3.7. 
83 Koziol, a a Rz 3/38. 
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inget-princip.84 Oavsett vid vilken orsakssannolikhetsnivå som man anser att 

andelsansvaret ska inträda kommer man inte ifrån att sannolikheter under denna nivå 

innebär att den skadelidande blir utan ersättning. Läran innebär att endast sannolikheter i 

de lägre nivåerna kommer innebära att ersättning inte utdöms, kraven på konkret farlighet 

och väsentlig orsakssannolikhet måste kunna uppfyllas. Kletečka har dock rätt i att 

gränsen mellan andelsansvar och helt ansvar, oavsett vid vilken sannolikhet den ska dras, 

kommer att vara problematisk. Det förefaller exempelvis inte rättvist om hela 

ersättningsbeloppet utdöms vid 80 % sannolikhet medan det vid 70 % blir ett 

andelsansvar. Även i den nedre delen av skalan måste en gränsdragning ske. Då orsakerna 

inte är ungefär lika sannolika orsaker kommer allt eller inget-principen fortsatt att gälla. 

2.7.5 Vidareutveckling av läran 

Olika författare har modifierat Bydlinskis lära efter eget tycke och hittat nya argument till 

stöd för den. Koziol diskuterar ingående kriteriet konkret farlighet. Han menar att den 

alternativa skadevållarens agerande i högsta grad är adekvat för skadans inträffande om 

orsakandet, på grund av det rumsliga och tidsliga sammanhanget och dess samklang med 

skadetillfogande, vid en isolerad betraktelse det vore sannolikhet att ersättning bör 

utdömas och endast förekomsten av en alternativ kasuell orsak framkallar tvivel.85 

Koziols ordval tyder på att tillämpningen av Bydlinskis lära inte bara påverkar 

bedömningen inom vad vi i Sverige ofta kallar ansvarsgrund, utan även ansvarsgränsen. 

Adekvansläran är enligt BGH, som tidigare nämnt, oskiljaktig från aktsamhetspliktens 

innehåll och behandlas därför inte som separat moment. 

Canaris kommer fram till samma resultat som Bydlinski, men motiverar sin slutsats 

annorlunda. Canaris utgår i sin framställning från den enligt härskande läran antagna ratio 

legis av § 830 BGB. Denna regel förutsätter att ett ersättningsanspråk står fast och att det 

endast är oklart mot vem anspråket riktar sig. Canaris exemplifierar hur denna ratio legis 

leder till för rättskänslan otillfredsställande resultat vid en konsekvent tillämpning. 

Ersättningsplikten för alla inblandade faller bort redan om en av de inblandade kan 

åberopa en rättfärdigandegrund eller brister gällande vårdslösheten. Samma sak gäller om 

det är oklart om den skadelidande har varit medvållande. Avsaknaden av en möjlig 

regressgäldenär vid konkurrens med casus, i motsats till grundfallet, ska enligt Canaris 

                                              
84 Kletečka, JBl 2009 s 142. 
85 Koziol, a a Rz 3/38. 
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jämnas ut genom att ersättningsanspråket minskar. Canaris övertygar genom en parallell 

till ”gestörte Gesamtschuld”. Det rör sig i dessa situationer om fall där flera är 

skadeståndsskyldiga och de objektiva ansvarsförutsättningarna uppfylls, men på 

subjektiv nivå föreligger dock ansvarsfrihet för en eller flera på grund av att skuld utesluts 

eller att det har funnits rättfärdigandegrunder.86 För minskningen av ersättningen i de 

ovan diskuterade fallen med alternativ kausalitet lyfter han fram att gestörte 

Gesamtschuld också leder till en minskning av ersättningsbeloppet motsvarande den icke 

ersättningsskyldiga skadevållarens del. Det handlar även om det gäller casus om samma 

lösningsmodell. Canaris utgår även ifrån att en jämförelse med fallen rörande § 287 ZPO 

talar för en sådan lösning. Är kausalförloppet åtminstone uppklarat till den grad att § 287 

ZPO kan användas på den icke skuldbärande vållaren eller medvållande skadelidande, 

kan man för resten av skadan använda § 830 BGB Abs. 1 S. 2. En för ogenomskinlig 

problematik för § 287 ZPO kan inte leda till en automatisk processförlust, det vore en 

motsägelse. För att undvika detta anser Canaris att det inte är orimligt med en förändring 

i rättspraxis. För detta använder han dock en annan ratio legis för § 830 BGB än den som 

den härskande meningen företräder. Canaris menar att vållarens agerande möjligen varit 

kausalt och varit konkret skadeavsiktligt, varför det vore en oförtjänt tur om vållaren kom 

undan för att det fanns en annan person som orsakat skadan.87 

2.8 Betingelseteoretiskt angreppssätt 

Det betingelsteoretiska angreppssättet av problemet skiljer sig egentligen inte mellan 

länderna jag undersöker. Det är givet att betingelseteorin inte helt kan lösa problem vid 

alternativ kausalitet.88 Betingelseteorin kan modifieras för att tillåta att flera betingelser 

är orsak till en skada, men denna komplettering innebär egentligen att man frångår 

grunderna i teorin.89  

2.9 Överviktsprincipen och tysk rätt 

Överviktsprincipen har även uppmärksammats i tysk rätt under namnet 

Überwiegensprinzip. Främst författare som Ekelöf och Bolding fick anhängare i 

Tyskland. De tyska anhängarna stödde sig även på det anglo-amerikanska preponderance 

                                              
86 Se punkt 4 och 5 i schemat under avsnitt 2.2 gällande ansvarsfrihet i tysk skadeståndsrätt. 
87 Larenz & Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II/2: Besonderer Teil s 576 f. 
88 Jfr BGH NJW 1965, 178. 
89 Dencker, Kausalität und Gesamttat s 52. 
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of probability.90 Ingen av de i Tyskland vidareutvecklade formerna av överviktsprincipen 

har kunnat få fäste. Argument mot principen är bland annat att den urholkar 

bevisbördesystemet som ligger till grund för rättsordningen. Att tillåta en processvinst 

vid så lite som sannolikhetsövervikt inbjuder även till att starta helt omotiverade 

processer. I tysk rätt tillämpas även fortsättningsvis § 286 Abs. 1 ZPO, där domarens 

övertygelse är det avgörande.91 Överviktsprincipen har följaktligen inte föreslagits vara 

en lösning på problematiken kring alternativ kausalitet. 

2.10 Praktiskt användningsområde 

Problematiken med alternativ kausalitet med kasuella faktorer finns inte endast inom 

patientskaderätten. Peter Bydlinski (Franz Bydlinskis son) har visat att den vid 

rådgivaransvar kan komma i fråga. Har en rådgivare genom sitt felaktiga råd gjort att en 

kund investerat sina pengar på ett sätt så att det resulterar i en skada eller hade skadan 

likväl inträffat oavsett rådet? Det är även här fråga om kausalsamband och hypotetiska 

händelseförlopp som är svåra att klara upp. Den skadelidande måste ju visa att denne vid 

korrekt rådgivning hade investerat pengarna annorlunda. Peter Bydlinski har undersökt 

hur långtgående avsteg från bevisrättsliga grunder som kan rättfärdigas till fördel för den 

skadelidande. Genom en felaktig rådgivning fråntas en investerare valet mellan två 

alternativa investeringar. Orsakssambandet mellan rådgivningen och förlusten är 

tveksamt om det inte går att fastställa att investeraren även vid korrekt rådgivning hade 

valt den investering som ledde till förlust. Om man utgår ifrån att, vid korrekt rådgivning, 

ytterligare en investering hade kommit ifråga, som utvecklat sig positivt, så finns det en 

tydlig parallell med alternativ kausalitet med kasuell faktor. Casus ligger i exemplet i att 

skadan hade kunnat uppstå även vid en korrekt rådgivning. Dock hade investeraren även 

kunnat välja det andra värdepappret. Därigenom fråntas investeraren alternativ genom 

rådgivarens konkret farliga och ansvarsgrundande beteende. Är sannolikheten för valet 

av vartdera värdepappret lika stort vid korrekt rådgivning skulle en hälftendelning enligt 

Bydlinskis lära kunna bli aktuell. Exemplet visar att alternativ kausalitet med kasuella 

faktorer finns inom många områden.92 

                                              
90 Greger, Civil Procedure Review 2011 s 22 ff. 
91 Prütting, MünchKomm zur ZPO § 286 Rn 35 ff. 
92 Bydlinski, ÖBA 2008 s 168 ff. 
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3 Den svenska skadeståndsrätten 

3.1 Konkurrerande skadeorsaker 

Det finns enligt litteraturen tre huvudprinciper vid alternativa skadeorsaker i svensk rätt: 

– Att låta bevisregler bli utslagsgivande för om skada föreligger eller inte, utifrån 

ett antagande om det faktiska orsakssambandet (huvudregel) 

– Att behandla de tänkbara skadefaktorerna som en helhet eller skadan som odelbar 

och medge skadestånd (eventuellt presumtion för samband) 

– Att utveckla någon form av (skönsmässig) fördelningsprincip 

Att låta de olika skadeorsakerna spela ut varandra till följd av en strikt bedömning genom 

betingelseläran anses som ett orimligt alternativ.93 Bevisproblemen kan emellertid i vissa 

situationer omvandlas till en speciell rättsfigur, medförande ett juridiskt konstruerat men 

rimligt eller önskat resultat. Läget är sådant att oaktat ovisshet kring den faktiskt infriade 

skadeorsaken är det motiverat att se samtliga inblandade skadefaktorer som 

ansvarsbärande. Bevisregler aktualiseras av naturliga skäl vid alternativa skadeorsaker. 

Skadelidanden ska, precis som i tysk rätt, som huvudregel styrka ett samband mellan 

påstådd orsak och skada. En normativ värdering av de skadegörande handlingen (culpa) 

eller den skadebringande verksamheten (skaderisken) kan ibland inverka på 

sambandsbedömningen.94  

Inte sällan behandlas skadefall där rent kasuella faktorer verkar i förening med andra 

orsaker annorlunda än flerhetsfall som involverar endast ansvarsgrundade orsaker.95 

Avgörande skillnad ligger då i om en fördelning ska göras mellan två var för sig 

ansvarsgrundande orsaker eller om endast en av dessa har sådan karaktär. Det finns 

författare som menar att en skillnad måste göras mellan den situationen att båda de 

tillräckliga betingelserna varit förenade med vållande och att en av händelserna varit 

kasuell. Lech företräder åsikten att när en skada orsakats både av en ansvarsgrundande 

händelse och av en kasuell händelse ska huvudregeln vara att skadeståndsskyldighet inte 

inträder för den ansvarsgrundande händelsen. Han menar att den skadelidande inte kan 

anses ha lidit någon förlust av skadevållarens agerande.96 Här kan även Persson nämnas 

                                              
93 Carlsson, a a s 329. 
94 Carlsson, a a s 330. 
95 Schultz ser detta dock som ett mindre lyckat angreppssätt och förespråkar att man använder den empiriska 

orsaksmodellen, se Schultz, Kausalitet s 467. 
96 Lech, Skadeersättning för personskada s 65. 
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som ger uttryck för en liknande ståndpunkt. Fallspecifika omständigheter kan medge 

undantag, med hänvisning till rättskänslan och preventionsbehovet.97 Bland mer moderna 

författare kan Hellner och Radetzki nämnas. Hellner och Radetzki menar att en 

ansvarsgrundande händelse och en kasuell händelse bör likställas. Den kasuella händelsen 

ska således behandlas på samma sätt som en ansvarsgrundande händelse orsakad av en 

utomstående person.98 Som framgått ovan råder det oenighet inom doktrinen om vilken 

betydelse en kasuell orsak ska tillmätas, låt vara att de flesta författare förefaller vara 

överens om att skadeståndsskyldigheten inte helt ska falla bort på grund av inverkan från 

den kasuella händelsen. 

3.2 Kasuella konkurrerande skadeorsaker 

3.2.1 Färdig skada och den normala bakgrunden 

Saxén menar att man har anledning att, i betydligt högre grad än vad som ofta görs, ta 

som utgångspunkt och huvudregel att den som orsakat en redan realiserad färdig skada 

bär ansvaret för den. Betydelsen av färdig skada lyfts av Karlgren99 och Hellner100 som 

talar om den normala bakgrunden. Det finns skäl att i huvudsak anknyta 

ersättningsreglerna till den normala situationen. Har en färdig skada uppkommit som i 

normala fall innebär en förlust är det i sällsynta fall som en konkurrerande orsak är 

relevant. Rättstekniskt är detta motiverat. Det underlättar en snar förlikning mellan 

parterna om konkurrerande orsaker som senare inträffar eller skulle ha inträffat, inte 

beaktas.101 

Då F tillfogat S skada innan A:s ingrepp sker är A i allmänhet inte skyldig att ersätta den 

skada som är en följd av F, vare sig F är en ansvarsmedförande eller kasuell faktor.  102 

Det sagda är dock föga till hjälp om man har att göra med två skadeorsaker som inverkar 

samtidigt eller sånär som samtidigt. 

Den normala bakgrunden kan också utgöra en kasuell faktor. Adekvansläran och 

anknytande principer är av generell betydelse oavsett fråga om ensam eller flerhetsfall. 

                                              
97 Persson, Skada och värde s 245 f, se särskilt not 65. 
98 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 205. 
99 Karlgren, Skadeståndsrätt s 38 ff. 
100 Hellner & Radetzki, a a s 203. 
101 Saxén, Skadeståndsrätt s 330. 
102 Saxén, a a s 331. 
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Adekvansen kan ha större betydelse i flerhetsfall. Kravet på adekvans kan exempelvis 

oftare antas bli aktualiserat i fall med flera skadeorsaker.103 

Rättsfallet NJA 2009 s 104 berörde hur en senare tillkommen sjukdom påverkade 

livräntan till en skadelidande. Kvinnan i målet var arbetsoförmögen på grund av en 

trafikskada och hade senare drabbades av ett hjärtstillestånd. Hjärtstilleståndet för sig 

skulle också ha medfört arbetsoförmåga oavsett den tidigare 

trafikskadan. Försäkringsbolaget ansåg att den arbetsinkomst livräntan 

skulle kompensera borde falla bort, då hjärtstilleståndet drabbat henne. Efter denna 

tidpunkt var arbetsoförmågan nämligen inte orsakad av trafikskadan. HD byggde 

avgörandet på NJA 1950 s 650, som dock är svårtolkat och ganska olikt 2009 års fall. HD 

slog fast att sjukdomen inte skulle påverka livräntan. HD menade att det förmodligen 

skulle innebära en förenkling av skaderegleringen om kasuella omständigheter inte skulle 

inverka på livräntan, men framför allt har skälighetssynpunkter inverkat. Kvinnan skulle 

drabbas mycket hårt om hon utan egen förskyllan skulle mista livräntan, vilket ansågs 

orimligt. HD har här förmodligen tillämpat principen om färdig skada. Bengtsson ställer 

frågan om HD hade resonerat annorlunda om sjukdomen hade uppkommit under 

skaderegleringen av trafikolyckan. Han menar att även i det fallet borde trafikskadan 

ansetts som färdig, om inte arbetsoförmågan bedömts som temporär.104  

I anslutning till detta rättsfall undrar jag om man kan likställa en kasuell faktor med den 

normala bakgrunden. Den normala bakgrunden kan jämställas med en färdig, stabiliserad, 

skada. I så fall är en kasuell faktor endast en del av den normala bakgrunden om den är 

en färdig skada. Den normala bakgrunden kan alltså utgöra en kasuell faktor. Slutligen 

kan man fundera på vad som hade hänt i NJA 2009 s 104 om hjärtstilleståndet uppkommit 

så när som eller samtidigt med trafikolyckan, såsom kasuell, icke färdig skada. Om det 

går att dela upp skadan och konstatera att trafikolyckan ensam kunnat orsaka 

arbetsoförmågan bör den skadelidande få ersättning, menar jag.105 

3.3 Betingelseteoretiskt angreppssätt 

Ekelöf menar att det i vissa lägen finns skäl att ställa lägre beviskrav än styrkt när det 

gäller svårbevisade rättsfakta, exempelvis orsakssammanhang i skadeståndsmål. Det 

                                              
103 Carlsson, a a s 309 f. 
104 Bengtsson, SvJT 2010 s 764. 
105 Se nedan om fördelningsprincipen under avsnitt 3.6.1. 
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finns dock en betydande svårighet i att fastställa styrkan i olika beviskrav.106 Enligt Ekelöf 

är bevisfrågor angående orsaksrekvisitet i skadeståndsrätten föga uppmärksammade i 

svensk rätt. Framställningarna lyfter dock en grundtanke om att den skadelidande erhåller 

någon form av bevislättnad för orsakssambandets existens.107 Svårt i detta sammanhang 

är att styrka att skadan skulle ha uteblivit om skadegöraren agerat annorlunda, det vill 

säga att beteendet ska ha varit en nödvändig betingelse. I fall av grov culpa har det i vissa 

framställningar diskuterats att ett sänkt krav på orsaksbevisningen kan tillämpas.108 

En tillräcklig betingelse, som är den andra delen i begreppsparet som används i 

betingelseteorin, kan exemplifieras med att en misshandel och en bilolycka var för sig var 

tillräckliga för att orsaka arbetsoförmåga. Tänker man bort den ena faktorn kommer 

skadan ändå ha inträffat. En tillräcklig betingelse innebär också att en faktor har varit 

verksam i det reala skeendet med förmåga att framkalla en effekt, eller att den skulle ha 

haft samma förmåga i ett hypotetiskt händelseförlopp. En faktor X kan till exempel ha 

varit tillräcklig enbart i ett realt skeende, en faktor Y kan vara tillräcklig antingen i reala 

eller hypotetiska händelseförloppet. Finns två eller flera för sig tillräckliga orsaker talar 

man om konkurrerande skadeorsaker.109 Ansvar förutsätter att orsaksrekvisitet är 

uppfyllt. Dessutom ska en faktor i det reala skeendet ha varit en nödvändig betingelse för 

skadan och övriga ansvarsförutsättningar måste föreligga. En läkare går fri från ansvar på 

grund av felbehandling om skadan skulle ha inträffat även vid en korrekt behandling. Det 

beror på att läkarens beteende inte har varit en nödvändig betingelse.110  

De egentliga konkurrensfallen är de fall där den ansvarsbärande faktorn X i det reala 

skeendet har varit en tillräcklig orsak samtidigt som faktorn Y också är ansvarsbärande 

och har verkat i det faktiska eller hypotetiska händelseförloppet och har varit en tillräcklig 

betingelse. I dessa speciella fall måste kravet på nödvändig betingelse överges och ansvar 

åläggs för varje tillräcklig faktor. Agell menar att det inte finns någon publicerad svensk 

rättspraxis angående denna fråga, inte heller jag har funnit sådan.111  

                                              
106 Ekelöf, Rättegång IV s 101 ff. 
107 Winroth, Strödda uppsatser 4. Om skadestånd s 327 ff; Stang, Erstatningsansvar s 72; Karlgren, 

Skadeståndsrätt s 227. 
108 Ussing, Erstatningsret s 202 ff. 
109 Agell, Festskrift till Per Olof Ekelöf s 3 f. 
110 Agell, a a s 5. 
111 Agell, a a s 8. 
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Inom diskussionen rörande konkurrerande skadeorsaker har det framförts olika åsikter 

när det gäller fall där den normalt ansvarsbärande faktorn X varit en tillräcklig betingelse 

för skadan, men en annan tillräcklig faktor som är kasuell har funnits i det verkliga eller  

hypotetiska händelseförloppet. Agell menar att det kan ifrågasättas att ansvarsfrihet blir 

resultatet av orsakskonkurrens. Med hänsyn till de skäl som normalt motiverar kravet på 

nödvändig betingelse som en ansvarsförutsättning skulle utan vidare kunna hävdas att 

ansvar inte kan åläggas när skadan under alla omständigheter skulle ha inträffat enligt ett 

kasuellt orsaksförlopp. I varje fall när den med faktorn X konkurrerande kasuella faktorn 

har varit utifrån kommande är det dock närliggande att uppfatta frågan om faktorn X ska 

kunna göras ansvarig som ett särskilt konkurrensproblem. Det kan nämligen förefalla 

tveksamt om faktorn X bör gå fri från ansvar bara för att den konkurrerande faktorn Y 

har varit kasuell och inte ansvarsbärande.112 I svensk litteratur har särskilt Hult pläderat 

för ett ansvar för faktorn X i vissa lägen, då man kan påstå att faktorn X och faktorn Y i 

själva verket utlöst inte samma, utan olika skador. Enligt denna mening borde man då låta 

den ansvariga faktorn bära ansvar för åtminstone halva den inträffade skadan.113 Mot den 

uppfattningen står åsikten att man som huvudprincip ska låta den skadelidande själv 

drabbas av sådana kasuellt framkallade skador, som under alla omständigheter ändå 

skulle ha inträffat.114 Här ställer jag frågan vad som händer om det inte går att avgöra om 

skadan ändå skulle ha inträffat. Då skadeorsakerna är alternativa, eller som Agell skrivit, 

självständigt konkurrerande, kan vi inte veta om skadan ändå hade inträffat. Varför ska 

en konkurrerande händelse frigöra A från ansvar när en konkurrens med en annan 

ansvarsgrundande faktor inte gör det? Hult har vidare yttrat att As skadeståndsskyldighet 

endast ska begränsas om den andra tillräckliga betingelsen inte var samtidig med As 

agerande.115 Om As agerande och den kasuella händelsen är samtidiga ska varje del 

bedömas för sig, och den andra delen tänkas bort. Varje del ses som en nödvändig (!) 

betingelse för skadan, därför ska A hållas ansvarig.116 Peczenik menar att göra en icke 

nödvändig betingelse till en nödvändig genom att bortse från den ena betingelsen är en 

desperat form av Begriffsjurisprudenz. Dessutom är det svårt att skilja samtidiga och 

icke-samtidiga orsaker åt, gränsdragningsproblem uppstår. Vad händer om faktor A sker 

mellan oktober och januari och faktor C verkar mellan november och februari medan 

                                              
112 Agell, a a s 8. 
113 Hult, Juridisk debatt: valda rättsvetenskapliga uppsatser s 90 ff. 
114 Winroth, Strödda uppsatser 4. Om skadestånd s 300; Karlgren, Skadeståndsrätt s 38. 
115 Hult, a a s 121. 
116 Hult, a a s 101 f och 118. 
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skadan uppstår i mars?117 Jag håller med om detta och menar att sådana konstlade tillägg 

till betingelseteorin inte förenklar hanteringen av flerhetsproblematiken. 

Svensk rättspraxis är som framhållit tämligen mager gällande orsakskonkurrens med en 

kasuell faktor. Ett ganska klart fall på att en utifrån kommande tillräcklig faktor Y befriat 

faktorn X från ansvar är NJA 1936 s 560, där underlåtenhet att reglera dammluckor inte 

medförde ansvar för översvämningsskador, som inträffat på grund av osedvanligt starkt 

vattenflöde som ändå antogs ha inträffat. Ett annat exempel, där det rådde delade 

meningar i HD, är NJA 1950 s 650. Till grund för bedömningen av arbetsgivares 

regressanspråk lades här uppfattningen, att en posttjänsteman, som skadats vid en 

trafikolycka, inte hade rätt till skadestånd för förlorad arbetsförtjänst för sådan tid då han 

ändå skulle ha varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom.  

Kärnproblemet i typfallet är att det är fråga om två händelser som, oberoende av varandra, 

utgjort tillräckliga betingelser. Ingen av händelserna utgör dock en nödvändig betingelse 

eftersom skadan skulle ha inträffat den andra händelsen förutan. När liknande 

orsakskonkurrens råder mellan flera skadevållare görs ett avsteg från sine qua non-läran 

och skadevållarna blir solidariskt skadeståndsskyldiga. Frågan är om en likartad 

bedömning ska ske när en av de tillräckliga betingelserna ligger den skadelidande till last. 

Andersén har analyserat hur sådana situationer hanteras i AB 04 gällande konkurrerande 

förseningsorsaker. Lösningen på problematiken med konkurrerande förseningsorsaker 

måste beakta såväl händelsen inom beställarens risksfär som händelsen inom 

entreprenörens risksfär och båda orsakerna bör följaktligen betraktas som orsaker till 

förseningen. Frågan som återstår är då hur ansvaret ska fördelas mellan parterna. En 

lösning vore att beakta skuldgraden på entreprenörens respektive beställarens sida. Ett 

liknande förfaringssätt känns igen från reglerna om medvållande inom den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten. Att låta graden av vållande vara utslagsgivande för 

ansvarsfördelningen förekommer även när skadeståndsansvaret ska fördelas mellan flera 

solidariskt ansvariga. 118 Även inomkontraktuellt kan likande resonemang alltså göras 

gällande. 

                                              
117 Peczenik, Causes and Damages s 52. 
118 Andersén, Konkurrerande förseningsorsaker och entrepenörens rätt till tidsförlängning enligt AB 04 s 

52. 
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3.4 Bevisrättsligt angreppssätt 

3.4.1 Odelbar skada och sammanbunden enhet 

Principen om odelbar skada appliceras på situationen om det är naturligt och då de övriga 

alternativa skadefaktorerna inte är något som påverkar bedömningen avseende respektive 

faktor sedd separat. Det gäller när det inte går att urskilja vilken del av skadan som 

orsakats av vilken skadevållare, samtliga skadevållare blir ersättningsskyldiga.119 

Frågeställningarna kompliceras i fall där kasuella eller icke-förmånsgrundande faktorer 

är inblandade. Vi antar att en skada har orsakats av en händelse för vilken någon är 

skadeståndsskyldig, men även av en händelse där sådant ansvar inte föreligger. Skadan 

är inte uppdelbar. Svarar den skadeståndsskyldig eller dennes ansvarsförsäkring för 

skadan? Dufwa konstaterar att så borde vara fallet.120 Samma princip förespråkas enligt 

motiven till miljöskadereglerna.121 Rättsläget är oklart, men det mesta talar för att som 

huvudregel acceptera orsakssamband för skadan i sin helhet om det står klart att en 

ansvarsbärande faktor inverkat.  

Schulz anför ett exempel med två bränder. De startar oberoende av varandra och antänder 

ett hus som brinner ned. Det går alltså inte att skilja bränderna åt och säga vilken brand 

som har orsakat vilken skada. Den ena branden kan tänkas ha startats kasuellt.122 Ett 

norskt rättsfall, RG 1969 s 285, gällde ett förlopp då en motorcykel fastnat i en utspänd 

lina från en byggarbetsplats och vält. En passagerare på motorcykel föll ned på gatan och 

blev påkörd av en lastbil. Man fann att byggfirman, motorcyklisten och lastbilen alla hade 

del i skadan även om det inte gick att avgöra om de var för sig eller kombinerat hade 

orsakat skadan. Ett annat exempel är det med bergsklättrarna som redan tidigare 

nämnts.123 Carlsson menar att man skilja mellan de fall där skaderiskerna bör ses som en 

enhet (bergsklättrarna), dels de fall där skadan är odelbar (bilkollisionen), dels de fall där 

skadeföljderna flutit samman (husbranden).124 I det första fallet är det oklart om den 

ansvarsgrundande faktorn alls åstadkommit någon skada. Problemet ställs på sin spets i 

de fall där faktorer hänförliga till den skadelidande själv, verkat i förening eller 

konkurrens med en ansvarsgrundande faktor. Möjligen har det även betydelse huruvida 

                                              
119 Carlsson, a a s 334. 
120 Dufwa, a a nr 2416. Det gäller inte vid delskada. 
121 Prop. 1985/86:83 s 47 f. 
122 Schulz, Kausalitet s 423. 
123 Exemplet förekommer i liknande varianter i till exempel Carlsson, a a s 331, Lødrup, Lærebok i 

erstatningsrett s 328 och Nygaard, Skade og ansvar s 346. 
124 Carlsson, a a s 337 f. 
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fråga är om momentant verkande skadefaktorer eller om skadefaktorer som inverkar 

under lång tid; problemet visar sig inte sällan i anknytning till succesiva skadeorsaker. 

Vägledning borde kunna hämtas i praxis, men det krävs då att denna grundar sig på en 

systematisering utifrån den föreliggande faktiska skadesituationen.125 Den indelning i 

kategorier som Carlsson redogör för är på inget sätt en självklarhet. Indelningen visar att 

konkurrens med en kasuell faktor inte begränsar sig till en typ av fall. I en framställning 

som denna är det lätt att försöka hitta den enda sanna lösningen, men olika lösningar 

passar för olika fall. Jag menar att lika falla ska behandlas lika och olika fall ska behandlas 

olika. Varje skadefall har egenheter som kommer att påverka bedömningen. 

NJA 1962 s 469 gällde självständigt konkurrerande skadeorsaker i form av misshandel 

(ansvarsbärande faktor) och fall i trappa (kasuell omständighet). Bevisningen för den 

ansvarsbärande faktorn var tyngre än bevisningen för de eventuella effekterna av den 

kasuella faktorn. HD menade att vad som förekommit i målet gav föga stöd för att 

dödsfallet orsakats av annat än misshandeln, skadestånd utdömdes av denna anledning. 

Justitierådet Karlgren tillade att eftersom det fick anses styrkt att skadorna från 

misshandeln ensamma skulle ha medfört döden borde inte den mer eller mindre avlägsna 

möjligheten att döden uppkommit som följd av annan omständighet hindra att 

kausalitetskravet ansågs uppfyllt. Vad som gällt om båda faktorerna bedöms som lika 

sannolika självständiga skadeorsaker kan diskuteras, men omständigheterna är speciella 

och domen är av äldre datum.126  

I NJA 1962 s 469 kan man inte med säkerhet säga att fallet inte inverkat alls i 

skadeförloppet. Vid mer uppenbara bevisbrister är ansvaret utifrån en sammanbunden 

enhet av något slag knappast en framkomlig väg. Det gäller exempelvis om sannolikheten 

för att var och en av de aktuella handlingarna riskerna skulle ha kunnat orsaka skadan är 

liten. Detsamma om bevisbristen kan skyllas en undermålig utredning eller liknande 

omständigheter. Hit kan även situationer räknas där det är troligt att endast en faktor i sig 

kunnat orsaka skada, men till följd av kunskapsbrist råder osäkerhet om vilken; 

ovissheten gäller med andra ord skadepotentialen (risken) hos de tänkbara orsakerna.127 

Rättsläget är, som nämnt, oklart, men det bör krävas att det står klart att en ansvarsbärande 

faktor har inverkat för att ersättning ska utdömas. I situationer där vi inte vet om den ena 
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eller andra faktorn inverkat i det reala förloppet, som exempelvis i bergsklättrarexemplet, 

är principer om odelbar skada svåra att nå framgång med. Vi inte vems sten som träffat. 

Klart står dock att bara en skadeorsak faktiskt har varit skyldig till hela förloppet, det är 

säkert att den andra inte inverkat över huvud taget.  

3.4.2 Omvänd bevisbörda 

Ett alternativt till att använda principer om odelbar skada eller sammanbunden enhet lyfts 

fram av Nygaard. Han menar att man kan låta bevisbördan gå över på motparten på så 

sätt att denne har att bära tvivlet. Det innebär skadevållaren måste motbevisa ett samband 

i förhållande till skadan.128 Saxén noterar även att rättsfiguren handlande i förening ibland 

används vid bevissvårigheter. Man vet att skadan har orsakats av A eller B men kan inte 

utröna vem. Är de involverade i varsin del av skadan kan denna kanske delas upp. Saxén 

förespråkar i osäkra fall en presumtion om solidariskt ansvar vid culpa.129 Schultz nämner 

att många rättsordningar har utvecklat en särskild regel för just alternativ 

orsakskonkurrens; normalt går bevisbördan över på svaranden när det gäller kunskap om 

skadeorsaken. Regeln tillämpas främst mellan ansvarsbärande faktorer, men inte ofta i 

casussituationer eller vid medvållande. Vid solidariskt ansvar kan oskäliga resultat för 

övrigt ofta korrigeras genom jämkningsreglerna.130 Dufwa konstaterar att orsaksflerhet i 

sig inte är grund för ansvarsbefrielse. Den skadevållande ska inte hamna i bättre dager, 

därför att det även finns andra skadefaktorer eller vållare, det ska inte heller vara till 

förfång för den skadelidande.131 Förhållandet till kasuella orsaker inom ramen för 

flerhetsproblematiken utgör ett stort dilemma. Problemet hänger samman med tankar om 

berikandeförbud och orättmätig överkompensation, vilket ytterst får ställas i relation till 

reparationsintresset. Därutöver spelar ekonomiska realiteter en icke obetydlig roll.132 

3.4.3 Överviktsprincipen 

Skadeståndsansvaret är inte knutet till ett helt enhetligt orsaksbegrepp. Orsaksrekvisitet 

som ansvarsförutsättning aktualiserar olika typer av samband i såväl ett verkligt som ett 

hypotetiskt händelseförlopp. Bevisproblemen är därför av skiftande karaktär.133 

Problemen kan enligt Agell delas upp i grupper. Bevisosäkerhet beträffande om en 

                                              
128 Nygaard, Skade og ansvar s 350. 
129 Saxén, a a s 343 ff. 
130 Schultz, Kausalitet s 323. 
131 Dufwa, a a nr 2414 f. 
132 Carlsson, a a s 334. 
133 Se Hart & Honore, Causation in the Law kapitel XV för utförlig diskussion. 
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ansvarig faktor har verkat i det reala skeendet,134 vilken av två orsaker som i det reala 

skeendet föranlett en sjukdom135 och om skada hade undvikits i ett hypotetiskt 

händelseförlopp.136 Emellertid anser Agell att överviktsprincipen åtminstone i en fråga av 

denna typ bör ha den fördelen framför en bevisbörderegel, att dess tillämpning i det långa 

loppet statistiskt sett bör medföra flest materiellt riktiga avgöranden. Blir man beroende 

av medicinsk expertis finns dock inte anledning att lägga bevisbörda på endera parten.137  

Ett argument mot överviktsprincipen, att orsakskravet är ett så grundläggande rekvisit att 

felaktiga domar till en påstådd skadegörares nackdel inte kan accepteras, har ingen 

bärkraft enligt Agell. Kravet på orsakssamband medför ett undvikande av kaotiska 

ansvarsförhållanden. Detta blir dock tillgodosett även om överviktsprincipen läggs till 

grund för bedömningen av vissa orsaksfrågor. 138 Orsakskravet måste i vissa specialfall 

även kunna genombrytas, såsom även argumenterats för i tysk rätt. Ett beaktansvärt 

motskäl synes vara att överviktsprincipen gör det lättare för den skadelidande att vinna 

en rättegång. Det kan ge ett ökat behov för en skadegörare att säkra bevisning för att ett 

samband inte föreligger. Skadegöraren kanske inte är medveten om det i tid för att kunna 

säkra bevisning. Överviktsprincipen leder också tvångsmässigt till en allt eller inget-

princip. Det kan allmänt hävdas att ett principiellt krav på full bevisning eller hög 

sannolikhet är lättare att hantera. Agell menar också att rätten till skadestånd vid 

personskada spelar, åtminstone i Sverige, en marginell roll i jämförelse med det skydd 

som främst socialförsäkringen erbjuder. Läget bör vara liknande i Tyskland. Önskemålet 

om lätt tillämpbara regler kan därför få försteg framför en strävan att tänja ut de 

skadeståndsrättsliga reglerna för att tillgodose skadelidandes reparationsintresse.139 Agell 

framhåller dock att olika lösningar kanske kan fungera ungefär lika bra. På en punkt har 

han dock en bestämd åsikt. Kravet på bevisning om orsakssamband bör inte göras 

beroende av om culpan är grov eller ej.140 Det kan vara svårt att gradera vårdslösheten 

och det uppstår gränsdragningsproblem, framförallt kan de reparativa skälen för att 

utdöma ersättning vara starkare vid ringa culpa och än mer vid strikt ansvar. Dessutom 

kanaliseras nästan allt skadestånd som betalas till en ansvarsförsäkring.141 Det kan 

                                              
134Agell, a a s 1. 
135 Agell, a a s 15. 
136 Agell, a a s 11. 
137 Agell, a a s 19. 
138 Agell, a a s 20 f. 
139 Agell, a a s 20 f. 
140 Det gäller även inom tysk rätt, se ovan under avsnitt 2.7.1. 
141 Agell, a a s 21. 
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eventuellt vara annorlunda vid uppsåtlig skadegörelse, beviskraven kan sänkas i sådana 

fall.142 

Agell tar upp ett exempel i vilket en brand orsakas av två, av olika personer, vårdslöst 

bortkastade cigaretter. Det är inte klart vems handling som orsakat skadan. Vid medveten 

samverkan blir de solidariskt ersättningsskyldiga. I övrigt är det omstritt huruvida 

ersättningsskyldighet ska åläggas.143 Stang menar att båda bör gå fria eftersom man inte 

bör lägga något ansvar på någon som möjligen inte har orsakat skadan. Den skadelidande 

kommer i så fall inte ha intresse av orsaksfrågan. Talan måste nämligen vid full utredning 

ogillas mot den ena, ett ansvar skulle enligt Stang göra bevisbrist till ansvarsgrund.144 

Hartmann vill ta ett avsteg från orsakskravet, det är rimligare att ålägga båda solidariskt 

ansvar än att låta den skadelidande vara utan ersättning.145 Den diskuterade situationen 

måste vara ovanlig eftersom någon sannolikhetsövervikt vanligtvis kan erhållas för 

endera orsak. Hellre bör överviktsprincipen tillämpas än att den skadelidande blir utan 

ersättning, menar Agell. Med hänsyn till det tidigare anförda kanske det är rimligt 

eftersom försäkringssystemet mildrar allt eller inget-principens effekter. Med denna 

utgångspunkt kan det förefalla närliggande att tillämpa samma princip även om den ena 

av två faktorer har varit kasuell. Drar man den slutsatsen öppnar man kanske dörren för 

en generell tillämpning av överviktsprincipen i fråga om en ansvarsbärande faktors roll i 

det reala skeendet.146 

I fall där man utgår från möjligheten av två tillräckliga, konkurrerande skadeorsaker kan 

en skadeståndstalan ibland ogillas utan att båda de tänkbara orsakerna behöver bedömas. 

Så är fallet om den ansvarsbärande faktorn inte verkat i det reala skeendet eller den 

kasuella faktorn varit en tillräcklig betingelse för skadan. Bifall till den skadelidandes 

krav förutsätter att den ansvariga faktorn verkat i det reala skeendet samt att den kasuella 

faktorn inte har varit en tillräcklig betingelse. 147 Båda orsaksfrågor måste då prövas, se 

NJA 1962 s 469, NJA 1969 s 311.  

Enligt dispositionsprincipen i 17 kap. 3 § RB kan parterna avgöra vilka omständigheter 

som ska prövas i en process. I de ovan angivna fallen krävde HD förhållandevis stor 

                                              
142 Agell, a a s 21 not 52. 
143 Agell, a a s 22. 
144 Stang, Skade voldt av flere s 59 ff. 
145 Hartmann, TfR 1950 s 232 ff. 
146 Agell, a a s 22. 
147 Agell, a a s 26. 
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sannolikhetsövervikt för att den ansvarsbärande faktorn verkat i det reala skeendet. 

Sannolikhetsbedömningen bör inriktas på att den ansvariga faktorn verkat i det reala 

skeendet och den kasuella faktorn samtidigt inte varit en tillräcklig betingelse för skadan. 

För att det ska antas med mer än 50 % sannolikhet krävs teoretiskt runt 70 % sannolikhet 

i vartdera ledet.148 I praxis verkar bevisbördan för att den kasuella faktorn har verkat i det 

reala skeendet ha lagts på skadegöraren. Härför talar hänsyn till den skadelidande, såvida 

det är hög sannolikhet för att den ansvariga faktorn varit skadeorsak. Så mildras den 

hårdhet som i vissa lägen gör att man beaktar en konkurrerande kasuell skadeorsak som 

ansvarsfrihetsgrund. Agell menar att varje lösning där bevisbördan för den kasuella 

faktorn läggs på den påstådde skadegöraren är förmånligare för den skadelidande än vad 

som följer av en samlad bedömning enligt överviktsprincipen. Överviktsprincipen är svår 

att praktiskt tillämpa i lägen där båda faktorerna kan ha varit tillräckliga betingelser för 

skadan. En uppdelning av bevisprövningen i två led synes lättare att hantera.149  

3.4.4 Klart mera sannolik 

I NJA 1976 s 176 konstaterades att det i mål om utomobligatoriskt skadestånd inte sällan 

är tvist om vad som orsakat skadan. HD utvecklade för dessa fall principen klart mera 

sannolik. Bäst kan principen beskriva med ett citat ur rättsfallet: 

”Ofta kan olika händelseförlopp vara fullt tänkbara och ett vart av varandra oberoende 

sakförhållanden framstå som möjlig skadeorsak. I sådana fall kan full bevisning i uttryckets 

egentliga bemärkelse knappast någonsin åstadkommas. Detta bör dock inte i och för sig utgöra 

hinder för bifall till skadeståndstalan. Om det sålunda i betraktande av samtliga i målet 

förekomna omständigheter framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som 

den skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat har 

utgjort skadeorsaken, bör den skadelidandes påstående om händelseförloppet läggas till grund 

för domstolens avgörande.”  

I flerhetsfallen kan bevisprincipen klart mera sannolik, som är en del av 

överviktsprincipen, vara ett hot mot den skadelidandes intressen. Att överlämna sitt öde 

till den i en process, där parterna normalt har en stor mängd bevisfakta kan vara 

problematiskt. Antagligen gäller detsamma fall där ett ansvarssubjekt verkat i ovisshet 

med en kasuell faktor. Vad blir resultatet om den skadelidande efter ett överfall har 

orsakats en skada, sedan denne länge haft ryggbesvär och ingen av dessa orsaker är klart 
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mera sannolik än den andra? Inget skadeståndsansvar skulle förmodligen inträda, detta 

gäller så länge man blandar flerhetsfall med casusfall.150 I just detta fall kan jag dock inte 

förstå varför en olikbehandling, som ju oftast kritiseras, ska ske. Kasuella faktorer innebär 

nämligen inte att möjligheterna till skadestånd försämras här. Att skadeståndstalan ogillas 

då ingen orsak är klart mera sannolik är dock en för modern skadeståndsrätt alltför 

drastisk tillämpning av den skadeståndsrättsliga bevisprincipen.  

Beviskravet för klart mer sannolikt antas i praktiken ligga på runt 60-65 % om man 

använder sig av procentsatser.151 I det dödläge som råder när man bara kan konstatera att 

de skadeorsaker skadegöraren och skadelidanden hänvisar till är sannolika bör regler och 

principer för distributiv bevisbrist tillämpas, menar Dufwa.152 I NJA 1982 s 421 hade 

några personer skadats vid en röntgenundersökning. Ett av AB Leo tillverkat 

kontrastmedel samt ett anestesimedel pekades ut som skadeorsaker. Majoriteten var 

sträng mot de skadelidande och menade att ingen orsak var klart mer sannolik, båda var 

endast sannolika.153 Hade regler om distributiv bevisbrist använts, såsom Dufwa föreslår, 

så hade AB Leo blivit fullt skadeståndsskyldigt.154  

Överviktsprincipen tillämpades även i NJA 1981 s 622 där en fiskodling hade skadats på 

grund av ett fenolutsläpp. Syrebrist framhölls som alternativ orsak (kasuell). 

Fenolutsläppet bedömdes dock vara betydligt troligare än någon annan orsak (sannolik i 

sig) och skadestånd utdömdes.  

3.4.5 Principer om distributiv bevisbrist 

Bevisbrist kan avse enstaka händelser eller moment, men även ovisshet om större eller 

mer frekventa händelseförlopp, vilka kan vara kostsamma eller svåra att påvisa om än 

inte omöjliga att utreda. Viss skillnad råder mellan renodlad bevisbrist, som gäller 

osäkerhet om faktiska omständigheter, vilka i sig skulle ha klarlagt ett händelseförlopp, 

och kunskapsbrist i form av vetenskaplig ovisshet om hur olika realfaktorer verkar. 

Vetenskapen kan inte alltid med säkerhet uttala sig om de verkliga förhållandena eller 

konsekvenserna av vissa betingelser.155 

                                              
150 Dufwa, Bonus pater familias: festskrift till Peter Lødrup 70 år s 249. 
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Fall av bevisbrist rör ofta endera av två situationer. Dels fall om ovisshet om vilken av 

två eller flera tänkbara faktorer som orsakat en skada, alternativ bevisbrist. Dels fall där 

skadeorsakerna verkat i förening men det är oklart i vilken utsträckning den ena eller 

andra betingelsen medverkat i orsakskedjan, distributiv bevisbrist. Det kan också 

förekomma att det inte ens står klart vilken av dessa situationer som är förhanden. I NJA 

1962 s 469 uppstod exempelvis en diskussion om huruvida dödsfallet var orsakat av den 

ena eller andra faktorn. I ingressen talade man om konkurrerande skadeorsaker, men det 

är möjligt att det rörde sig om en samverkanssituation.156  

Bevisbrist går normalt ut över den part som har bevisbördan, men genom anpassning av 

beviskravet kan man i vissa situationer gå denne till mötes. Vid distributiv bevisbrist två 

ansvarsgrundade faktorer emellan dömer man normalt till solidariskt ansvar. Utifrån 

typsituationen kan alternativt någon typ av fördelnings, huvudorsaks- eller adekvanslära 

tillämpas.157 Hjälpregeln i 35 kap. 5 § RB ger stöd för en skönsmässig uppdelning eller 

beräkning av skadan om det föreligger särskilda svårigheter att visa omfattningen av 

denna. För skadeståndsrätten gäller bevisproblematiken främst fall där ovissheten 

involverar ansvarsgrundande samt icke ansvarsgrundande betingelser.158 Det är svårt att 

ge generella riktlinjer för den juridiska bedömningen av olika bevisbristsituationer. 

Prövningen får så långt som möjligt följa de i lagstiftning eller praxis utarbetade 

bevisreglerna. Lødrup poängterar emellertid vikten av att bevisreglerna anpassas till 

förhållanden på olika konfliktområden.159 Med beaktande av specifika omständigheter är 

det undantagsvis tänkbart att gå så långt som att ålägga ansvarssubjektet ett 

presumtionsansvar. Äldre arbetsskaderegler byggde på presumtioner. Reglerna 

motiverades med att samhället och den enskilde inte var bättre lämpad att bära risken för 

osäkerhet i sambandsfrågan.160 

Dufwa menar att det i svensk rätt finns en allmän princip om fullt och solidariskt ansvar 

vid bevisbrist. Vid distributiv bevisbrist innebär det en omkastad bevisbörda. Bevisningen 

som inges måste endast visa att en av skadevållarna ensam har orsakat åtminstone en del 

av skadan. Om skadevållaren invänder att även någon annan medverkat har denne 

bevisbördan för att så är fallet. Ett alternativ till fullt ansvar är ansvar efter skälighet. I 
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dessa fall kan 35 kap. 5 § RB användas.161 Karlgren har diskuterat att det vid konkurrens 

med casus kan ske en jämkning efter skälighet.162 Miljöskadeutredningen pekar på 

ansvarsfrihet gällande den del av skadan som den kasuella faktorn antas ha orsakat.163  

Då distributiv bevisbrist egentligen rör fall när det är ovisst i vilken utsträckning den ena 

eller andra faktorn har medverkat till skadan, är det något krystat att tillämpa principer 

därom på fall där antingen faktor A eller B har orsakat hela skadan. Det kommer även att 

bli problem att över huvud taget visa164 att en skadevållare har orsakat en del av skadan, 

särskilt när den konkurrerande faktorn är kasuell. Jag kan dock tillägga att en jämkning 

efter skälighet verkar rimlig i de senare fallen. Även om antingen A eller B har orsakat 

skadan kan ansvaret fördelas efter skälighet. Om det är 60 % sannolikt att den kasuella 

faktorn har orsakat skadan bör således jämkningen innebära att 40 % av ersättningen 

betalas ut av den ansvarsbärande skadevållaren. En sådan tillämpning av principer om 

distributiv bevisbrist har likheter med Bydlinskis lära.  

3.4.6 Principer om alternativ bevisbrist 

Antag att A och B oberoende av varandra samtidigt skjuter X. Antag även att envars skott 

varit tillräckligt för att döda. De efterlevande begär skadestånd. Att fördela ansvaret 

mellan vållarna anses inte möjligt. Båda måste rimligtvis bli fullt ansvariga. Det råder 

enighet internationellt om detta.165 Att A och B dödade i samma ögonblick är inte troligt. 

Det är tvivel om vem av de båda som dödat X. Det rör sig om alternativ bevisbrist, regler 

härom ska tillämpas. Regeln att båda bör svara är dock självständig. Man behöver inte gå 

över den omständliga vägen genom alternativ bevisbrist.166 

Svensk rättspraxis är mager när det gäller alternativ bevisbrist. Bengtsson skrev 1962 att 

rättstillämpningen inte verkade ge någon ledning.167 Möjligen har bilden förändrats sedan 

dess, även om några definitiva besked inte kan ges. Några fall har tillkommit som 

sammantagna tycks peka i riktning mot att ansvar ej inträder. I rättstillämpningen kan 

alternativ bevisbrist också aktualiseras inom ramen för andra skadeståndsrättsliga 

                                              
161 Dufwa, a a nr 2998 f. 
162 Karlgren, Skadeståndsläran s 152. 
163 SOU 1983:7 s 82. 
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Law s 84; Lødrup, Lærebok i erstatningsrett s 221. 
166 Dufwa, a a nr 2499. 
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spörsmål. Culpabedömningen verkar exempelvis påverkas av om skadegörarens handling 

har föregåtts av ett skeende som innefattar alternativ bevisbrist.168  

Modern skadeståndsrätt har gång på gång ställts inför problemet att den skadelidande har 

svårigheter att erhålla ett skadestånd. På olika sätt har domstolar och lagstiftare räckt den 

skadelidande sin hand. Vid alternativ bevisbrist har domstolar och ibland även lagstiftaren 

i andra länder strävat efter att försöka hjälpa den skadelidande ur dennes bevisnöd. Någon 

anledning till varför inte svensk skadeståndsrätt skulle kunna tillhandahålla utvägar ur det 

dilemma som alternativ bevisbrist ger finns inte. Utgångspunkten i den klassiska 

skadeståndsrätten är att ingen blir skadeståndsskyldig. Det tillfredsställer dock inte 

rättskänslan. Åtminstone i vissa lägen framstår det som helt orimligt att vägra den 

skadelidande ersättning.169 Den svårighet som uppkommer när man vill förstärka den 

skadelidandes rättsställning vid alternativ bevisbrist ligger i att ansvarskretsen måste 

begränsas. Svårigheten i att acceptera ansvar för alternativ bevisbrist framträder särskilt i 

situationer där endast en skadegörare går att identifiera eller där det finns flera 

skadegörare, men även en okänd kasuell faktor. Skulle man ge upp kravet på att ansvar 

vid alternativ bevisbrist förutsätter en genomtänkt begränsning av ansvarskretsen, skulle 

ansvar inträda så snart det fanns misstanke om att även någon annan orsakat skadan. 

Ansvaret blir alltför omfattande.170 Culparegeln utgör en viss begränsning. Vid lek kan 

man, som Bengtsson gör gällande, göra alla aktiva deltagare ansvariga för skador som 

leken typiskt sett kan tänkas medföra. Idén att på detta sätt arbeta med culparegeln är 

internationellt förankrad. Den bör gå att utnyttja vidare i andra sammanhang, såsom jakt 

och misshandel. Regeln sköter sig själv och behöver inte kompletteras med en 

begränsning av ansvarskretsen.171  

Dufwa diskuterar en lagregel som kan införas i skadeståndslagen där alla inblandade 

åläggs skadeståndsansvar efter vad som är skäligt. Alternativ bevisbrist är ett unikt 

problem som bör lösas en gång för alla. I bedömningen ska samtliga omständigheter 

beaktas. Föreligger ansvarsförsäkring bör fullt ansvar alltid utdömas. En lagregel kan 

bidra till att på ett bättre sätt låta spegla SkL flerhetsfallens rätta proportioner. Domstolar 

slipper arbeta med en stel regel som den enligt vilken det sker en uppdelning pro rata 

                                              
168 Dufwa, a a nr 3000 samt not 602. 
169 Dufwa, a a nr 3029. 
170 Dufwa, a a nr 3030. 
171 Dufwa, a a nr 3031. 
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parte. Skillnad görs inte heller mellan tillfällig och medveten samverkan. Regeln måste 

dock avvisas eftersom den blir alltför allmän. Ansvarskretsen måste begränsas och regeln 

ger inte utrymme för en sådan begränsning.172 

3.5 Kort om ett culpabaserat angreppssätt 

Culpabedömningen kan användas för att hjälpa den skadelidande i vissa fall av alternativ 

bevisbrist. Culpans grovhet har av flertalet författare avfärdats som lösning på problemen 

vid alternativ kausalitet och kasuella faktorer. Däremot har förekomsten av grov culpa 

viss betydelse för utredningskravet kring orsakssambandet.173 Karlgren menar att 

bevisbördan kan påverkas om vissa skyddsföreskrifter överträds och kausalsamband 

presumeras.174 Carlsson menar att culpan egentligen har mindre betydelse, det avgörande 

är huruvida ett handlande är förenat med skadeståndsansvar. Ansvarsrekvisitet är alltså 

inte av någon särskild betydelse.175 

3.6 Jämkningsbaserat angreppssätt 

3.6.1 Fördelningsprincipen 

I tveksamma situationer kan en uppdelning av skadan vara en framkomlig väg för att lösa 

orsaksproblematiken. Det faktum att flera alternativa skadefaktorer har varit aktiva 

samtidigt, innebär inte att den skadelidandes situation inte kan delas upp i olika särskador, 

det vill säga flera separata skador. Även om det är svårt att särskilja vilken verkan olika 

konkurrerande skadefaktorer har haft för uppkomsten av vissa delskador är grundtanken 

att skadevållaren inte svarar för större del än de var för sig har orsakat, det vill säga inte 

för den totala skadan gemensamt.176 Det är i vissa situationer tänkbart att gå så långt som 

att göra en skönsmässig uppdelning av skadan, en typ av jämkning. En sådan lösning kan 

framstå som rimlig, men är samtidigt svårhanterlig, eftersom det kan vara vanskligt att 

bestämma hur en mer eller mindre hypotetisk fördelningsprincip ska tillämpas i praxis. I 

svensk skadeståndsrätt tycks man i dessa fall mer benägen att laborera med olika 

bevisregler.177 Det finns dock skilda åsikter i doktrin. Wallin menar att 

skadeståndsskyldigheten inte kan falla bort vid konkurrerande kasuell faktor, men att 

                                              
172 Dufwa, a a nr 3032. 
173 Eyben & Isager, Lærebok i erstatningsret s 259 f. 
174 Karlgren, Skadeståndsrätt s 209. Detta kan jämföras med prima-facie-beviset i tysk rätt, se även 

Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 369. 
175 Carlsson, a a s 342. 
176 Hellner & Radetzki, a a s 217. 
177 Carlsson, a a s 339 f. 
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jämkning av skadeståndet bör ske.178 Lejman tycks i stort dela Wallins synsätt men menar 

att utgångspunkten bör vara att skadeståndet jämkas till hälften.179 Karlgren anser att om 

det inte föreligger konkurrens med en kasuell omständighet beträffande hela 

skadeeffekten, utan förlusten kan delas upp, bör skadevållaren endast svara för sin del.180 

Casusfaktorn går på så sätt ut över den skadelidande. Vid samverkande skadeorsaker finns 

stöd för ett sådant hanterande.181 

Saxén tar upp fall då två faktorer verkat samtidigt eller nästintill samtidigt och oberoende 

av varandra. Han förespråkar en uppdelning av skadeståndsansvaret. Ett exempel på detta 

är då en skogsbrand startat av en tillfällighet, samtidigt som en culpös person har startat 

en annan brand parallellt. Saxén menar att även om man i det anförda exemplet inte kan 

visa om det varit den av A vållade eldsvådan eller den kasuella branden som förstört 

skogen är en fördelning av skadeståndsansvaret mest rättvis. A bör endast gå helt fri om 

han eller hon inte alls har medverkat i händelseförloppet.182 

I HD 1963/93 hade stora mängder bark under två års tid löst sig från bolaget A:s stockar 

och med älven förts till S:s kvarn och täppt till turbinöppningarna, vilken orsakat skada. 

Barken hade lösgjort sig från stockarna under flottning (kasuell faktor) samt då stockarna 

låg upplagrade i älven. A hade rätt att flotta stockarna obarkade och var endast ansvarig 

för den skada som de upplagrade stockarna orsakat. A fick ersätta en uppskattad del av 

skadan och domstolen spekulerade således inte i om hela skadan inträffat på grund av den 

kasuella faktorn. Fallet kan ha varit ett samverkansfall, då barken kommit att lösa sig 

kasuellt eller då A varit ansvarig. Det är omöjligt att ta reda på exakt vilken bark som har 

orsakat skadan, förmodligen båda ”sorter”. Däremot kan man tänka sig ett fall då någon 

av de två barksorterna inte har inverkat alls. Det går alltså inte att visa vilken bark som 

orsakat skadan i sin helhet. Då talar vi om alternativa orsaker, med Saxéns och domstolens 

slutsatser kommer man i så fall sannolikt till samma resultat.  

Huvudregeln om fördelning av ansvaret enligt Saxén gäller inte i alla situationer. Om A 

och B bevisligen var för sig skulle ha orsakat hela skadan och båda är ansvarsmedförande 

                                              
178 Wallin, SvJT 1953 s 99. 
179 Lejman, SvJT 1954 s 435 f. 
180 Karlgren, Skadeståndsrätt s 42 f. 
181 Carlsson, a a s 392. 
182 Saxén, a a s 340 f. 
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svarar de solidariskt för skadan. Det vore uteslutet att lämna skadelidanden utan 

ersättning.183 

3.6.2 SkL och medvållande 

Jämkningsregeln i SkL 6:1 om medverkan av annan omständighet gäller sådana fall där 

det existerar ett adekvat orsaksförhållande mellan skadevållarens beteende och skadan 

och skadevållaren således i princip är ersättningsskyldig. Vid konkurrens med en kasuell 

faktor har vi att göra med en situation där ansvaret är tvivelaktigt på grund av 

förhållandets karaktär. Kommer man vid bedömningen fram till att ansvar föreligger, trots 

en existerande konkurrerande orsak, torde man enligt Saxén emellertid ibland kunna 

åberopa regeln i SkL 6:1 som motiv för jämkning av As ansvar. Eftersom SkL 6:1 

förutsätter att en omständighet som inte är hänförlig till skadevållarens handling har 

bidragit till skadans uppkomst, torde en jämkning dock komma i fråga endast då den 

bidragande orsaken verkat samtidigt som skadevållarens handling, men inte då man har 

att göra med en färdig skada. Skulle den konkurrerande orsaken utgöras av en 

omständighet på skadelidandes sida, kan jämkning på grund av medvållande 

ifrågakomma.184 I tysk rätt har man tolkat kasuella faktorer som hänförliga till den 

skadelidandes sfär, jag har dock inte funnit något klart besked om så även är fallet i svensk 

rätt. 

Vissa paralleller kan dras mellan medvållande på den skadelidandes sida och den 

solidariska ansvarsfördelningen, medan rent kasuella faktorer har samband med naturens 

ordning och är svårare att hantera med hänsyn till ansvarsprinciperna. Med beaktande av 

principen om att ta den skadelidande som hon eller han är anför Andersson, att det har 

diskuterats om inte en skadelidande i större utsträckning bör bära de skador som har sin 

rot i det egna livsområdet, varvid det har förordats en friare hållning där en uppdelning 

av skadan skulle kunna göras. Den svenska hållningen vid åtminstone personskador är att 

inte jämka skadestånd vid medvållande. Det kan möjligen tala emot en uppdelning, om 

inte ens ett culpöst medvållande leder till nedsättning borde ju än mindre ett kasuellt 

förhållande göra det.185 Carlsson håller med att det blir en inkonsekvens.186  

                                              
183 Saxén, a a s 342. 
184 Saxén, a a s 330. 
185 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 394 och 492. 
186 Carlsson, a a s 392. 
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3.7 Anderssons metod för kausalitetsproblem 

3.7.1 Topisk argumentationsinventering 

Den topiska argumentationsinventeringen inom juridiken har introduceras av Andersson. 

Utgångspunkten är att induktivt söka de situationsanpassade argument som rättsligt kan 

legitimera lösningar i olika typsituationer. En sådan metod kan pendla mellan del och 

helhet. Det blir en detaljanalys med interdependensen inom systemet som helhet.187 

Vid bevisprövningen av vetenskapligt eller tekniskt svårutredda förlopp tillämpas ofta en 

överviktsprincip, som ibland tar sig uttryck i att något är klart mera sannolikt, se ovan 

avsnitt 3.4.4. Det innebär att det ska framstå som sannolikt i sig att en viss faktor medfört 

skadan samt att denna faktor dessutom är en klart mer sannolik orsak än andra faktorer 

som anförts i rättegången.188 Bevisosäkerhet är däremot inte automatiskt grund för 

ansvarssolidaritet, varje faktors verkan i det reala skeendet måste klargöras. Beroende på 

att det är lättare att gradera ett beviskrav än ett kausalitetskrav undviker man ofta att ta 

ställning till en närmare utformning av orsaksrekvisitet. Detta menar Andersson är 

riskabelt.189  

 

Det är inte möjligt att uppställa generella principer för konkurrens- och samverkansfall. 

Saken kompliceras av att kausalitetsdefinitionen måste innehålla ett ställningstagande om 

vad som ska anses utgöra den normala bakgrunden. Det finns alltid andra faktorer 

inblandade och någon ren kausalitet finns inte. Frågan är om den utpekade 

faktorn tillsammans med en normal bakgrund är tillräcklig för att utlösa ansvar. Man kan 

även fråga sig om den normala bakgrunden redan ingår i den skadelidandes sfär som 

något som kan räknas till dennes risker. Sedan hopar sig frågorna i oändlighet, lösningen 

ligger i en värdering av det enskilda fallet, inte i en kausalitetsdefinition.190  

 

Adekvansprövningen genomförs när orsaksfrågan har klargjorts och man har konstaterat 

att en viss orsak kan komma ifråga som grund för ansvar för en inträffad 

skadeföljd. Ibland kommer adekvansfrågan att handla om tidigare problem, om till 

exempel orsaksfaktorn samverkat med andra betingelser. Frågan som ska lösas är var man 

                                              
187 Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 216; Andersson, Retorik och rätt s 111. 
188 Andersson, Festskrift till Anders Agell s 32.  
189 Andersson, a a s 33. Jfr NJA 1982 s 421, se ovan avsnitt 3.4.4. 
190 Andersson, a a s 34. 
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av olika skäl ska sätta gränsen för skadeståndsansvaret.191 Andersson redogör för en 

tredelad metod för kausalitetsproblem och hur frågor rörande denna kan inordnas i 

värderingsfållor. Först sker en rättslig värdering av ansvarsfrågan avseende den utpekade 

skadegöraren, sen en faktisk prövning av ett rättsligt okvalificerat minimikrav för 

kausalitet samt en rättslig värdering av vilka skadeföljder som ska bäras av den utpekat 

ansvarige och vilka som får bäras av den skadelidande.192 Om man i steg ett når över 

culpatröskeln, det vill säga det handlar om ett riskskapande som har varit tillräckligt stort, 

kan man gå vidare och se om handlandet har funnits med i det reala förloppet. Om det 

finns en risk för annan inverkan förtas inte den orsaken av att den andra inverkade i så 

hög grad att den ensam kunde ha orsakat skadan. I prövningen om ansvarets omfattning 

är det relevanta om den andra risken helt låg utanför det skapade farofältet, utanför 

skyddet som den ansvarsgrundande regeln innefattade eller om den skadelidandes egna 

risker verkade så att denne bör bära risken som sin egen.193 Andersson menar att man i 

konkreta fall får ta hänsyn till konkreta omständigheter och värdera dem juridiskt inom 

olika värderingsplan. Har någon blivit ställd inför ett av de klassiska problemen, 

exempelvis att en person blir skjuten av två personer precis samtidigt i huvudet uppstår 

ett sådant problem får man försöka lösa det genom att undersöka dess enskildheter. 

Problemen kan vara så invecklade att enbart logik eller logiskt korrekta 

kausalitetsdefinitioner inte kan lösa dem.194 

3.7.2 Metod vid kausalitetsproblem 

En närmare betraktelse visar att Anderssons metod kan användas på liknande sätt som 

den för många kända indelningen i skadeståndsansvarets (1) grund, (2) gräns respektive 

(3) ersättningsbestämning.195 Andersson ställer upp ett schema (I) – (II) – (III) för hur 

man kan inordna frågorna i ett antal olika värderingsfållor.196 Indelningen följer det reala 

skeendet. Led (I) utgör det som ovan kallats (1) ansvarsgrund, led (II) utgör den (a) enkla 

kausaliteten i sig och led (III) motsvarar (2) och (b), vilka står för ansvarets gräns. 

                                              
191 Andersson, a a s 35; Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 87 ff. 
192 Andersson, Festskrift Agell s 47. 
193 Andersson, a a s 48. 
194 Andersson, a a s 49. 
195 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten och Andersson, Gränsproblem 

i skadeståndsrätten. 
196 För ett annat lösningsschema se Schultz, SvJT 2011 s 465. 
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Uppdelningen är inte helt parallell med indelningen av skadeståndsrätten ovan, utan 

behandlar den nu diskuterade mindre delfrågan.197  

I (I) undersöker man om det finns en ansvarsgrundande handling eller verksamhet. Det 

ska således göras en prövning av om ett visst subjekt över huvud taget kan göras ansvarigt 

för vissa riskmoment, oberoende av om det handlar om culpaansvar eller strikt ansvar. 

Redan vid denna första prövning kan ansvaret falla bort, om den aktuella faktorn bidragit 

med för lite riskmoment, så att dessa inte når upp till culpatröskeln. Det innebär att frågan 

inte är hänförlig till kausaliteten i tiden efter handlingen, istället görs en värdering av 

själva riskskapandet. Det blir inte avgörande att utreda om konkurrerande eller 

samverkande kausalitet föreligger, utan man kan i ett konkret fall koncentrera 

argumentationen på en riskbedömning av skadevållarens handling. Om det exempelvis 

inom culpabedömningens riskprövning beaktas att handlandet inkluderar risker för 

diverse naturkrafters inverkan, förefaller det tämligen meningslöst, att separat fråga sig 

om ett sådant inträffande av dessa risker är konkurrerande respektive samverkande med 

själva handlingen. Kausalitetsfrågan fokuserar istället på frågan, huruvida handlingen 

som innefattade dessa, enligt ansvarsvärderingen relevanta, riskmoment alls är kausal i 

förhållande till skadan.198  

I (II) prövas vidare om den ansvarsgrundande faktorn har verkat realt på något sätt, som 

en omständighet vilken ensam (tillräcklig och nödvändig betingelse), tillsammans med 

andra faktorer (nödvändig men inte tillräcklig betingelse, det vill säga samverkande 

kausalitet) eller vid sidan av andra faktorer (tillräcklig men inte nödvändig betingelse, det 

vill säga konkurrerande kausalitet) faktiskt har förekommit i förloppet till skadan. Ett 

sådant okvalificerat minimikrav på kausalitet innefattar således inga normativa 

ställningstaganden till om kausaliteten i sig är av sådant slag, att den rättsligt ska anses 

ansvarsrelevant. Det enda som behöver utredas är om den prövade orsaksfaktorn alls kan 

sägas ingå i det komplex som reellt varit verksamt då skadan inträffade.199 

Därefter är det i (III) en rättslig värderingsfråga, huruvida den culpöse eller strikt 

ansvarige ska bli skadeståndsskyldig för alla eller några, eller ingen, av skadeföljderna 

som ingår i förloppet där den ansvarsgrundande faktorn på något sätt verkat. En ram för 

dessa separationer kan vara, att dra en första skiljelinje mellan omständigheter och 

                                              
197 Andersson, JP 2015 s 357 f. 
198 Andersson, a a s 358. 
199 Andersson, a a s 358 f. 
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argument som berör skadevållarens respektive skadelidandes sida. Inom dessa två 

huvudkategorier kan mer detaljrika typfall avseende skadevållarperspektiv och 

skadelidandeperspektiv inordnas. För vissa riskförverkliganden kan man finna rättsliga 

värderingar och argument, som påvisar en påtaglig anknytning till de riskmoment som 

skadevållaren enligt culpaprövningen ska ansvara för. För vissa skadeverkningar kan man 

dock argumentera för att den skadelidande inte får övervältra skadan. Med andra betyder 

det att denne med hänsyn till diverse värderingar kring riskfördelningen inom 

skadeståndsrätten får bära risken själv. Här finns givetvis inte plats för att utreda 

förutsättningarna för denna riskfördelning mellan parterna.200  

Ofta har man sökt lösningen för riskfördelningen genom adekvansläran, som Andersson 

menar inte tematiserar den nu nämnda partsdualismen avseende perspektiv, men han tror 

att man har större förutsättningar att finna den avgörande, finmaskiga väven av argument 

och värderingar kring riskfördelningen inom ramen för en skyddsändamålslära. Det är 

ingen kausalitetslära, utan den hämtar sitt argumentationsstöd från andra delar av 

skadeståndsrätten, nämligen kopplingen till ändamålen med ansvarsgrund och ersättning 

samt rättsområdets övergripande funktionssamband. Istället för det yttre 

kausalsambandet, ska det inre rättsliga sambandet etableras, ett öppet rättspolitiskt och 

ändamålsenligt inriktat värderingsmoment. Det är inte den kausala vägen till den enskilda 

följden som ska undersökas, utan följden och dess argumentativa relation till 

ansvarsgrund, ersättningsändamål och skadeståndsrättens funktionsöverensstämmelse i 

varje ersättningsfall. En argumentation som anknyter till kausalitet som 

problemformulering, riskerar emellertid att erhålla ett ensidigt skadevållarperspektiv, i 

det att man koncentrerar värderingarna till skadans uppkomst samt till enskildheter i 

förloppet efter skadevållarens handling. För att utesluta en följd från ansvarsomfånget, 

räcker det dock aldrig med ett konstaterande, att faktorn inte ensam skulle ha lett till skada 

eller att skadan skulle ha inträffat även för det fall faktorn inte verkat. Ibland räcker det 

med en samverkande faktor, ibland inte. Ibland utesluts en konkurrerande faktor, ibland 

inte.201  

Med den tredelade vägen som Andersson föreslår bör man ha förutsättningar att ställa ett 

stort antal differentierade frågor och därmed berika den juridiska diskursen. Tonvikten 

kommer då att läggas på en mångfacetterad värderingskarta som växer fram. Själva 

                                              
200 Andersson, a a s 358 f. 
201 Andersson, a a s 359 f. 
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kausalitetsfrågan och dess distinktioner under steg (II) får en förhållandevis liten 

betydelse. Dock krävs ett ställningstagande till om minimikravet avseende kausalitet är 

uppfyllt, men det är sällan problematiskt och i vilket fall som helst kan man hålla de 

rättsliga värderingsproblemen utanför det konstaterandet. Om kausalitet kan fastställas, 

återstår olika problem. För dessa problem aktualiserar argumentationen ett stort antal 

rättsliga värderingsfrågor, dock utan att svaret följer de olika distinktionerna avseende 

kausaliteten. Värderingarna riskerar tvärtom att döljas med en sådan 

kausalitetsformulering, som motverkar en medveten vidareutveckling av området.202  

4 Europeisk nivå 

4.1 Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

DCFR har tagits fram av Study Group on a European Civil Code. DCFR är ett förslag till 

en civillagstiftning för Europa och är inte begränsad till skadeståndsrätten. DCFR VI art. 

4:103203 handlar om alternativa skadeorsaker. Då en person av flera har orsakat en skada, 

men tvivel finns kring vilken av dem som har orsakat skadan, ansvarar dessa gemensamt. 

Det finns en del likheter med § 830 BGB som föreskriver samma princip. DCFR VI art. 

6:105204 anger också att solidariskt ansvar gäller. Parallellerna med BGB finns även i 

fallet med kasuella faktorer. Om en kasuell faktor kan ha orsakat skadan vid sidan av en 

ansvarsbärande faktor så bortfaller möjligheten till ersättning.205 

4.2 Principles of European Tort Law (PETL) 

PETL har tagits fram av European Group on Tort Law som förslag på en harmoniserad 

europeisk skadeståndsrätt. Gruppen har arbetat med förslaget sedan 1992. Alternativa 

skadeorsaker tas upp i PETL art. 3:103206. Det föreskrivs ett ansvar efter 

                                              
202 Andersson, a a s 360. 
203 DCFR VI art. 4:103: Alternative causes 

Where legally relevant damage may have been caused by any one or more of a number of occurrences for 

which different persons are accountable and it is established that the damage was caused by one of these 

occurrences but not which one, each person who is accountable for any of the occurrences is rebuttably 

presumed to have caused that damage. 
204 DCFR VI art. 6:105: Solidary liability 

Where several persons are liable for the same legally relevant damage, they are liable solidarily. 
205 Kruse, Alternative Kausalität im Deliksrecht s 226 f. 
206 PETL art. 3:103. Alternative causes 

(1) In case of multiple activities, where each of them alone would have been sufficient to cause the damage, 

but it remains uncertain which one in fact caused it, each activity is regarded as a cause to the extent 

corresponding to the likelihood that it may have caused the victim’s damage. 

(2) If, in case of multiple victims, it remains uncertain whether a particular victim’s damage has been caused 

by an activity, while it is likely that it did not cause the damage of all victims, the activity is regarded as a 
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orsakssannolikhet i förslaget, varje aktivitet ska anses ha orsakat skadan i den 

utsträckning den antas ha bidragit. PETL art 3:103 kompletteras av art. 3:106207 som 

anger att ansvar efter orsakssannolikhet också ska föreligga vid konkurrens med en 

omständighet i den skadelidandes sfär. Medvållande täcks av denna bestämmelse, men 

vad gäller vid kasuella omständigheter? Redan i en förberedande studie av kausalitet i 

olika europeiska rättsordningar framhöll Jaap Spier att det inte ska vara någon skillnad 

om en alternativ orsak är kasuell eller ansvarsbärande.208 Det är en fråga som annars 

debatterats flitigt. Slutsatsen kan alltså dras att PETL har påverkats av Bydlinskis 

framställningar gällande hur tvivel kring kausaliteten ska hanteras.209 

Varken DCFR eller PETL är bindande regelverk utan förslag på en enhetlig reglering av 

europeisk civilrätt. Jag konstaterar att det även här råder oenighet hur problemet med 

kasuella faktorer ska hanteras. PETL:s ståndpunkt ger dock en indikation på att ett 

andelsansvar vid konkurrerande kasuella orsaker även kan förespråkas på europeisk nivå. 

Båda behandlade förslag baseras i hög grad på olika europeiska rättsordningars lösningar. 

5 Diskussion  

För att åskådliggöra rättsläget finns nedan en tabell om huruvida ersättning kan dömas ut 

enligt olika teorier och metoder i tysk och svensk rätt. 

De flesta metoder är problematiska att använda som generellt tillämpbara regler i varje 

fall av alternativ kausalitet med kasuell faktor. Varje falls aktuella egenheter måste kunna 

tas i beaktande och enkla svar finns sällan, vilket den mycket spretiga doktrinen samt 

rättsfall visar. Uppställningen i tabellen utgår från ett scenario där den kasuella och den 

ansvarsbärande faktorn orsakat en skada med en sannolikhet på 50 % vardera. Redan små 

justeringar kan förändra vissa resultat, så är det med överviktsprincipen exempelvis.  

Med ”Ja, full” menas att en princip eller metod ger rätt till ersättning med hela det begärda 

beloppet i det ovan nämnda exemplet. ”Ja, till en del” innebär att en del av ersättningen 

ska betalas ut. ”Nej, men” betyder att den ansvarsbärande faktorn generellt sätt inte ska 

                                              
cause of the damage suffered by all victims in proportion to the likelihood that it may have caused the 

damage of a particular victim. 
207 PETL art. 3:106. Uncertain causes within the victim’s sphere 

The victim has to bear his loss to the extent corresponding to the likelihood that it may have been caused 

by an activity, occurrence or other circumstance within his own sphere. 
208 Spier & Haazen, Unification of Tort Law s 153. 
209 Kruse, Alternative Kausalität im Deliktsrecht s 227. 
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bli ersättningsskyldig, men att något undantag finns. ”Nej” innebär helt enkelt att 

ersättning inte alls utgår. Anledningen till att Anderssons metod uppfyller samtliga dessa 

är att metodens helhetsperspektiv förmodligen kan ge ett mycket varierande resultat 

beroende på de fallspecifika omständigheterna. 

Ersättning? Ja, full Ja, till en del Nej, men Nej 

Tysk rätt 

§ 830 Abs. 1 S. 2 BGB   X  

Ekonomiskt synsätt  X   

Omvänd bevisbörda X    

Prima-facie-bevis X    

Bydlinskis lära  X   

Betingelseteorin    X 

Svensk rätt 

Betingelseteorin    X 

Odelbar skada  X   

Omvänd bevisbörda X    

Överviktsprincipen    X 

Principer om distributiv 

bevisbrist 

 X   

Principer om alternativ bevisbrist  X   

Jämkning  X   

Anderssons metod X X X X 

Arbetsgrupper 

DCFR    X 

PETL  X   
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Alla de metoder och teorier som har tagits upp utgår från en slags viktning av olika 

rättigheter och förnuftstankar. Rättskänslan används inte sällan som talande begrepp. Att 

låta en skadelidande vara utan ersättning blott för att en kasuell faktor kan ha orsakat 

skadan kan anses stötande för rättskänslan. Likväl kan det vara stötande på samma sätt då 

en skadevållare som möjligen inte orsakat skadan ska betala skadestånd för hela (delar i 

vissa fall).  

En tendens i svensk rätt är att en kasuell faktor kan göra att rätten till skadestånd bortfaller, 

med anledning av överviktsprincipen. Överviktsprincipen, inklusive kravet på att en orsak 

måste vara klart mer sannolik, förefaller vara gällande rätt. I tysk rätt utgår ersättning i 

likadan situation endast om principer om omvänd bevisbörda används, vid läkares 

felbehandling exempelvis. Jag har under arbetet observerat att praxis för det mesta visar 

en återhållsamhet med att utdöma skadestånd då kasuella faktorer har varit sannolika 

skadeorsaker. En annan tendens är att doktrin däremot till större delen, i såväl Sverige 

och Tyskland, uttalar sig för att skadestånd ska utgå i någon form. Finns det möjligen 

någon tendens att som forskare inom juridik vilja ålägga skadeståndsansvar i fler fall än 

vad gällande praxis talar för?  

Som vissa har framfört är det lockande att, i ett fall som det som ligger för handen, 

antingen reglera situationen genom lagtext (se Dufwas förslag) eller låta domstolen helt 

avgöra efter eget skön. Jag ser problem med båda dessa alternativ. En lagreglering sägs 

ge en ökad tydlighet och rättssäkerhet. Problemet blir att det är svårt att fånga in alla 

begränsande och förtydligande rekvisit i en lagregel. Istället för tydlighet riskerar man att 

förvirra med en sådan reglering. Hellner har även uttalat att som rättsområde lämpar sig 

inte skadeståndsrätten för detaljreglering, i praktiken är därför rättspraxis vägledande för 

rättstillämpningen.210 § 830 BGB ger uttryck för en sådan regel och har debatterats flitigt, 

möjligen mer än någon annan i BGB. En lagregel ger alltså inte en rättvisande och rimlig 

tolkningsram för alla fall där alternativ kausalitet med kasuella faktorer uppstår. Ett helt 

fritt skön riskerar på samma sätt att vara tveksamt ur ett förutsebarhetsperspektiv. Det kan 

också innebära att rätten tillämpas olika i olika delar av landet. En slutsats av det sagda 

måste bli att någon form av ram kan hjälpa till när bedömningar av dessa problematiska 

fall blir aktuella. Frågan är bara vad denna ram ska utgöras av, en bevisrättslig teori som 

                                              
210 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s 27. 



 55  

 

överviktsprincipen eller till och med Bydlinskis lära i motsats till en värderingsram såsom 

tillhandahållen av Andersson. 

Bydlinskis lära är ett bra försök till en rättsprincip, där viktiga begränsande element finns 

med så att ansvaret inte blir för utvidgat. Som uppmärksammat blir 

gränsdragningsproblemen uppenbara här. Var dras gränsen mellan icke ansvar och 

ansvar? Detta kan klargöras av rättspraxis. Dessutom uppstår gränsdragningsproblem 

egentligen alltid i sådana situationer som alternativ kausalitet. Det är svåra avvägningar 

som ska göras oavsett vilken teori eller metod som används. Någon gång måste man sätta 

ned foten, ansvar eller inte, kausalitet eller inte. Bydlinskis lära har nått erkännande bland 

många tyskspråkiga jurister och till och med av OGH. Jag ser ingen anledning till att läran 

inte skulle kunna användas som argumentationsgrund även i svenska förhållanden. Läran 

har grund i samma värderingar som svenska skadeståndsrätten samt ger enligt mig 

tillfredställande resultat för rättskänslan, då ingen part i en process ges överhanden. En 

av de stora fördelarna mot exempelvis överviktsprincipen och bevisrättsliga lösningar är 

att allt eller inget-principen inte kommer till uttryck. Jag förmodar dock att det i Sverige 

finns många som föredrar den etablerade överviktsprincipen eller ett fritt skön framför 

tyska juridisk-tekniska principer. 

Problemet med kasuella faktorer kan kanske i vissa fall anses vara ett icke-problem. Det 

finns inte en generell lösning på problemen och det finns inte ett renodlat fall gällande 

kasuella faktorer. Exemplet med bergsbestigarna är just ett exempel. Rättspraxis inom 

ämnet är knapp, kanske för att det är så svårt att renodla fallen och dra gränser mot andra 

problemområden. Såsom domstolarna behandlar fallen kanske de inte ens tas upp som 

fall med kasuella faktorer, utan helt andra saker ligger i fokus. 

Överviktsprincipen lär vara gällande rätt i Sverige vid alternativ kausalitet (med kasuell 

faktor). Den innebär att förhållandevis små sannolikhetsövervikter kan leda till att en 

skadevållare måste stå för hela skadan. Den kan alltså leda till 100 % rätt eller fel resultat. 

I fiskodlingsfallet, NJA 1981 s 622, utgick skadestånd trots att motparten gjort gällande 

en kasuell faktor. Sannolikheten var förmodligen betydligt lägre för denna. Således kan 

man i sådana fall vänta sig att få skadestånd trots förekomsten av en kasuell faktor. Är 

något inte klart mer sannolikt är så inte fallet. Då leder överviktsprincipen till för den 

skadelidande orättvisa resultat. Det kan naturligtvis också vara problematiskt att tillämpa 

jämkning eller någon annan metod som leder till att 50 % av skadeståndet betalas ut då 
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den ansvarsbärande faktorn ligger på endast 50 % orsakssannolikhet. I tysk rätt lyfts ofta 

argumentet att man i så fall ålägger skadestånd för en skada som skadevållaren kanske 

inte en orsakat. Överviktsprincipen leder dock till än mer obilliga resultat genom att det 

räcker att något är klart mera sannolikt för att ersättningen i sin helhet döms ut. Jag anser 

att den moderna skadeståndsrätten med tiden måste frångå överviktsprincipen till förmån 

för mer flexibla metoder.  
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