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”Ingen nämnd, ingen glömd” brukar väl uttalas i sammanhang som dessa — och jag 

förstår varför. Här sitter jag nämligen efter 4,5 års tid med så otroligt många 

personer att tacka för så ofantligt mycket. Jag som redan inledningsvis i 

uppsatsskrivningen hade bestämt mig för att inte skriva detta förord. 

Framförallt vill jag tacka min handledare Håkan Andersson och alla hans 

doktorander: Johanna Chamberlain, Karolina Stenlund och Sara Hovi m.fl. för den 

lärorika fördjupningskurs i skadeståndsrätt som jag och ett 20-tal andra studenter 

fick möjlighet att läsa under vårterminen 2018. Aldrig har jag lärt mig så mycket på 

så kort tid.  

Att modern och fadern ska nämnas i sammanhang som dessa är sedan gammalt. 

Tack för såväl livet som allt det stöd ni oupphörligen ger.  

I sann Håkan Andersson-anda ska även katterna Leo och Hanna här få sina 

erkännanden i textform.  

Alla ni andra vet exakt vilka ni är. Tack för allt ifrån prinsesstårta och skratt till 

korrläsning och allvar.  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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

I boken Ejendomsretten utgiven 1951 skildrar dansken Vinding Kruse hur han ser på 

värden som han beskriver med ordet sjælelige:  

”På en række forskellige, rent praktiske retsområder, som jeg har foretaget 

undersogelser af, på forskellige tider og ganske uafhængig af hinanden, og uden at jeg 

gik til dem med nogen forudfattet mening, viste mine erfaringer fra de forskelligste 

områder mig i samme retning. Hvad enten undersøgelserne drejede sig om servitut 

praksis eller spørgsmál om ejendomsrettens grænser eller om besiddelse eller flere 

andre retsområder, kunne jeg som forklaring på en række fænomener, der har stigende 

praktisk betydning, ikke finde nogen anden forklaring end, at der op af livet selv vokser 

visse værdier, der ikke hører til de gammelkendte, synlige, materielle, men som jeg ikke 

kan karakterisere bedre end ved at betegne den som usynlige eller sjælelige. Så underlig 

det end lyder, er de usynlige værdier de mest reelle, i den forstand, at de er dem, der 

mest er i pagt med det virkelige livs krav.”  1

Nu kanske du, läsaren, tänker att det på danska nyss citerade är en underlig ingress 

till en juridisk uppsats. Det nyssnämnda måhända vara fallet, men anledningen att 

just Vinding Kruses övertygelse presenteras såhär i startgropen är att det i kontrast 

till dagens skadeståndsrättsliga sakskadebegrepp belyser en aspekt som inte annars 

 Vinding Kruse, Ejendomsretten I s. 99  1

Fritt översatt till svenska: ”På de allehanda rent praktiska rättsområden som jag undersökt 
under olika tider, oberoende av varandra och utan att jag läsa dem med någon förutfattad 
mening, visade lärdomarna mig i samma riktning. Oavsett vad undersökningarna förtäljde 
angående såväl rättsfall om servitut, frågor om egendomsrättens gränser, om besittning eller 
vilket annat rättsområde som helst, kunde jag som förklaring på en hel rad fenomen av stigande 
praktisk betydelse, inte finna någon annan förklaring än att det ur livet självt växer vissa typer 
av värden som inte hör till de välbekanta, synliga och materiella, utan som inte kan 
karaktäriseras bättre än vid att beteckna dem som osynliga eller själsliga. Hur underligt det än 
lyder, är de osynliga värdena de mest reella i så måtto att det är de som står i överenskommelse 
med det verkliga livets krav.”
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gärna nämns, utan snarast ofta behandlas kvickt och utan närmare granskning: 

affektionsintressen och de där tillkommande affektionsvärdena. Vad Vinding Kruse 

senare konkluderar i sin text är nämligen att lagstiftaren, avseende såväl fast som lös 

egendom till vilka själsliga intressen är anknutna, bör ta särskild hänsyn och 

behandla såväl egendom som känslor med den varsamhet som de förtjänar.  

Oaktat hur poetiskt Vinding Kruse framställer sin inställning till de själsliga värdena, 

är det en skadeståndsrättslig utgångspunkt att blott ekonomiska skador ersätts under 

den förutsättningen att skadeståndsansvar föreligger.  Till följd av den ekonomiska 2

avgränsningen kan sägas följa att de icke-ekonomiska, även kallade ideella, 

skadorna blir ett undantag, varför affektionsvärden hamnar en bra bit utanför det 

ersättningsbara området. Icke-ekonomiska skador kan visserligen bli föremål för 

ersättning, men det sägs krävas särskilt stöd i lag eller avtal för att så ska vara 

möjligt. Genom den negativa definitionen av affektionsintressen respektive 

affektionsvärden som enbart subjektiva till sin karaktär, impliceras att den skada 

som närmar sig sådana subjektiva värderingsfrågor inte är möjlig att ersätta. Från det 

skadeståndsrättsliga område vari icke-ekonomiska skador faktiskt har möjlighet att 

ersättas, fjärmas affektionsvärdena således ytterligare för att slutligen hamna i en typ 

av extremposition där de fungerar som visningsexemplar för hur subjektiva 

värderingsfrågor inte hör hemma i skadeståndsrättens objektivt artikulerade näste. 

Följaktligen angav nestorn Jan Hellner i boken Skadeståndsrätt utgiven 1973 att 

”[…] rena affektionintressen, vilka har rent subjektiv karaktär, [anses] ej böra 

ersättas i pengar”.  Än idag, i upplagan utgiven 2014, står samma ord kort och 3

koncist skrivna med den skillnaden att ordet affektionsintressen är utbytt mot ordet 

affektionsvärden.   4

I den skadeståndsrättsliga kontexten har icke-ekonomiska värden kommit att ersättas 

i olika utsträckning dels avhängigt vilket av personskade- respektive sakskade-

 Se ex. Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 2582

 Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 2813

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 3904
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instituten vi rör oss i, dels beroende på hur skadans samt dess verkningar 

kvalificeras i domstolarna. För att se hur det icke-ekonomiska tar form och ter sig i 

vederbörande system och vilka parametrar som används i de respektive strukturerna, 

ska uppsatsen behandla frågan om icke-ekonomiska skador i den större kontext de 

fordrar för att få ett helhetsperspektiv på de icke-ekonomiska skadornas plats i 

skadeståndsrätten.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats har till huvudsakligt syfte att granska skadeståndsrättens inställning 

till icke-ekonomiska skador och intressen i allmänhet respektive affektionsintressen 

och affektionsvärden i synnerhet.  

Medan grundprincipen vad avser skadeståndberäkning är den att skadelidande ska 

försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte alls inträffat, är 

principen att betrakta som föga vägledande när det rör sig om dels skadebedömning 

och därmed också dels ersättningsberäkning av vad som gäller främst 

känslomässiga, affektiva, skador. Hur juristen ska ta reda på vad som är att beteckna 

som full ersättning i varje enskilt fall och om det är möjligt att försätta en 

skadelidande i samma ekonomiska situation när det rör sig om de mer abstrakta, 

icke-ekonomiska, skadefallen, uppkommer således alltid när spörsmålet rör hur en 

icke-ekonomisk skada kunna ersättas ekonomiskt. På grund av det anförda skall 

såväl personskadeinstitutets ideella delar som sakskadeinstitutets gränsfall mot det 

icke-ekonomiska granskas. Följaktligen ges möjligheten att i någon mån avgöra i 

vilken utsträckning skadeståndslagen är tillämplig i det s.k. gränsområdet mellan 

ekonomiskt och icke-ekonomiskt avseende sakskador och därmed affektions-

intressen respektive affektionsvärden. 

1.3 Metod och material 

Genom att redovisa respektive granska rättsläget i svensk rätt med hjälp av såväl 

lagtext som förarbeten, doktrin och praxis, är det den rättsdogmatiska metoden som i 
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huvudsak används. De lagbestämmelser som främst belyses är 5 kap 1 § SkL samt 5 

kap 7 § SkL. Kränkningsbestämmelsen i 5 kap 6 § SkL ska även den tas upp. 

Dessutom ska 9 kap 8 § i den äldre vattenlagen nämnas, liksom diskriminerings-

lagen 5 kap 1 § respektive 6 kap 3 §. Lagbestämmelserna är av betydelse då de berör 

ersättning av värden som också är att beteckna som icke-ekonomiska. 

Försäkringsavtalslagen ska också kort nämnas i relation till ersättningsberäkning för 

sakskador. 

I fråga om rättskällor rörande skadeståndsrätten i stort, råder ingen egentlig brist i 

bibliotekens alla hyllmeter. På grund av affektionsvärdenas speciella karaktär, finns 

det dock inget överflöd av doktrin som behandlar ämnet specifikt. Med anledning av  

de nordiska ländernas, till stor del, skadeståndsrättsliga samsyn och med anledning 

av att de svenska verken i stor omfattning hänvisar till de äldre nordiska, ska detta 

inte utgöra några problem. Jag kommer således att förlita mig på skadeståndsrättslig 

doktrin från såväl svenska som andra nordiska författare av såväl äldre som yngre 

typ. 

Uppsatsen inrymmer på grund av det ovan nämnda dessutom ett antal uppfattningar 

publicerade i Svensk Juristtidning (SvJT), Juridisk Tidskrift (JT) och Tidsskrift for 

Rettvitenskap (TfR). Två tidskriftsartiklar utgivna av Juridiska Föreningen i Finland 

(JFT) står också med i litteraturlistan.  

Avseende den praxis som snart behandlas, avser jag inte återge rättsfallen i dess 

helhet. Istället ska rättsfallen avhandlas och presenteras i de delar som är relevanta 

för framställningen. På grund av detta kommer utrymmet för respektive rättsfall 

variera.  

Måhända blir läsaren förvånad när han eller hon ser att jag i noterna beträffande 

ideella personskador nämner Trafikskadenämndens cirkulär respektive 

schabloniserade ersättningssystem ett antal gånger. Jag har här så att säga valt att 
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hänvisa direkt till den aktuella hästens mun istället för att ta omvägen genom äldre 

lagmotiv vari hänvisningarna är obsoleta. 

1.4 Avgränsningar 

Andra skadetyper än ideella personskador, inbegripet också kränkning respektive 

diskriminering, samt sakskador är inte ämne för denna uppsats. Skadetypen ren 

förmögenhetsskada kommer således inte uppmärksammas. Inte heller andra 

personskador än de av mer renodlad ideell art ska beskrivas närmare på grund av 

bristande anknytning till vad som utgör uppsatsens syfte.  

1.5 Disposition 

I detta första kapitel läses en kortare introduktion till ämnet för uppsatsen, 

affektionsintressen och affektionsvärden, även uppsatsens syfte, metod, material, 

avgränsningar och disposition formuleras. Kapitelindelningen ska vidare se ut som 

följer: i kapitel två presenteras affektionsvärdenas uttalade ställning i rätten vad 

gäller nutid respektive dåtid i såväl doktrin som lagmotiv. Ämnet för uppsatsen 

presenteras i sådan utsträckning att läsaren i tillräcklig mån är införstådd med vad 

som definitionsmässigt avses med begreppen. I kapitel tre ska jag närma mig frågan 

om vad som utgör gränsen mellan ekonomisk respektive icke-ekonomisk skada. 

Kapitel fyra berör personskadeinstitutets ideella skador, vari en hel del information 

kan erhållas om vad den ideella ersättningen för personskador innebär och på vilket 

sätt den utgår. Vad sakskadeinstitutet anbelangar, undersöks hur pass hårt knuten den 

ekonomiska skadevärderingen är till sakskador i kapitel fem. Avslutningsvis 

presenteras en diskussion om affektionsvärdenas vara eller icke vara i kapitel sex där 

vad som framkommit i uppsatsens tidigare kapitel jämförs och analyseras.  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2. Affektionsvärden 
2.1 Vad är affektionsvärden 

Affektionsvärden beskrivs i Nationalencyklopedien enligt följande: ”[…] värde av 

icke-ekonomisk natur som ett föremål, främst av känslomässiga skäl, har för i första 

hand ägaren personligen.”  5

En person kan ha känslomässiga kopplingar till en specifik sak till följd av otaliga 

anledningar. Rörande frågan om affektionsvärdenas uppkommande har Hagerup 

Bull frågat sig följande: ”Må den følelse som ligger till grund for vurderingen 

[…] knytte sig til selve tingen eller til personer som har ståt i særlig forhold til 

den?”  Hagerup Bull svarar inte själv på sin fråga, utan synes mena att de båda 6

fallen visar på vad han kallar affektionsvärdenas grundlag.  Popp-Madsen som också 7

återger uppfattningen om affektionsvärdenas grundlag anför i sin tur att vi talar om 

affektionsintressen i alla de fall där det finns ett affektivt förhållande knutet till en 

viss sak i kontrast till andra saker av samma sort, oavsett hur detta läge uppkommit.  8

Grönfors har för egen del uttryckt följande: ”Affektionsintressen […] kan vara 

knutna ej blott till helt unika och individuella (icke återanskaffningsbara) ting utan 

även till artbestämda föremål, ja till varje föremål med eller utan ekonomiskt 

värde” .  9

Nyssnämnda författares syn på den natur hos de saker som tillerkänns 

affektionsvärde skiljer sig emellertid till viss del åt. Hagerup Bull och Popp-Madsen 

synes mena att den sak som ska tillskrivas ett affektionsvärde, trots svårigheterna att 

 ne.se, sökord: affektionsvärden5

 Hagerup Bull, Den økonomiske skade s. 191  6

Fritt översatt till svenska: ”Är den känslan som ligger till grund för värderingen knuten till 
själva saken eller till de personer som haft en särskild relation till den?”

 A.a. s. 1927

 Popp-Madsen, Bod, Bidrag til læren om retshaandhævelsens midler s. 2808

 Grönfors, Om rättsskydd för affektionsvärden s. 5999
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påvisa anledningarna därtill, ska ha en viss mängd själ och därmed vara av viss 

särart i kontrast till de ting som är att betrakta som själlösa till sin natur.  Som 10

typexempel på en sak som inte är möjlig att hänföra ett affektionsvärde till, tar 

Vinding Kruse upp aktier medan Popp-Madsen pekar på omsättningsvaror.  11

Författaren Grönfors avfärdar Vinding Kruses exempel genom att peka på aktier i ett 

familjebolag där delägarskap med andra än direkt ekonomiska intressen avspeglas.  12

Grönfors menar istället att allsköns pinaler kan tillmätas affektionsvärden, men 

deklarerar att det är förenat med större svårigheter att påvisa affektion gällande 

föremål av enklare natur.  13

I exemplifierande syfte ska följande illustrationer läsas: En kvinna kan ha ärvt ett 

armband av sin moder som i sin tur ärvt den av sin moder vilken i sin tur ärvt den av 

sin. På grund av armbandets proveniens är smycket betydelsefullt för dottern. En 

husse har en nära relation till sin katt vilken hållit honom sällskap under tio års tid. 

En syster håller en teckning föreställande en streckgubbe, målad av hennes avlidna 

unga bror, kär. Av denna korta framställning är möjligt att konstatera att 

affektionsvärden kan emanera ur otaliga saklägen. Vad som kan påstås vara 

gemensamt för affektionsvärden som samlingsbegrepp är att det emotionella värdet 

är hänförligt till dess ägares känslomässiga intresse i saken, inte till saken i sig. Det 

känslomässiga värdet kopplat till en viss sak kan således översättas till ett befintligt 

känslomässigt intresse i saken hos samma ägare. När ovan citerad Hellner respektive 

Popp-Madsen använder sig av begreppet affektionsintresse, läser jag således ordet i 

relation till begreppet affektionsvärde.  Anledningen till en emotionell kopplings 14

förefintlighet kan variera vitt och brett, men affektionsintresset hos en person är ett 

känslomässigt intresse kopplat till ett specifikt föremål. Affektionsvärdet är det 

estimerade känslomässiga värdet som i och med intresset kan tillskrivas saken.  

 Popp-Madsen, Bod, Bidrag til læren om retshaandhævelsens midler  s. 281 f. 10

 Vinding Kruse, Ejendomsretten I s. 115 och Popp-Madsen a.a. s. 281 f. 11

 Grönfors, Om rättsskydd för affektionsvärden s. 599 not 512

 A.a. s. 599 not 513

 Popp-Madsen a.a. s. 280 ff.14
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Frågan om den emotionella koppling som föranleder affektionsintresset och därtill 

affektionsvärdet får på grund av dess i högsta grad subjektiva karaktär lämnas utan 

närmare konkretisering. Nyss skrivna stycke och däri uppräknade exemplifieringar 

får till uppgift att verka förtydligande inför den följande framställningen. 

2.2 Lagstiftarens inställning, då och nu 

I den äldre vattenlagen (1918:523) vari reglerades frågor om bl.a. expropriation till 

följd av vattenföretag, angavs i 9 kap 8 § att om skada skulle tillfogas någon genom 

företag eller åtgärd enligt lagen, var inte bara skada av ekonomisk karaktär rörande 

intrång i servituts- och nyttjanderätt respektive andra ekonomiska skador föremål för 

ersättning. Hänsyn skulle också tas till skada eller lidande av annan beskaffenhet än 

rent ekonomisk. I lagmotiven framfördes att det som avsågs var rena 

affektionsvärden.  Främst framhölls affektionsvärden av stor betydelse för viss 15

person, familj eller släkt som värdemässigt betraktat inte kunde sägas äga 

allmängiltighet och därför inte kunde anses inverka på fastighetens 

marknadsvärde.  Ersättning i form av marknadsvärdet ansågs helt enkelt inte utgöra 16

tillräcklig gottgörelse i de undantagsfall där affektionsvärdet ansågs vara av så pass 

speciell art att det inte fick försummas.  

Som illustrativt exempel på ett tillfälle där affektionsvärden skulle kunna bli föremål 

för ersättning, angavs i lagmotiven ett typfall där flera generationer växt upp på en 

gård vilket resulterat i att hemkänsla och släktgemenskap starkt kommit att binda 

familjemedlemmarna till gården.  Även situationer där fastighetsägaren lagt ned så 17

pass mycket omsorg på förslagsvis sin trädgård att varje träd kommit att få ett 

känslomässigt värde, beskrivs.  Slutligen skildras ett scenario där en person ohjälpt 18

byggt upp en stuga och ordnat åkermark på obruten bygd.  De målande 19

 NJA II 1919 s. 25315

 A.a. s. 25316

 A.a. s. 252 f.17

 A.a. s. 25318

 A.st.19
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beskrivningarna av de tillfällen där ersättning för affektionsvärden torde utgå, 

angavs i motiven böra ge upphov till förhöjning i ersättningssumman utöver annars 

föreskrivna gränser.  Att rättskiparna i och med den skönsmässiga bedömningen 20

skulle komma att få en grannlaga uppgift inför sig, är ett faktum som nämns i 

motiven.  I förarbetena belyses också realiteten att särskilt stora krav skulle komma 21

att ställas gällande domstolsledamöternas omdöme och takt.  De subjektiva 22

värderingsmoment vilka torde ha präglat domstolsarbetet i fråga om 

affektionsvärdenas berättigande, ansågs emellertid inte förhindra lagrummets 

existens.  

Bestämmelsen i vattenlagen diskuterades i lagstiftningsarbete under senare 1900-tal 

främst på grund av svårigheterna att finna en mer objektiv värderingsnorm.  Den 23

subjektiva värderingsnorm som lagrummet istället erbjöd, ansågs inte fylla någon 

funktion varför lagrummet bedömdes vara överflödigt.  Borttagandet av paragrafen 24

möttes av viss kritik där det ansågs omotiverat att ta bort den existerande 

ersättningsmöjligheten på grund av den ideella riktning som lagstiftningen vid tiden 

ansågs barka.  Bestämmelsen togs emellertid bort och affektionsvärden angavs 25

framöver inte vara föremål för ersättning i vidare mån än det de påverkar 

ekonomiska värden.  26

Lagstiftaren kan sägas än idag stå fast vid samma ställningstagande rörande 

affektionsvärden som de gjorde vid ändringen av vattenlagen 1972. Det har 

beskrivits hur skadeståndsrättslig ersättning generellt sett inte kan betalas för 

kränkningar som dels brottsligt angrepp på egendom, dels intrång i äganderätt kan 

 NJA II 1919 s. 25320

 A.st.21

 A.st.22

 Prop. 1974:83 s. 5623

 A.prop. s. 14624

 A.prop. s. 71 samt 14525

 SOU 1972:14 s. 6426
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innebära.  Frågan har dock tagits upp i förarbeten under rubriker som uttalar just 27

affektionsvärden.  Ersättning av värden till vilka icke-ekonomiska aspekter kan 28

knytas angavs främst syfta till att stärka brottsoffers ställning, just på grund av de 

känslor som kan väckas hos den skadelidande i sådana fall.  29

Som rättsläget ser ut idag har lagstiftaren angivit att sakskador av icke-ekonomisk 

art endast kan ersättas om skadan för handen på något sätt kan hänföras till skada av 

ekonomiskt slag.  Så anges fallet kunna bli om det är fråga om en sak med 30

affektionsvärde som föreligger för flera, exempelvis gällande släktklenoder.  Om 31

affektionsvärden generellt skulle komma att bli föremål för lagstiftning, sägs dock 

att det skulle medföra betydande såväl svårigheter som olägenheter på grund av 

skadelidandes bevissvårigheter.  Ett annat hinder har framhållits vara 32

beräkneligheten för skadevållaren vilken i de flesta fall inte ska kunnat förstå att det 

skadade föremålet hade affektionsvärde för dess ägare.  Ersättningsrätt för 33

affektionsvärden hävdas dessutom riskera resultera i en dyrare och mer komplicerad 

skadereglering.  34

Lagstiftaren har beskrivit hur affektionsvärden visserligen skulle kunna ersättas efter 

fasta schabloner, men hävdar att dessa ofrånkomligen skulle bli svåra att slå fast.  35

Den allra största svårigheten sägs emellertid vara konstaterandet av skadan i sig, 

främst på grund av bedömningen av i hög grad personliga känslor av skiftande 

slag.  I lagmotiven uttrycks också en undran om vad affektionsvärdet i sig ska ta 36

 SOU 1992:84 s. 257 samt prop. 2000/01:68 s. 56 f. 27

 A.st.28

 A.st.29

 A.prop. s. 5630

 A.st.31

 A.st.32

 A.st.33

 A.prop. s. 56 f.34

 A.prop. s. 5635

 A.st.36
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sikte på; känslor som skadelidande hyst för egendomen som sådan eller de minnen 

som är förenat med densamma.  Lagstiftaren konstaterar hur infångandet av 37

beaktansvärda känslor i fastställandet av objektiva kriterier för ersättnings-

problematiken är en omöjlig uppgift.  38

2.3 Doktrin 

Affektionsintresset har sagts utgöra ett just ”[…] utpräglat subjektivt […]”  39

intresse, varför många författare synes ha valt att helt avfärda dess aktualitet i svensk 

rätt.  Ussing har uttryckt hur affektionsvärden är ett typexempel på icke-40

ekonomiska skador på grund av den subjektiva karaktären.  Följaktligen menar 41

Ussing att rättssäkerheten inte tillåter att ersättning skall utgå i sådana fall där 

måttstocken är begränsad till att gälla skadelidandes egen värdering av den 

kränkning som han åsamkas genom skadan på egendomen.  42

Andersson beskriver affektionsvärden som placerad i yttersta utkanten av 

ersättningsspektrat för sakskador.  Under rubriken ”Strategin att anknyta till säkra 43

ytterlighetsfall”  karakteriseras affektionsskador som någonting vilket inte är 44

möjligt att uppskatta i pengar på grund av dess subjektiva karaktär.  45

 Prop. 2000/01:68 s. 5637

 A.st.38

 Persson, Skada och Värde s. 37939

 se exempelvis Hellners citat inledningsvis i denna uppsats40

 Ussing, Hvilke arter af skade skal erstattes efter almindelige regler om erstatning udenfor 41

kontraktsforhold? s. 750

 A.a. s. 75042

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 26443

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 26444

 A.a. s. 26445
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I anslutning till diskussionen om affektionsvärden anför författarna Grönfors liksom 

Hagerup Bull typexemplet om en släktklenods värde för flera släktingar.  Genom 46

att två eller flera affektionsintressen, vart och ett unikt i förhållande till dess 

innehavare, knyts till samma sak, omvandlas ett icke-ekonomiskt värde till ett rent 

ekonomiskt sådant i övergången från övervärde till marknadsvärde. När det blir 

möjligt att bortse från den affektion en ägare har knutet till sitt föremål och istället 

väljer att se till summan pengar en annan person skulle vara villig att betala eller 

sälja ett likadant föremål för, behöver hänsyn inte tagas till de subjektiva faktorerna, 

känslorna, utan istället till mer sakligt objektiva, ekonomiska, spörsmål om rena 

pengar.  Värdet räknas således som ”[…] mer objektiviserat […]” med Anderssons 47

ord beskrivet.  Att fastställa ett ekonomiskt värde vari affektionsvärdet blir av reell 48

ekonomisk betydelse är visserligen ett sätt att ge affektionen utlopp rent 

beloppsmässigt, men som ovan nämnts  är inte i närheten av alla affektionsintressen 49

av sådan art att flera personer kan anknyta ett sådant intresse till samma sak på ett 

relevant sätt. Eftersom ett affektionsintresse är unikt i förhållande till dess 

innehavare kan det, som Grönfors hävdar, knytas till vilken sak som helst.  Således 50

också till vad som i allmänhetens öga betraktas som världsliga ting — saker som 

ingen annan över huvud taget skulle ha intresse av eller ens värdera emotionellt: 

barnets slitna nallebjörn, mormoderns bleknade familjefotografi eller änkans 60 år 

gamla, torkade, men välbevarade, rosbukett. Affektionsintresset finns hos ägaren, 

anknutet till sakerna, men frågan blir vad det är värt rent skadeståndsrättsligt.  

En författare som anser att affektionsvärden bör ersättas som ekonomiska värden är 

Hagerup Bull, vilken tillika medger att han ser de problem som kommer därmed. 

Dels kan ersättningen för affektionsvärden nå upp till orimliga höjder, dels är 

skadorna genomgående svåra att värdera och dels kommer reglerna om adekvans 

 Grönfors, Om rättsskydd för affektionsvärden s. 604 och Hagerup Bull, Den økonomiske 46

skade s. 191

 Hagerup Bull a.a. s. 193 f.47

 Andersson a.a. s. 26448

 Se kap 2.149

 Grönfors a.a. s. 59950
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många gånger medföra att ersättning för affektionsvärden över huvud taget inte 

kommer på fråga. Trots detta anser Hagerup Bull, i motsats till ovan nämnda 

författare, att affektionsvärden i viss utsträckning ska betraktas som ekonomiska 

skador. Hagerup Bull hävdar att ”[…] det kan icke sterkt nok fremholdes, at 

affektionsværdien ikke er mere inbildt og ikke har mindre krav på at bli respekteret 

end andre værdier.”  Den omständigheten att värderingen kan vålla svårigheter bör 51

inte medföra att all möjlighet till ersättning nekas. Förvägras ersättning för 

affektionsvärden regelmässigt kommer konsekvensen ofrånkomligen bli åtskilliga 

såväl juridiskt som moraliskt dubiösa resultat.  52

En annan författare som synes försvara affektionsvärdenas vidkommande är 

Grönfors. I likhet med Hagerup Bull tar Grönfors upp de vanligaste argumenten mot 

ersättning för affektionsvärden; dels adekvansramens begränsande inverkan, dels 

svårigheten att översätta affektionsskadan i pekuniära värden. Rörande frågan om 

ersättningens beräkning, ställer Grönfors ersättning för skönhetsvärden samt 

ersättning för sveda och värk i kontrast till affektionsvärden. Två områden där 

Grönfors hävdar att det rör sig om ”[…] mycket vaga värderingar”  vilka han 53

uttrycker är inkommensurabla med penningbelopp. Grönfors hävdar hur det rörande 

affektionsvärden inte bör utgås från premissen ”antingen full ersättning […] eller 

också ingen ersättning alls."  Liksom vad gäller för sveda och värk skall 54

skadelidande istället nöja sig med ”[…] en viss kompensation för mistat 

affektionsvärde, på samma sätt som ersättningen för sveda och värk är en måttlig 

kompensation för ett obehag, ett ’plåster på såret’, något som skänker den kränkte 

upprättelse.”   55

 Hagerup Bull, Den økonomiske skade s. 193 51

Fritt översatt till svenska: ”Det kan inte framhållas starkt nog att affektionsvärden inte är mera 
inbillade och inte har mindre krav på att bli respekterade än andra värden."

 A.st.52

 Grönfors, Om rättsskydd för affektionsvärden s. 60353

 A.st.54

 A.a. s. 603 f. 55
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3. Icke-ekonomisk skada 
3.1 Avgränsningen vad gäller ekonomisk skada 

Traditionellt gäller att ekonomiska skador skall ersättas så snart skadeståndsansvar 

föreligger. Vad gäller definitionen ekonomisk skada har i doktrin uttalats att den 

ekonomiska skadan alltid setts som synonym med skada på förmögenheten.  Vad 56

som faktiskt utgör en skada på förmögenheten har länge varit föremål för diskussion 

och har givit upphov till olika förklaringar. Den omtalade differensläran ska därför 

nämnas härnäst. 

Den välkända differensläran är omstridd, men måste ändock sägas utgöra 

utgångspunkten vad gäller avgränsningen av ekonomisk skada.  Genom att i 57

differensläran ta sikte på olika intressens värden snarare än en konkret saks värde, 

görs rent praktiskt skillnad på två händelseled: det faktiska och ett hypotetiskt.   58

Vad gäller det faktiska händelseledet, utgör det inga reella svårigheter att avgöra vad 

det är som ska ersättas när det rör sig om konkreta verkningar på en viss sak eller 

person, verkningar på intressen som är möjliga att konstatera och fastställa fram till 

och med tidpunkten för skadeståndsberäkningen.  Angående vad som ska följa 59

under tiden framöver, efter den tidpunkt då beräkningen skett, kräver emellertid 

överväganden av mer hypotetisk art, benämningen faktiskt händelseled till trots.  I 60

fråga om exempelvis löneutveckling beträffande personskador och skadad egendom 

använd i näringsverksamhet vad gäller sakskador, följer vi ett faktiskt förlopps 

hypotetiska förlängning in i framtiden.  61

 Hagerup Bull, Den økonomiske skade s. 15756

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 17 57

 A.st.58

 A.st.59

 A.a. s. 1860

 A.a. s. 1861
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När det hypotetiska händelseledet ska fastställas ses i kontrast till det faktiska 

händelseledet till vad som skulle skett om skadan inte över huvud taget ägt rum.  62

Med utgångspunkt i rådande läge före skadans inträffande och med hjälp av 

bevisning görs sannolikhetsöverväganden för att avgöra vad som hypotetiskt skulle 

komma att ha skett om skadan aldrig inträffat.  63

Enligt differensläran definieras ekonomisk skada således som den ekonomiska 

skillnaden mellan två händelseförlopp vilka fastställs genom att värdera såväl 

faktiska som ponerade händelsers ekonomiska inverkan på en skadelidandes 

förmögenhet.  Precis som det framstår är fråga om subtraktion, en uträkning av 64

såväl konkreta som abstrakta händelser, matematik beräknad med faktorerna i det 

enskilda fallet.  65

Liksom nämnts, är differensläran inte okontroversiell. Den har med tiden kommit att 

utgöra ramen för skadans bestämning och därmed också ersättningens storlek. 

Radetzki beskriver hur differensläran emellertid inte utgör en huvudregel eller 

apriorisk princip.  Resultatet kommer i slutändan bli beroende av de rättsliga 66

variablerna för handen och vars existens de facto gör läran omöjlig att vara så enkelt 

utformad som den framstår. Hellner har således beskrivit differensläran som ett 

schema i vilket alla varianter av skadeståndsregler kan infogas.  Stang, som synes 67

ha varit den person som importerade differensläran till de nordiska länderna, har 

även han tagit fasta på differenslärans teoretiska funktion.  Andersson beskriver hur 68

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 1862

 A.st.63

 A.st.64

 A.a. s. 1965

 A.st.66

 Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 24367

 Stang, Erstatningsansvar s. 288 ff.68
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differensmetodens ideal om ekonomiskt restituerande på individuell basis får ställas 

mot ”[…] praktiskt genomförbara tillvägagångssätt.”   69

På grund av differenslärans schematiska utformning rörande vad som betraktas som 

ekonomiskt i den skadeståndsrättsliga kontexten, kommer närmare undersökningar 

av vad som ytterligare kan ingå i detta schema göras härnäst. Vad som utgör en 

skada på förmögenheten har vidare behandlats och givit upphov till tre ryktbara 

teorier: pengateorin (pengeteorin), värdeteorin (værditeorin) samt måttstocksteorin 

(maalestoksteorin). 

Den norske juristen Scheel presenterade pengateorin mot slutet av 1800-talet. Fokus 

låg, liksom namnet på teorin antyder, på den skadelidandes pengar, hans 

förmögenhet. Hade skadan påverkat den skadelidandes förmögenhet, skulle skadan 

ses som ekonomisk.  Rent pekuniära moment gav således resultatet ekonomisk 70

skada, medan andra moment som inte lika lätt var möjliga att kvalificera resulterade 

i motsatt resultat.  Minskning av förmögenheten, försämring av möjligheter att i 71

framtiden skaffa sig förmögenhet samt utgifter till följd av skadan kom att bli 

kriterier.  72

En annan norrman, Hagerup Bull, kom att lägga stor vikt vid den 

nationalekonomiska tolkningen av ekonomibegreppet och gav upphov till 

värdeteorin.  På så vis kom ersättningens funktion, den ekonomiska 73

behovstillfredställelsen, att betonas.  Genom att koppla skadan till det intresse, det 74

nyttjande, som i och med skadan gått om intet eller försvårats, utvidgades kretsen av 

vilka skador som var möjliga att se som ekonomiska.  75

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 15469

 Vinding Kruse, Erstatningsretten I s. 43970

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 34 f.71

 Andersson a.a. s. 26072

 A.st.73

 A.st.74

 Vinding Kruse, Erstatningsretten I s. 43975
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Kreatören av måttstocksteorin, Ussing, var av åsikten att värdeteorin gav upphov till 

allt för långtgående tolkningar av vad som gick att kvalificera som ekonomisk skada 

medan pengateorin var att se som allt för snäv.  Ussing menade att en skada är 76

ekonomisk när det var möjligt att finna objektiva belägg för värderingen.  Med 77

hjälp av objektivitetskriteriet sades förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten öka 

i och med större enhetlighet i olika domares bedömningar.  Regeln bör enligt 78

Ussing uttryckas så att ”[…] Skaden er økonomisk, naar den kan vurderes i Penge 

efter en almen vurderingsmaalestok.”  Subjektiva kriterier i värderingsmåttstocken 79

ger således resultatet icke-ekonomisk skada då de blir beroende av den 

skadelidandes egen värdering av det skadade.  80

Radetzki och Andersson hävdar båda att måttstocksteorin i doktrin är den rådande 

uppfattningen av vad som utgör gränsdragningskriterium mellan ekonomisk och 

icke-ekonomisk skada.  Genom krav på objektiva belägg uteslutes risken för 81

inverkan av subjektiva dito, vilka skulle göra värderingsmåttstocken till en 

skönsmässig sådan.  

När flera personers affektionsintressen anknyts till samma sak , kan vad som från 82

början såg ut att vara ett ideellt övervärde resultera i ett ekonomiskt värde.  

Andersson beskriver: ”[…] förvisso [är] relationen till föremålet […] inte 

annorlunda — utan bara delad av flera; tydligen är det måttstocken för 

 Ussing, Hvilke arter af skade skal erstattes efter almindelige regler om erstatning udenfor 76

kontraktsforhold? s. 750

 A.st.77

 A.st.78

 A.st. 79

Fritt översatt till svenska: ”Skadan är ekonomisk när den kan värderas i pengar efter en allmän 
värderingsmåttstock.” 

 A.st.80

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 38 samt Andersson, Ersättningsproblem i 81

skadeståndsrätten s. 260 f. 

 Se ovan 2.3 om släktklenodsexemplet82
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värdemätningen som skiljer fallen åt, inte värdet i sig.”  Affektionsintresset kan 83

således läggas till i måttstocken för värdemätning när två eller flera delar liknande 

intressen i samma sak — först då möjliggörs det för två affektionsintressen att 

kvalificeras som ett ekonomiskt. Om endast en person är innehavare av 

affektionsintresset ser måttstocken likadan ut, men blir obrukbar på grund av dess 

subjektivitet.  

3.2 Icke-ekonomiska skador 

Icke-ekonomiska skador kräver till skillnad från de ekonomiska uttryckligt lagstöd 

alternativt stöd i avtal. De icke-ekonomiska skadorna har därför kommit att betraktas 

närmast som ett undantag till en huvudregel. Andersson beskriver hur definitionen 

av den ekonomiska skadan gör att den icke-ekonomiska skadan sammantaget blir ett 

särfall, en restpost, i kontrast till den ekonomiska skadans karaktär av normalfall.  84

Alla skador som inte är möjliga att mäta med en allmän värderingsmåttstock blir på 

grund av denna oförmåga kvalificerade som icke-ekonomiska såsom negativt 

bestämt begrepp.  85

 

Personskador av ideell karaktär; sveda och värk respektive lyte och stadigvarande 

men, är skador som kan sägas ligga principiellt närmast det som lagstiftaren 

medgivit ideell ersättning för i skadeståndsrätten, varför dessa skadetyper blir av 

relevans även för denna uppsats. Det utmärkande draget för skador som rör icke-

ekonomiska förluster är att de i kontrast till de ekonomiska inte är möjliga att flytta 

från den skadelidande på samma sätt som de ekonomiska.  Fysisk och 86

känslomässig smärta och lidande är av sådan karaktär att den är knuten till personen 

som i det enskilda fallet är bärande av skadan på ett sådant individuellt sätt att 

pengar inte kan avlägsna skadan på ett effektivt sätt.  De är så att säga ojämförbara, 87

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 26483

 A.a. s. 25984

 A.a. s. 26185

 Stang, Erstatningsansvar s. 363 f. 86

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 345 ff.87
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helt och hållet disparata. Den smärta och det lidande en person känner i det 

individuella fallet är beroende av så pass många olika faktorer att resultatet kommer 

variera för var och en. Stang beskriver således hur denna egenartade del i 

skadeståndsrätten är ”oemottaglig för sådan värdesättning som brukar pengar som 

måttstock”.  I skadeståndsrättslig praxis rörande ideella skador har beskrivits hur 88

svårigheten att avgöra ersättningens storlek är fundamental.  89

3.3 Kanske kommer vi inte längre än så? 

Det framhålls ofta att gränsen mellan det ekonomiska respektive icke-ekonomiska är 

flytande.  Saken har därmed uttryckts så att ”[…] det inte är möjligt att dra en 90

skarp gräns mellan olika typer av skador.”  Att svara på frågan om gränsdragning 91

på ett kort och koncist sätt är därmed inte möjligt. Rättsutvecklingen på senare år 

kan dessutom påstås ha gjort saken än svårare.  92

Vad som däremot är möjligt att redan nu konstatera är att det för den ekonomiska 

personskadan säregna är att den är ett pengabelopp. Stang har förklarat det som att 

skadan går att se vid sidan av den skadelidande och vi botar den med hjälp av 

pengar.  När ersättningen är betalad, är den skadelidande därmed befriad från 93

skadan per se. Liksom ovan nämnt  är den icke-ekonomiska skadan av sådan art att 94

den inte är möjlig att se vid sidan av den skadelidande då den är beroende av och 

består i skadelidandens sinnesupplevelser och känslor. Icke-ekonomisk skada består 

således i subjektiva förutsättningar och faktorer medan den ekonomiska i kontrast 

till det nyssnämnda lättare kan fastställas i objektiva ordalag.  

 Stang a.a. s. 36388

 NJA 2014 s. 499 I-II89

 Hellner/Radetzki a.a. s. 34590

 Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada s. 4291

 Som ska påvisas senare i uppsatsen när sakskadeinstitutet behandlas.92

 Stang a.a. s. 363 f. 93

 Se kap 3.294

!25



Hagerup Bull har uttryckt följande, vilket kan visa på avgränsningsproblematiken 

rörande ekonomiskt kontra icke-ekonomiskt: ”[…] tilstår man erstatning for [icke-

ekonomisk skada] har det mindre betydning, om man indsnevrer begrepet økonomisk 

skade.”  När den ideella skadan ersätts, är avgränsningen av den ekonomiska utan 95

betydelse. Vidare har Hagerup Bull även yttrat: ”Jo videre man opfatter rammen for 

økonomisk skade, des mindre behov er der for erstatning av den ikkeøkonomiske.”  96

Ju vidare vi uppfattar ramen för ekonomisk skada, desto mindre behov finns det för 

ersättning av den icke-ekonomiska.  

Visst är det väl så, som citaten av Hagerup Bull antyder, att juristen vid diskussionen 

beträffande ekonomiskt kontra icke-ekonomiskt i viss mån riskerar hamna i ett 

fastlåst läge. Framöver får vi därför nöja oss med Anderssons konstaterande vilket 

synes vara influerat av Stang: ”Ekonomisk ersättning är ersättning för det som kan 

ersättas — medan ideell ersättning är ersättning för det som (egentligen) inte kan 

ersättas.”  och istället se hur ramarna ställs upp — eller flyttas — i den följande 97

framställningen. 

 Hagerup Bull, Den økonomiske skade s. 15595

 A.a. s. 15596

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 261, se även Stang, Erstatningsansvar 97

s. 363 f. 
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4. Ideella personskador 
4.1 Kort om personskador 

Det främsta institutet för den icke-ekonomiska ersättningen har kommit att bli 

personskadeinstitutet vari s.k. ideell skada kompenseras i en mer uttrycklig 

utsträckning än vad som är fallet i jämförelse med sakskador. Av relevans för 

uppsatsen kommer därför bli personskadeinstitutets just ideella skador, i vilken 

utsträckning de ersätts samt hur detta görs. 

Personskador har inte kommit att få någon legaldefinition, men skulle kort kunna 

beskrivas som fysisk eller psykisk förändring där medicinsk påvisbar effekt blivit 

kriterium. De två delarna i personskadeinstitutet som traditionellt sett är att betrakta 

som ekonomiska är sjukvårdskostnader och inkomstförluster, reglerade i 5 kap 1 § 1 

st 1-2 p SkL. Genom att se till den faktiska räkningen från sjukhuset eller betrakta 

förra månadens lönesedel är saken, i många fall, klar. Målet att full ersättning skall 

utgå vid personskador är vad avser delarna av mer renodlad ekonomisk natur alltså 

uppfyllt. Personskador betraktade som ekonomiska kommer därför inte granskas 

mer ingående i det följande. Härnäst ska istället de icke-ekonomiska, de s.k. ideella, 

personskadorna reglerade i 5 kap 1 § 1 st 3 p SkL granskas. Till skillnad från vad 

som gäller sakskadorna vilka behandlas i nästföljande kapitel, finns vad avser 

personskador i viss utsträckning reglerat vilka ideella skadeföljder som kan bli 

föremål för ersättning. 

4.2 Sveda och värk samt lyte och annat stadigvarande men 

I svensk rätt har lagstiftaren inledningsvis valt att dela upp de ideella 

personskadornas ersättningsposter i elementen sveda och värk, lyte och annat 

stadigvarande men respektive särskilda olägenheter, 5 kap 1 § 1 st 3 p SkL, varav de 

två förstnämnda ska redovisas nedan. 
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Ersättningsposten sveda och värk, även kallad plåster på såren , syftar till att 98

kompensera såväl fysiskt som psykiskt lidande under den tid den akuta skadan 

föreligger.  Under posten för sveda och värk ersätts således ”[…] smärta och andra 99

fysiska obehag men även sådana psykiska reaktioner som ångest, sömn- och 

koncentrationssvårigheter, depressiva reaktioner, sexuella störningar m.m. som visar 

sig under den akuta perioden. Ersättningen tar inte bara sikte på sådant lidande 

som skadan i sig innebär utan också på lidande som följer med olika slags vård och 

behandling. Även oro och ängslan inför framtiden som kan följa med skadan under 

sjukdomstiden kompenseras som ersättning för sveda och värk.”  Allmänna 100

känsloyttringar av typen vrede, rädsla, oro, sorger och besvikelser, s.k. normala 

följder av en skadeståndsgrundande handling, har avgränsats från området för ideella 

personskador och sägs inte vara omfattade av bestämmelsen.  101

Lyte och annat stadigvarande är en ersättningspost som har till syfte att täcka in de 

skadeföljder som är av sådan karaktär att de kan antas påverka den skadelidandens 

liv på ett mer permanent sätt, d.v.s. hänför sig till tiden efter det akuta 

sjukdomstillståndet.  I fråga om specifikt lyte rör ersättningsfrågan främst 102

vanställande kroppsfel i form av ärr, hälta eller förlust av kroppsdel.  Ersättningen 103

för annat stadigvarande men tar sikte på sådant bestående lidande och obehag som är 

förknippat med exempelvis ” […] rörelseinskränkning, dövhet samt mistad eller 

nedsatt syn, lukt eller smak. Andra sådana skador är upphörd eller nedsatt potens 

och förlust av möjlighet att få barn. Även oro för att i framtiden drabbas av sviter av 

skadan eller råka ut för skadefall som förvärrar följderna av det inträffade ersätts 

som stadigvarande men. Hit hör också lidande på grund av omgivningens reaktion, 

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 36298

 Prop. 2000/01:68 s. 1899

 A.prop. s. 24100

 A.prop. s. 17 f. 101

 Hellner/Radetzki a.a. s. 361 ff. samt Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 262 f. 102

 A.prop. s. 18103
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t.ex. medvetandet eller misstanken om att man av andra uppfattas som vanställd 

eller som mindre dugande.”  104

I och med att personskadeinstitutets ideella skador i svensk rätt helt kommit att 

hamna utanför socialförsäkringssystemet, är skadeståndsrätten här av stor 

betydelse.  Beräkningen av de ideella skadorna har traditionellt sett kommit att 105

lösas med hjälp av schabloner upprättade av Trafikskadenämnden.  Schablonerna 106

är visserligen inte bindande för domstolarna, men har regelmässigt kommit att utgås 

ifrån.  HD har i NJA 1972 s. 81 beskrivit hur schablonerna kommit att bli normer 107

som ska kunna godtagas som utgångspunkt vid ersättningsbeloppens bestämmande. 

I och med schablonernas utveckling över tid, har hävdats att risken för domstolarnas 

godtycke minskar.  De i och med schablonerna uppställda ramarna har kommit att 108

sätta gränsen för vilka förväntningar som kan ställas på den ideella ersättningen och 

därmed också på domstolen som ska döma ut densamma.  HD har emellertid 109

beskrivit hur individuella faktorer i särskilda fall ska kunna påkalla till och med 

betydande avvikelser från de schabloniserade ersättningsbeloppen.  110

Trafikskadenämndens tabeller för sveda och värk förespråkar ersättning med ett visst 

grundbelopp per månad, ett belopp som varierar beroende av vårdtyp, vårdtidens 

längd samt skadans svårighetsgrad.  Kriterierna är objektivt formulerade och är 111

utformade på sådant sätt att det får utgås från att lidandet faktiskt går över, eller i 

varje fall så att det får antas att det går över efter den akuta sjukdomstiden. 

 Prop. 2000/01:68 s. 26104

 A.prop. s. 17105

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 363106

 A.a. s. 363107

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 622108

 A.st.109

 NJA 1972 s. 81 samt Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 263110

 Trafikskadenämnden, Ersättning för sveda och värk 2018, Bilaga 1 111
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Vad gäller stadigvarande men är i normala fall fråga om ett utgående engångsbelopp 

vilket bestäms med hänsyn tagen till ålder, procentuell invaliditet och i beaktande tas 

om den skadelidande har ett arbete eller ej.  Vad som således räknas fram är 112

ersättning för anspänning i arbete samt i daglig livsföring i övrigt.  För lyte gäller 113

tabellerna utseendemässiga skadeföljder där vikt dels läggs vid var på kroppen 

skadan är belägen, dels hur pass framträdande och/eller missprydande ärret är.  114

Ålder är också en faktor för att avgöra skadans storlek.  Vad gäller amputationer är 115

beloppets storlek beroende av vilken kroppsdel som amputerats respektive 

personens ålder.  116

Kravet för att ersättning ska kunna utgå för de ideella skadorna har blivit att 

medicinskt påvisbar effekt skall föreligga.  Normalt sett innebär kravet att 117

medicinsk utredning vidtagits och resulterat i ett läkarintyg, men det föreligger inget 

krav på sjukskrivning för att schablonsystemet ska kunna tillämpas då akut sjuktid 

kan uppskattas.  118

De schabloniserade ersättningsbeloppen kan påstås vara utpräglat pragmatiska i och 

med det schematiska upplägget. Schablonbeloppen kan iakttas variera över tid 

avhängigt aktuellt penningvärde. Hellner och Radetzki beskriver hur ”[d]et mesta 

får jämna ut sig med schablonerna”  när det i sammanhanget dessförinnan 119

beskrivs hur människor som individer hanterar likadana situationer på helt olika 

sätt.  Nog är det också så lagstiftaren ansett sig blivit tvungen att se till de ideella 120

 Trafikskadenämnden, Cirkulär nr 2-2018 112

 A.st.113

 Trafikskadenämnden, Ersättning för utseendemässiga skadeföljder 2018 114

 A.st.115

 Trafikskadenämnden, Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer 2018, 116

Bilaga 4 

 Prop. 2000/01:68 s. 17 117

 A.prop. s. 25118

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 363119

 A.st.120
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personskadorna. I och med de föreliggande stora svårigheterna att avgöra en ideell 

skadas storlek blir schablonernas, om än pragmatiskt utformade, belopp någonting 

att i varje fall utgå från i de enskilda fallen. Genom svårigheterna att åstadkomma 

full ersättning, kommer ersättningen för den icke-ekonomiska skadan ha till syfte att 

fungera gottgörande i kontrast till den ekonomiska ersättningens just ersättande 

funktion.  Andersson beskriver således schablonbeloppen med ordet 121

”närmevärden”.   122

4.3 Från chockskador till anhörigersättning 

4.3.1 Ämnets betydelse för uppsatsen 

Ända fram till år 1993 ansågs ideellt skadestånd för personskada i form av 

chockskador kunna utgå endast till den person som varit närvarande och därmed 

bevittnat när personskada på grund av våldsbrott åsamkats en anhörig.  123

Anledningen till att andra fall där främst chock vid underrättelse om anhörigs död ej 

givit upphov till ersättning motiverades med brister i den adekvata kausaliteten.  124

Nedan ska redovisas hur lagstiftare och rättskipare kommit att lösa det 

adekvansproblem som förhindrat den ideella ersättningen ifrågavarande vad gäller 

anhöriga. Nära anhörig till person som dödats genom skadeståndsgrundande 

handling har med tiden kommit att få lagreglerad rätt till skadestånd för personskada 

och vägen dit har varit förhållandevis rak. Snart ska visas på hur rättsväsendet fick 

till väga för att utvecklat en reglering rörande ideella skador, specifikt för att ta reda 

på om det går att få ledning rörande adekvansproblemet vad gäller affektionsvärden. 

 Vinding Kruse, Erstatningsretten II s. 437121

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 623122

 SOU 1973:51 s. 48 ff.123

 Hellner, Ersättning för psykiska besvär s. 457 se även NJA 1979 s 620 124
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4.3.2 Rättsutvecklingen i lagmotiv och HD 

Redan innan nuvarande lagreglering om anhörigersättning i 5 kap 2 § 1 st 3 p SkL, 

skrev HD två domar in plenum, NJA 1993 s. 41 I-II, vilka ändrade tidigare praxis på 

ett fundamentalt sätt. Föräldrar och syskon till mordoffren, vilka inte bevittnat 

gärningen, ansåg sig i båda fallen ha rätt till ersättning för psykiskt lidande av 

gärningsmännen vilka gjort sig skyldig till brotten genom uppsåtliga handlingar. HD 

anförde trots brist på explicit lagstiftning att psykiska besvär hos närstående till 

person som dödats genom uppsåtlig handling var att betrakta som en typisk och 

närliggande skadeföljd. Konkret bevisning för psykiskt lidande fanns tillgänglig och 

ersättning kom att utgå med 25 tkr p/p, en summa som fastställdes med 

utgångspunkt också här tagen i Trafikskadenämndens schablonsystem. Det kan 

således sägas att HD genom uttalandet om ”typisk och närliggande skadeföljd” 

konstaterade sådana uppsåtliga fall som de för handen ligga inom den 

kausalitetsgräns som var möjlig att betrakta som adekvat. 

Kort innan den nuvarande lagregleringens ikraftträdande dömde HD i NJA 2000 s. 

521. I fallet kom domstolen att sätta upp en presumtionsregel, en bevislättnad, för 

sveda och värk hos nära anhöriga till dödad person. Domstolen framhöll att när en 

person dödas genom antingen en uppsåtlig eller genom en därmed jämförlig 

handling, kommer dödsfallet plötsligt, onaturligt, och drabbar därmed de anhöriga 

på ett sätt som är att betrakta som chockartat. Till detta kommer också den särskilda 

påfrestning som följer av att den avlidne bragts om livet genom brott. De anhöriga 

sades i sådana fall drabbas av psykiska besvär utöver sådana känslor av sorg och 

saknad som ett (naturligt) dödsfall normalt medför. Domstolen anförde att i de fall 

där det inte är aktuellt att ersätta andra skadeföljder än sveda och värk och smärre 

belopp avseende kostnader eller inkomstförlust bör utan närmare utredning kunna 

presumeras att besvären är att hänföra till personskada. Ett krav på etablerad 

hushållsgemenskap sattes också upp. 

Efter att HD i domarna ovan ändrat praxis och dessutom i domen från 1993 implicit 

efterfrågat utredning rörande frågan om hur långt de ideella ersättningsmöjligheterna 
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för anhöriga var möjliga att utsträcka, kom år 2001 frågan om ideell ersättning till 

anhöriga att lagregleras. Lagrummet för det nyss nämnda är idag 5 kap 2 § p 3 SkL 

vari det stadgas att; om personskada har lett till döden, skall ersättning betalas för 

personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne 

särskilt nära. I motiven framgår hur rätten till skadestånd skulle göras oberoende av 

graden av uppsåt eller vårdslöshet. Skadeföljderna i form av psykiskt lidande fick 

an tagas vara l ika typ i ska samt beräkne l iga oak ta t g runden fö r 

skadeståndsskyldigheten. Trots bestämmelsens ordalydelse avseende att 

personskadan ska ha lett till döden, sades i motiven att detta inte innebar att 

ersättningsmöjlighet var utesluten vad avsåg närliggande fall där ett offer 

exempelvis svävat mellan liv och död.  Tydliga jämförelser skulle kunna dras 125

mellan aktuellt lagrum i 5 kap 2 § 1 st 3 p SkL till regleringen för sveda och värk 

vilken gäller den primärt skadade personen. 

När NJA 2004 s. 26 publicerades, gjordes med all tydlighet klart att grunden för 

skadeståndsskyldigheten var av stor betydelse i förhållande till summan pengar som 

skulle utgå till närstående för liden ideell skada. HD valde att dubblera det tidigare 

schablonbeloppet om 25 till 50 tkr vid uppsåtligt dödande. Uppsåtligt brott ansågs 

nämligen resultera i psykiska besvär av mer allvarlig art än vad som ansågs vara 

fallet om skadevållaren handlat vårdslöst. 

Under 14 dagars tid svävade ett brottsoffer mellan liv och död efter att ha blivit 

utsatt för försök till dråp av en uppsåtligen agerande gärningsman. Fallet är benämnt 

NJA 2006 s. 181. Tiden under vilken det varit osäkert huruvida brottsoffret skulle 

överleva de livshotande skadorna eller ej bedömdes inte ha varit obetydlig. Också i 

detta fall ansågs modern till den skadade åsamkats psykiska besvär vilket fick anses 

vara en typisk och närliggande skadeföljd. Detta trots att hon ej bevittnat händelsen. 

Med hänsyn tagen till uttalad försiktig inställning till utvidgning av 

skadeståndsmöjligheterna på området, ansågs inte erkännandet av fall som detta 

utgöra ett försvårande av avgränsningsproblematiken. Modern ersattes med 10 tkr. 

 Prop. 2000/01:68 s. 30 ff.125

!33



Brodern till brottsoffret fick emellertid inte anses ersättningsberättigad på grund av 

att omständigheterna rörande relationen bröderna emellan inte ansågs avvika från 

vad som normalt ansågs gälla mellan syskon.  

Genom NJA 2006 s. 738 där en kvinna dödats genom vållande, grov vårdslöshet, 

ansågs hennes närstående vara berättigade till ersättning med 50 tkr vardera. 

Agerandet sades ligga mycket nära uppsåtligt sådant. De anhörigas psykiska besvär 

relaterade till fostret i den gravida kvinnans mage, vilket också avled, kom 

emellertid inte att bli föremål för ersättning. Utredning saknades rörande detta och 

HD angav att förhållandet (graviditet) inte kunde anses vara lämpligt som grundval 

för särskilt schabloniserad ersättning.  

När en gärningsman i NJA 2007 s. 953 orsakar en far och dennes sons död genom 

vållande p.g.a. bristande uppmärksamhet i trafik, avslog HD yrkande om högre 

ersättning än de schabloniserade 25 tkr. Fråga ansågs för den skadelidande frun 

tillika modern vara om en och samma läkeprocess. Särskild utredning fanns 

emellertid inte att tillgå. Sammanfattningsvis kan sägas att HD inte ansåg det finnas 

grund för att göra ett generellt antagande om att förlust av två nära anhöriga skulle 

medföra psykiskt lidande av mer omfattande art än vad som var fallet vid förlust av 

endast en nära anhörig.  

År 2017 beslutade HD i NJA 2017 s. 1208 att de schabloniserade beloppen avrundat 

skulle ändras till 30 respektive 60 tkr. Detta med hänsyn tagen till 

Trafikskadenämndens gällande hjälptabell där ersättningen för ett års akut sjuktid 

med annan vård än sjukhusvård uppgick till en summa av 28 800 kr. Högsta 

domstolen synes för enkelhetens skull ha avrundat aktuellt belopp uppåt. 

4.3.3 Anhörigersättning sammanfattat 

Vid läsning av ovan uppräknade rättsfall kan konstateras att gränsen för rätten till 

ideell ersättning utvidgats relativt snabbt under en i sammanhanget betraktad kort 

tid. Sättet på vilket området expanderat kan sammanfattas enligt följande: 
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domstolarna har tagit fasta på graden av uppsåt eller oaktsamhet, den initiala 

personskadans storlek, avgränsat den krets som är att betrakta som anhöriga och 

tagit i beaktande hur den anhöriga fått reda på att den initiala personskadan skett. 

Om nyss uppräknade faktorer kan kombineras och uppnå viss kvalificering, kan 

ideell personskada på tredje man presumeras.  

4.4 Andra ideella ersättningsformer härrörande till 
personskadeinstitutet 

4.4.1 Kränkningsersättning 

Om ett brott angriper ett intresse av sådan art som kränkningsbestämmelsen i 2 kap 

3 § SkL avser skydda, kan kränkningsersättning reglerad i 5 kap 6 § SkL komma på 

fråga. Utmärkande för de brott som omfattas av bestämmelsen är att de inbegriper 

angrepp mot en kränkt persons frihet, frid eller ära.  Trots att brott nämns i 126

kränkningsbestämmelsen, krävs inte att skadevållaren fälls till ansvar för sitt 

handlande.  Vad som är av relevans är istället den brottsliga gärningen som 127

sådan.   128

Lagstiftaren har beskrivit hur de allra flesta brott riktade mot enskilda ger upphov 

till många olika slags känslor ”[…] såsom ilska, harm, förtrytelse, indignation, 

förbittring, grämelse, ledsnad, sorg etc.”  I motiven framgår hur det inte anses 129

rimligt att det skadeståndsrättsliga systemet ska ge ersättning för samtliga 

känsloyttringar, utan ersättningsmöjligheterna ska begränsas till fall som är att 

betrakta som mest angelägna.  Skadestånd har till följd av kravet på kvalificering 130

 Prop. 2000/01:68 s. 48126

 A.st.127

 A.st.128

 SOU 1992:84 s. 227129

 A.st.130
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därför utgivits endast vid kränkningar av allvarligare karaktär.  Andra kränkningar 131

har lagstiftaren sagt böra tålas utan att särskild ersättning ska kunna utfås.  132

Vid kränkning är vad en skadelidande typiskt sett upplevt under en brottslig gärning, 

det momentana, föremål för ersättning.  För att sätta kränkning som skada i 133

relation till personskadan, kan sägas att personskadeersättningen tar sikte på det efter 

gärningen följande lidandet medan kränkningsersättningen tar sikte på de känslor 

som den kränkande handlingen framkallat hos den skadelidande såsom ”[…] chock, 

rädsla, förnedring, skam eller liknande reaktioner […]”.  Fråga är om 134

kompensation för den kränkning av den personliga integriteten och det 

människovärde som det brottsliga angreppet inneburit och inte efterföljande lidande 

eller andra upplevelser eller verkningar av det brottsliga angreppet.  För 135

tydlighetens skull ska sägas att såväl ersättning för personskada som ersättning för 

kränkning kan utgå i det enskilda fallet vid sidan om varandra.  136

För att kränkningsbestämmelsen ska vara aktuell har uppsåt regelmässigt krävts för 

ersättningsberättigande.  För att genom en gärning över huvud taget kunna kränka 137

en annan människas personliga integritet, har sagts att det ligger i sakens natur att 

uppsåt ska föreligga hos skadevållaren.  Med tiden har emellertid ersättning i 138

undantagsfall kommit att utgå också vid oaktsamhetsbrott där omständigheterna vid 

brottet ansetts vara så försvårande att skadevållarens handling närmar sig en 

uppsåtlig sådan och därför har samma innebörd som ett avsiktligt angrepp på den 

skadelidandes integritet.   139

 SOU 1992:84 s. 228131

 A.st.132

 Prop. 2000/01:68 s. 49133

 A.prop. s. 19134

 A.st.135

 A.st. samt NJA 2017 s. 938136

 NJA 1997 s. 315137

 NJA 1997 s. 315138

 Se ex. NJA 1997 s. 572 och NJA 2012 s. 358 där HD uttrycker sig på beskrivet sätt.139
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Fokus har vad gäller kränkningsersättningens aktualiserande kommit att ligga på 

gärningens beskaffenhet som sådan. Förstoringsglaset har således hamnat på 

skadevållarens intention snarare än på skadelidandes faktiska skada vilken 

följaktligen hamnat i periferin. Kränkningsersättningens storlek bestäms därför efter 

vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet, objektivt 

betraktat. Ett antal i lagtext uppräknade omständigheter rörande handlingens 

beskaffenhet bestående i om gärningen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit 

ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med 

särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett 

beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän 

uppmärksamhet ska därvid också tas i beaktande.   Genom att se till ”[…] vilket 140

lidande som typiskt sett kan anses ha uppkommit till följd av kränkningen”  blir 141

bedömningen i största möjliga mån objektiv — i en i allra högsta grad subjektiv 

kontext. Kränkningen värderas efter allvarlighet och sätts sedan i relation till 

ersättningsnivåerna.  Endast i särskilda fall skall hänsyn kunna tas till 142

skadelidandens subjektiva upplevelser och då medföra avvikelser från 

objektivitetskravet och den schablonartade bedömningen.  143

Ersättningen avser enligt lagmotiven bidra till upprättelse för den skadelidande, 

dennes självrespekt och självkänsla ska i och med ersättningen återställas.  I 144

förarbetena är det tydligt att sikte inte de facto tagits på återställande genom den 

kontanta ersättningen i sig, utan som exempel har givits att skadelidande med hjälp 

av ersättningen ”[…] kan unna sig något extra och därigenom skingra tankar på 

kränkningen och den olust och det obehag som han eller hon har åsamkats”  145

alternativt ska den som utsatts för mycket grova kränkningar genom ersättningen ha 

 Se lagtexten i 5 kap 6 § SkL140

 SOU 1992:84 s. 233141

 NJA 2014 s 499 I-II142

 A.bet. s. 233143

 Prop. 2000/01:68 s. 48144

 A.st.145
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möjlighet att ”göra nödvändiga förändringar i sin livssituation” . Friberg 146

beskriver förhållningssättet som att ersättningen därmed ger möjlighet för 

skadelidande att lindra kränkningens verkningar.  147

Lagstiftaren är i motiven tydlig med det att det ”[…] givetvis inte [är] möjligt 

[…]”  a t t ob jek t iv t mä ta de t l idande en k ränkn ing medför.  148 149

Kränkningsersättningen ska enligt förarbetena bestämmas efter en skönsmässig 

bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar.  Det 150

schablonsystem som utvecklats av Trafikskadenämnden vad gäller personskador, 

skulle kunna sägas för kränkningsersättningens vidkommande ha sin motsvarighet i 

Brottsoffermyndigheten där viss vägledande praxis avseende ersättningsnivåerna 

utbildats, praxis som HD uttalat är ”[…] naturligt att söka vägledning i […]”.  151

Brottsoffermyndigheten ger således med jämna mellanrum ut referatsamlingar i 

vilka ersättningsbeloppen för kränkningar i diverse situationer och brottstypen som 

föranlett respektive belopp tydligt framgår.  Domstolarna synes ta hänsyn till såväl 152

Brottsoffermyndighetens praxis samtidigt som de med hjälp av en 

skälighetsbedömning avgör ersättningens storlek.  153

 Prop. 2000/01:68 s. 48146

 Friberg, Oaktsamma och hänsynslösa kränkningar s. 123 147

 SOU 1992:84 s. 233148

 A.st.149

 A.st.150

 A.prop. s. 50 ff samt NJA 2017 s. 938151

 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017 s. 15 152

 Se ex. NJA 1997 s. 572 in fine153
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4.4.2 Diskrimineringsersättning 

Diskriminering är ett ämne som angränsar till kränkning och som kan påstås utgöra 

en särskild form av den nyssnämnda. Till skillnad från de ovan beskrivna skadorna 

som hittas i skadeståndslagen, har diskriminering kommit att regleras i 

diskrimineringslagen (2008:567) och har till ändamål att främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  154

Diskrimineringsersättningen är att betrakta som i varje fall partiellt ideell och 

bryderierna vad gäller ersättningens storlek blir således liknande de som anbelangar 

såväl kränkningsinstitutet som de ideella personskadorna. 

Bevisregeln i 6 kap 3 § DiskL (dåvarande 21 §) sades i NJA 2006 s. 170 fungera 

som en bevislättnadsregel såväl som presumtionsregel. HD gjorde det tydligt att om 

den som anser sig ha blivit diskriminerad visar på omständigheter som ger anledning 

att anta att vederbörande blivit utsatt för diskriminering, är det svaranden som ska 

påvisa att så inte varit fallet.  Regeln beskrevs således utgöra ett undantag från det 155

normala kravet på att styrka sin sak.  

Till skillnad från kränkningsersättningen syftar diskrimineringsersättningen   

reglerad i 5 kap 1 § DiskL till att fylla dubbla funktioner och ska därmed verka såväl 

ersättande som avskräckande.  I diskrimineringslagen förarbeten ges även riktlinjer 156

om ersättningens storlek genom att säga att den generellt ska ligga på en betydligt 

högre nivå än kränkningsersättningen.  Det kan således påstås att de högre 157

ersättningsnivåerna legitimeras med grund tagen i det avskräckande syftet.  158

 Prop. 2011/12:159 s. 22 154

 NJA 2006 s. 170 p. 5155

 Prop. 2007/08:95 s. 391156

 A.prop. s. 391 f. 157

 Fransson/Stüber, Diskrimineringslagen, en kommentar s. 491158
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HD har i rättsfallet NJA 2014 s. 499 I-II givit instruktioner för hur 

diskrimineringsersättningen ska beräknas. Genom att dela upp ersättningen i två 

komponenter varav den ena kallas upprättelseersättning och den andra 

preventivpåslag har lagstiftarens önskemål om betydligt högre ersättning därmed 

kunna tillmötesgås.  Vad gäller upprättelseersättningen, har HD naturligt sökt 159

ledning i principerna som gäller för kränkningsersättning.  Den ideella delen av 160

ersättningen ska således bestämmas i en mer traditionell mening, även om HD 

framhåller hur det i jämförelse med kränkningsersättningen saknas skäl för 

återhållsamhet vad gäller beloppen.    161

Det ytterligare skadestånd som utgår genom preventionspåslaget har motiverats med 

att det har karaktären av ett straff.  Preventionspåslaget ska som utgångspunkt 162

svara mot upprättelseersättningen, även om det beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet kan justeras såväl uppåt som nedåt.  Vid bedömningen av 163

preventivpåslagets storlek har lagstiftaren framhållit att det allmänna intresset av att 

diskriminering inte förekommer i samhället ska vara föremål för särskilt 

beaktande.  164

HD gör dessutom klart att den som blivit utsatt för en kränkning av mer ringa art får 

nöja sig med efter omständigheterna annan adekvat upprättelse än ersättning än 

skadestånd i form av pengar, exempelvis en uppriktig ursäkt samt undanröjande av 

de olägenheter som diskrimineringen kan ha fört med sig i möjligaste mån.  En 165

nedre beloppsgräns sattes således i och med minimiersättningen 5 000 kr i fråga om 

upprättelseersättningen.  166

 NJA 2014 s. 499 I p. 35159

 NJA 2014 s. 499 I p. 28160

 NJA 2014 s. 499 I p. 29161

 NJA 2014 s. 499 I p. 33 samt 35162

 NJA 2014 s. 499 I p. 35 samt 36163

 Prop. 2007/08:95 s. 399164

 NJA 2014 s. 499 II p. 18-21165

 NJA 2014 s. 499 II p. 23166
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4.5 De ideella personskadornas betydelse i sammanhanget 

Stang har förklarat hur det, för att det över huvud taget ska bli möjligt att ha grund 

för den oundvikligt av domaren avkrävda skönsmässiga bedömningen, krävs att 

ansvarsfrågan dras in i skönet.  Stang omformulerar således frågan om hur stor 167

skadan är uttryckt i pengar till hur mycket bör skadevållaren betala i ersättning.  168

Genom att ha detta, helt annorlunda, förhållningssätt, blir utgångspunkten snarare 

ersättningen än skadan. Ersättningsbeloppet måste således fingeras vara ekvivalent 

till skadans storlek.  Syftet med ersättningen kan följaktligen sägas bli ett annat; 169

eftersom skadan inte kan botas, skapar vi ett kontrastvärde för att uppväga 

densamma.  Andersson synes ha formulerat saken på ett annat sätt, om än kommit 170

till samma slutsats; ”det […] går [inte] att utpeka någon definierad ideell skada 

utan enbart den ideella ersättningen”.  Andersson beskriver hur målet att vid var 171

situation skapa full ersättning samt individuell rättvisa gör att ett orealistiskt ideal 

därmed fullbordas.   172

Rättrådigt har gränsen för vad som är att betrakta som adekvat kausalt och rimligt 

vad gäller de ideella personskadorna med tiden kommit att flyttats utåt, gränserna 

har vidgats. Resultatet blir att fler personer kan blir ersättningsberättigade för 

personskador på det ideella planet. Kanske inte för att de ideella skadorna de facto är 

att anse beräkneliga för skadevållaren i det enskilda fallet, utan p.g.a. det 

förhållandet att lagstiftaren och domstolarna har tagit fasta på andra faktorer i form 

av sociala och etiska värderingar, uppsåtsfrågan och även det förhållande att 

ersättningen kan fungera på sätt som skadelidande kan avgöra bäst. 

Presumtionsregler har satts upp vilka gjort det lättare för skadelidande att utfå 

 Stang, Erstatningsansvar s. 364167

 A.st.168

 A.st.169

 A.st.170

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 621171

 A.st.172
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ersättning vad avser sveda och värk. Bevis ska endast krävas för den skada som går 

utöver presumerad sådan. 

I en artikel rörande HD:s senaste dom om höjning av schablonbelopp får vi inblick i 

hur Andersson ser på resonemangen om värderingen av psykisk personskada som 

drabbar efterlevande.  Andersson hävdar att värderingsfrågan är en rättslig 173

konstruktion eftersom en skadelidande inte i praktiken nödgas anföra bevisning om 

personskadans omfattning.  Andersson förklarar hur ”[…] en nära anhörig till den 174

döde ’egentligen’ får en ideell ersättning för ’sorg och saknad’ eller för 

’dödsfallet’ […] men vid en talan ska man likväl ’språkligt’ eller ’formellt' uttrycka 

det hela som ett krav på ersättning för ’egen personskada’ (och säger man det 

öppnande kodordet, får man en presumtion med sig som alltid ger rätt till 

ersättningen ifråga). Och med denna schabloniserade konstruktion i bagaget, kan 

man ju lika gärna fortsätta jakten på ett skäligt belopp – för det som omöjligen kan 

beräknas i kronor och ören – med den redan existerande schablonen som 

konstruerats för att ge ersättning för konstruktionen sveda och värk.”  175

Nog är det väl så att trafikskadenämndens schabloner syftar till att förenkla 

ersättningsberäkningen och därmed också rättstillämpningen. Vid schablonernas 

fastställande sägs det utgås från den skadegörande handlingen och dess verkan på 

det psykiska lidandets intensitet och varaktighet.  Det påstås att schablonernas 176

syfte skulle motverkas om många olika schabloner skulle gälla vid sidan av varandra 

beroende på förhållanden varierande från fall till fall.  I domstolarna understryks 177

gång på gång hur det rörande ideella skador är fråga om ersättning för personskada 

och inte om en särskild ersättning för sorg och saknad, en ersättningsform som 

avvisats av lagstiftaren på grund av dels föreliggande bevissvårigheter, dels på grund 

 Andersson, Ännu ett (ytterst onödigt) prejudikat om ideell ersättningsbestämning173

 A.st.174

 A.st.175

 Flodin, Chockskada och schablonersättning, ännu en gång s. 695176

 NJA 2007 s. 953 177
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av det faktum att det skulle utgöra en principell nyhet i svensk rätt.  Till saken hör 178

emellertid — och jag parafraserar nu Andersson — att det är omöjligt att säga om 

HD i det enskilda fallet faktiskt ersätter sorg och saknad, plåster på såren eller båda 

delarna. 

Vad gäller de ideella personskadorna har lagstiftaren liksom rättskipare beslutat att 

sådana skador får anses vara fullgott ersatta utefter belopp angivna i schematiskt 

upplagda schablonsystem. Andra schabloner, eller låt säga avsteg från schablonerna, 

måste kunna motiveras utifrån antaganden av generell art rörande hur förhållanden 

av olika sort inverkar på de psykiska besvärens karaktär respektive omfattning.  179

Detta med stöd av det exakt samma som kan sägas utgöra det problem som utgör de 

ideella skadorna: de är inte möjliga att värdera ekonomiskt. Försöket att skapa 

upprättelse är således slutligen löst genom samma paradox som skapade det; 

ersättning i pengar är inte detsamma som upprättelse, inte ens om den kallas för 

plåster på såren. Skadan kan sägas omöjligen bli reparerad på det ekonomiska 

planet. Ändå försöker man, i varje fall när generella antaganden motiverar det. 

Ersättningsberäkningen avseende de ideella personskadorna liksom diskriminering 

och kränkning är således godtycklig, om än i viss mån begränsad genom 

schablonerna. 

 NJA 2007 s. 953178

 NJA 2007 s. 953179
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5. Sakskador  
5.1 Kort om sakskador 

Av tradition har lagstiftaren respektive rättskipare som vi senare ska se, förhållit sig 

restriktiv till att medge ersättning av andra ideella skador än just personskadorna.  180

Sakskadorna omfattas inte av socialförsäkringen, varför den skadelidande finner sig 

i en situation där han eller hon vid inträffad sakskada får vända sig till domstolen för 

process alternativt till sitt privata försäkringsbolag när det rör den försäkrade 

egendomen.   181

Beträffande sakskador ska undersökas dels vad som ersätts och hur, dels på vilket 

sätt domstolarna i utvalda rättsfall valt att definiera och kvalificera den lidna skadan 

i enskilda fall för att se om det finns någon koppling till det i första hand ideella och 

det i andra hand affektiva. 

Definitionen för sakskada, även kallad egendomsskada, har i första hand sagts vara: 

”[…][g]enom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål, varmed avses 

såväl lösa saker som fast egendom med tillbehör.”  Trots att det framgår i 182

lagstadgadet för sakskador, 5 kap 7 § SkL, att det är ekonomiska aspekter som är av 

relevans, kan det inte påstås att frågan om icke-ekonomiska hänsyn ändå kan tänkas 

inrymmas däri är besvarad på ett fullständigt sätt. För att återkomma till det i 

uppsatsen inledningsvis nämnda: principen om full ekonomisk ersättning, ska 

härnäst därför undersökas hur pass hårt knuten skadevärderingen är till det 

ekonomiska begreppet.  

 Sandvik, Ekonomisk eller icke ekonomisk skada? s. 432 f. 180

 Larsson/Sluijs, Eviga frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt s. 60181

 Prop. 1972:5 s. 579 f. 182
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5.2 Skadans effekter 

5.2.1 Totalskada eller partiell skada 

På grund av lagstiftarens riktlinjer givna i 5 kap 7 § SkL har det skadeståndsrättsliga 

fokuset kommit att hamna på skadans omfattning. Den första punkten i 

ersättningsbestämmelsen 5 kap 7 § 1 st SkL rörande sakskador skulle kunna 

beskrivas som syftande till restitution avseende skadad sak i sig.  Situationen för 183

handen kan kallas för primärskada eller beskrivas som det första ledet i rubbad 

värderelation.  Enligt paragrafens utformning är en kvalificering av skadans 184

omfattning nödvändig. I överensstämmelse med hävdvunnen sed görs således en 

uppdelning i grupperna totalskada respektive partiell skada. Detta kommer av 

försäkringsavtalsrättens bestämmelser som visserligen rör beräkning av 

värdeersättning vid skada på specifikt försäkrad egendom. Paralleller har emellertid 

kommit att dras mellan dessa olika rättsområden i och med försäkringsavtalsrättens 

ersättningsregler.  185

När egendom skadats på ett sätt som innebär att den inte är möjlig att reparera, är 

fråga om totalskada. Värdet av den totalskadade egendomen ska bestämmas varpå 

återanskaffningskostnaden, kostnaden för ett nyförvärv, kommit att bli norm.  186

Avdrag ska göras för ålder och bruk samt för nedsatt användbarhet.  I 187

försäkringsavtalsrätten kallas denna princip för dagsvärdeprincipen.  188

Ersättningsberäkning baserat på försäljningsvärde alternativt bruksvärde kan också 

komma i fråga, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.  189

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 382 samt Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 273183

 Persson, Skada och Värde s. 401 f.184

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 67185

 Hellner/Radetzki a.a. s. 382 ff.186

 Radetzki, I vad mån beaktas ålder och bruk vid beräkning av skadestånd för totalskada på 187

egendom? s. 634 ff.

 A.a. s. 635 188

 Hellner/Radetzki a.a. s. 382 f. jfr NJA 2016 s. 945 p. 14189
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Vid partiella skador finns istället två alternativ. Det ena utgörs av fastställandet av 

värdet före skadan subtraherat fastställt restvärde där skillnaden mellan summorna 

utgör ersättningsbeloppet.  Det andra alternativet är ersättning för 190

reparationskostnaden.  Såväl värdeökning som värdeminskning trots och till följd 191

av reparationen har relevans för ersättningsbeloppets storlek.  Undantagsvis kan 192

ersättningen bestämmas med ledning av bruksvärdet, beroende av föreliggande 

faktorer.  Rättsfallet NJA 1971 s. 126 och där tillkommande princip rörande 193

reparationskostnader ska nämnas i sammanhanget. En skadelidande ansågs inte ha 

rätt till ersättning för reparation av sin kollisionsskadade bil eftersom det vore 

billigare att införskaffa en likvärdig. Praxis har sedermera kommit att bli sådan att 

reparationskostnaderna inte får överstiga sakens värde. Detta då ersättning genom 

reparationskostnad endast tillämpas om den skadeståndsskyldige därigenom får ett 

mer förmånligt resultat.  Undantag har medgivits i bl.a. NJA 2016 s. 945 där 194

ersättning för reparationskostnad medgivits då det utgjort det enda sättet att 

återställa det tidigare ekonomiska läget för en näringsidkare.  195

Det kan sägas att utgångspunkten för såväl totalskador som partiella skador är att 

ersättningen syftar till att motsvara kostnaderna för återställande. Stang har beskrivit 

hur ersättningsberäkningen därför bör föregås av en individuell undersökning i det 

enskilda fallet, eftersom det inte är givet att en ägare i varje enskilt fall skulle gjort 

det ekonomiskt mest fördelaktiga med sin ägodel.  Vad skadelidande hade för 196

avsikt, subjektivt betraktat, är således av betydelse för vilket ekonomiskt värde som 

ska tillskrivas den skadade saken. På grund av detta, har utgångspunkten blivit just 

den att en skadelidande skulle gjort det mest förnuftigt möjliga med sin ägodel om 

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 384 f.190

 A.st.191

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 117 ff.192

 Hellner/Radetzki a.a. s. 384 f.193

 NJA 1971 s. 126194

 NJA 2016 s. 945 p. 15195

 Stang, Erstatningsansvar s. 307 f. 196
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han fortfarande haft den kvar.  Genom att rätta sig efter skadelidandes individuella 197

tapp rent ekonomiskt, kan han eller hon sättas i samma ekonomiska situation som 

innan skadan ägde rum. Persson beskriver följaktligen hur den ekonomiska kalkyl 

som görs vid värdebestämningen är beroende av värderingsuppdragets natur.  198

Skadevållaren ska dock samtidigt inte behöva betala en högre ersättning än sådan 

som ekonomiskt svarar mot den skada han orsakat. Skadeståndets åsyftade 

restitutionerande verkan ska således uppfyllas i det ekonomiska perspektivet. Det 

innebär att det är den skadelidandes ekonomiska sits som ska återställas med hjälp 

av ersättningsreglerna för sakskador. Målet är inte att skadelidande ska sättas i exakt 

samma situation som innan skadan då det inte vore ett rimligt, verklighetsförankrat, 

krav.  Med beaktande av ersättningsreglernas utformning är således siktet riktat 199

mot det ekonomiska, återställande, primärt. Det är först i andra hand, sekundärt, som 

andra värderingsmetoder används. Detta förutsätter emellertid att särskilda 

omständigheter är för handen. 

5.2.2 Annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller 
intrång i näringsverksamhet 

Det finns visst utrymme för kostnader respektive förluster som uppkommer till följd 

av en sakskada; indirekta förluster.  Vid en bokstavstolkning av lagtexten synes det 200

här finnas utrymme för ersättning av icke-ekonomiska värden. Enligt lagmotiven är 

så emellertid inte fallet. Fråga sägs vara om värden av rent ekonomisk art.  201

Lagmotiven förordar att bestämmelsen rörande andra kostnader till följd av skadan 

omfattar bl.a. transportutgifter av skadat föremål, besiktningskostnader och utgifter 

som varit nödvändiga för att begränsa skadeverkningarna.  Samtidigt som 202

lagstiftaren här synes avse tydliggöra att det är i kronor och ören beräkningsbara, 

 Stang, Erstatningsansvar s. 307 f. 197

 Persson, Skada och Värde s. 5198

 Mänskligheten har dessvärre ännu inte haft någon större framgång med fenomenet tidsresor.199

 Prop. 1972:5 s. 580 ff.200

 A.st.201

 A.st. samt Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 278202
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ekonomiska, skador som åsyftas, lämnar denne över till domstolarna att sätta upp 

relevanta gränser för vad som ska anses vara ersättningsgillt.  203

Stilleståndsersättning sägs i lagmotiven uttryckligen falla inunder regleringens andra 

punkt om andra kostnader.  För handen är ofta skadade bilar där ersättning utges 204

för den tid ägaren varit i avsaknad av sitt fordon på grund av reparation eller 

införskaffande av ett nytt.  Naturligt följer att skadelidande erhåller ersättning för 205

den förlust han eller hon har möjlighet att styrka.  Annorlunda förhåller det sig om 206

tillräcklig bevisning saknas. I sådana fall utgår schabloniserade belopp.  Vad gäller 207

stilleståndsersättning för egendom som används för nöjes skull har ersättning 

medgivits i viss utsträckning. En lustyacht skadades vid sammanstötning med annat 

fartyg. Skadelidande yrkade ersättning för kostnader som kommit att bli onyttiga 

under de av de kvarvarande 40 dagarna av säsongen under vilka yachten skulle 

nyttjas i större utsträckning. Ersättning kom att utgå med 1 000 kr, utan närmare 

motivering.  208

Kort ska inkomstförlust och intrång i näringsverksamhet här också beröras. Det 

ersättningsgilla är här förluster som dels en privatperson kan lida i form av förlorad 

arbetsinkomst, dels förlust som en näringsidkare kan bli lidande av när egendom han 

använder i sin näringsverksamhet skadas och han till följd därav lider ekonomisk 

skada; intrång i verksamheten.  Lagstiftaren har här avsett att all ekonomisk 209

verksamhet ska omfattas, oaktat om den bedrivs yrkesmässigt eller ej.  Denna del 210

korrelerar i stort med personskadeinstitutets lagstiftning rörande samma ämne.  211

 Prop. 1972:5 s. 582 f. 203

 A.prop. s. 580204

 Hellner, Skadeståndsrätt, 1973 s. 278205

 A.st.206

 A.st.207

 NJA 1945 s. 440208

 A.prop. s. 580 f. 209

 A.st.210

 A.st.211
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Nog kan det med ovan nämnda beräkningsmetoder och principer för handen väl 

framstå som relativt simpelt att fastställa hur stor ekonomisk ersättning en 

skadelidande ska få. Faktum är emellertid att saken kan kompliceras ytterligare. Det 

synes stå klart att när en sak är skadad, ska en viss summa pengar utgå. 

Utgångspunkt tas i skadans konkreta omfattning respektive skadelidandes avsikt 

med saken i oskadat skick varpå ersättning ska kunna beräknas. Fall som kommit att 

gränsa till det icke-ekonomiska är emellertid inte, som vi ska se, omöjliga att finna. 

5.3 HD:s kvalifikation 

5.3.1 Rättsfall där skadan (i varje fall i viss utsträckning) kan 
betecknas vara av icke-ekonomisk natur 

För att sakskada som inte är av s.k. traditionell ekonomisk natur utan istället är att 

beteckna som icke-ekonomisk ska ersättas, har domstolarna två alternativ; påvisa 

lagstöd som medger ersättning alternativt stöd i avtal eller kvalificera skadan på 

sådant sätt att den sagda icke-ekonomiska skadan går att jämföra med en ekonomisk 

dito.  212

Problemet är emellertid sådant att det inte alltid är möjligt att avgöra vad som de 

facto är ideellt i den sakskaderättsliga kontexten. Nedan ska visas ett antal fall som 

kommit att hamna på gränsen mellan ekonomiskt och icke-ekonomiskt och därmed 

tydliggöra hur HD gjort skadekvalificeringen för att se om ledning kan ges i fråga 

om affektionsskador. 

5.3.2 Fornminnesfallet 

När en fastighetsägare av oaktsamhet gjort ingrepp i en fast fornlämning belägen på 

dennes mark, gavs upphov till fornminnesfallet, NJA 1993 s. 753. HD definierade 

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014 s. 343 samt Andersson, Ersättningsproblem i 212

skadeståndsrätten s. 258 f.
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skadan på fornlämningen som en sakskada utan närmare analys. Den 

ersättningsberättigade, skadelidande, sades vara Riksantikvarieämbetet i dess 

egenskap av företrädare för kulturminnesvården. Frågan i målet kom att bli hur 

skadeståndet skulle bestämmas. Skadelidande sade sig blivit nödgade att genomföra 

en fullständig arkeologisk undersökning på grund av risker för ytterligare skador vid 

regnigt väder. Kostnaderna för denna undersökning kom att utgöra det skadestånd 

skadevållaren fick utbetala, kostnader som skulle kunna hävdas vara hänförliga till 

ett kulturellt mervärde, ett intresse som saknar ett fastställbart kommersiellt värde. 

Justitierådet Lind har i rättsfallet NJA 1995 s. 249 vilket nedan redovisas som 

järvfallet, förordat i sitt tillägg hur ”[…] inte bara bärare av privata intressen utan 

även den som företräder det offentliga intresset skall kunna få ersättning för utgifter 

som förorsakas av lagstridiga angrepp på det skyddade intresset.”  Skadan på 213

fornlämningen i sig, den primära skadan, kan svårligen betraktas som någonting 

annat än ideell på grund av dess icke-kommersiella karaktär. Den ekonomiska 

skadan som påvisas är sekundär p.g.a den arkeologiska undersökning som kom att 

genomföras. Citerad justitieråd Linds uppfattning ovan kan således vara riktig, om 

det skadade icke-ekonomiska intresset betraktas som ersättningsbart i den 

skadeståndsrättsliga kontexten avseende sakskador.  

Andersson beskriver hur HD sätter intresset av vetenskap före det normala 

ekonomiska sättet att betrakta sakskador.  Genom att bota de föreliggande 214

bristerna, nås resultatet ekonomisk, ersättningsgill, skada.  Andersson visar på hur 215

det rättsliga resonemanget värnar värderande uppfattningar som måhända inte 

fungerar i en strikt ekonomisk kontext.  216

 Tillägg JustR Lind NJA 1995 s. 249213

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 265214

 A.a. s. 266215

 A.st.216
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5.3.3 Järvfallet 

I järvfallet, NJA 1995 s. 249, fällde en man olagligen två järvhonor och gjorde sig 

skyldig till bl.a. grov olaga jakt. Då ingen ägde järvarna yrkade staten skadestånd för 

förlust av rekreations- och naturvårdsvärden. Eftersom järvarna var fridlysta 

påpekade HD att järvarna inte kunde sägas ha något ekonomiskt värde per se. HD 

valde istället att se till det faktum att staten haft stora kostnader för bevarandet av 

järven som art betraktad och att en del av dessa kostnader genom dödandet av de två 

j ä rvarna därmed kommit a t t b l i ony t t iga . Samt id ig t ha r a r t ens 

fortplantningsmöjligheter försämrats. Genom en skälighetsbedömning med 

utgångspunkt tagen i statens kostnader för bevarandet av den fridlysta djurarten, 

fastställs skadeståndets storlek till 40 000 kr, d.v.s 20 000 kr per skadad järv.  

Liksom i Fornminnesfallet, kan sägas att HD också i detta rättsfall letar efter 

faktiska kostnader, ekonomiska moment, hänförliga till skadad sak när saken i sig 

inte kan sägas ha kommersiellt värde. HD tillfogar således den skadade saken ett 

värde som benämns avelsvärde för att det annars skulle framstå som obilligt med 

hänsyn tagen till de internationella konventioner Sverige anslutit sig till rörande just 

f r idlysning av järv. I t i l lägg av Just i t ieråd Lind motiverar han 

ersättningsberättigandet genom att koppla Järvfallet till Fornminnesfallet och påstå 

att det ”[…] inte [finns] någon rimlig anledning att i rättstillämpningen skilja det 

fallet att redan nedlagda kostnader blivit onyttiga från det fallet att skadan leder till 

nya oväntade utgifter.”  217

5.3.4 Tallfallet 

I NJA 2015 s. 199 där en man obehörigen sågat ned tre större tallar à 15-20 meter på 

skadelidandes tomt, kom skönhetsvärden att bli föremål för HD:s skärskådan. Fråga 

kom att bli om totalskada och eftersom träden ansågs vara av sådan storlek att de i 

praktiken inte var möjliga att återanskaffa, varför återanskaffningskostnaden inte 

 NJA 1995 s. 249217
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kunde beräknas. Ersättningen fick därför, med stöd av nordisk doktrin, beräknas på 

grundval av minskat försäljningsvärde. HD hävdade att det i normalfallet skulle bli 

fråga om att se till fastighetens minskade försäljningsvärde. På så vis ansåg HD det 

bli möjligt att beräkna den ekonomiska skadan för skadelidande på objektiva 

grunder och därmed undvika subjektiva inslag i ersättningsfrågan i form av 

skönhetsvärden. Med motiveringen att ett materiellt sett rimligt resultat var önskvärt, 

valde HD att tillfoga en skälighetsbedömning. Detta eftersom fastighetens minskade 

försäljningsvärde på grund av skador som den för handen i många fall skulle kunna 

komma att bli marginell.  

Vad som för uppsatsen främst är intressant rörande tallfallet är just den 

skälighetsbedömning som tillkommer för att uppnå ett så rimligt resultat som 

möjligt. Bedömningen ska enligt HD göras på objektiva grunder. Utgångspunkten 

ska tas i vad som allmänt sett kan antas påverka fastighetsvärdet i det enskilda fallet. 

HD noterar således att avverkandet av träden haft påverkan på fastighetens utseende, 

det faktum att så kommer vara fallet under lång tid framöver, att naturlig växtlighet 

påverkats samt påpekar att avskärmningen mot grannfastigheten blivit glesare. På 

grund av bristande utredning rörande fastighetens värde, kom HD att uppskatta 

minskat försäljningsvärde till 30 000 kr, vari den nämnda skälighetsbedömningen 

bort haft betydelse även om det inte framgår vilken del av summan som är att 

hänföra till denna. 

Radetzki har i anslutning till en artikel om tallfallet anfört att ”Skadeståndet syftar 

[…] till att återställa den skadelidandes förmögenhet. Inget annat. Och det kan 

knappast råda någon tvekan att detta syfte ernåtts när Högsta domstolen i 

[tallfallet] dömde [utgivande av skadestånd] motsvarande den minskning av 

försäljningsvärdet (marknadsvärdet) på B:s fastighet som uppkommit till följd av P:s 

olovliga trädavverkning.”  Nu är det visserligen så att Radetzki skriver detta i 218

anslutning till en diskussion där kritik avseende låga skadeståndsbelopp vid olovlig 

trädfällning tas upp, men frågan om vad det är skadevållaren betalar för gör sig 

 Radetzki, Beräkning av skadestånd avseende träd som avverkats olovligen s. 932218
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gällande också i detta fall rörande skälighetsbedömningen. Vad som med säkerhet 

kan sägas är att det inte rör sig om fastställbara ekonomiska värden. Det är inte 

uppenbart att det är just en större ekonomisk sakskada som är för handen när någon 

sådan skada inte kunnat påvisas.  

Andersson menar i anslutning till detta rättsfall att vi jurister får ”[…] nöja oss med 

[…]”  de någorlunda klara riktlinjer som HD ger oss i fall som detta.  219 220

Konkluderande kan sägas att Andersson påstår att en skälig lösning på 

ersättningsfrågan hittas i fallet, även om det innebär korrigering av de vanliga stegen 

rörande e rsä t tn ingsberäkning som normal t innebär b rukande av 

återanskaffningskostnad, minskning av försäljningsvärde etc.  Eftersom det inte är 221

möjligt att beräkna skadans storlek i sin helhet och därmed inte heller ersättningens 

storlek, synes Andersson mena att det är en bättre målsättning att måla upp ramarna 

för ersättning normbundet för att hålla sig till vad som är praktiskt genomförbart och 

därmed slippa diverse utopiska rättviseargument.  När HD i tallfallet väljer att inte 222

tillstå den skadelidande öppet spelrum, vilket oundvikligen skulle resultera i höga 

skadeståndsbelopp, håller sig HD därmed till det objektiva i, vad de kanske anser 

vara, största möjliga mån. 

När det är möjligt att påstå att är HD på grund av eventuellt bristande stöd för 

(tillräcklig) föreliggande påvisbar ekonomisk förlust väljer att lägga till en 

skälighetsbedömning i ersättningsberäkningen, kan detta möjligen omformuleras till 

att domstolen väljer att korrigera det faktum att ekonomisk skada inte föreligger i 

den mån det inte kan visas. Syftet med skälighetsbedömningen sägs vara att undvika 

materiellt otillfredsställande resultat och på grund av detta fingeras därmed antingen 

redan obefintlig eller ytterligare kompletterande skada. Skälighetsbedömningen sker  

således utan att HD närmare upplyser läsaren om vilken skada som de facto ersätts i 

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 152219

 A.st.220

 A.a. s. 153221

 A.a. s. 156 f. 222
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vidare mening än att om domstolen inte skulle utdöma ersättning för skadan, skulle 

det framstå som obilligt. 

5.3.5 Fallet om förlorad fritid 

Dragkroken på en nyligen inköpt begagnad bil lossnar under en semesterresa. Detta 

gör att inte bara bilen skadas utan också att den på dragkroken fästa husvagnen rullar 

iväg och skadas. Skadelidande tar, samma dag som skadan sker, in på hotell, 

kontaktar försäkringsbolaget, ordnar med bärgning samt hyr en ny bil respektive 

husvagn för att kunna fortsätta sin semesterresa. Husvagnen hämtas reparerad på 

vägen hem från resan men bilen får på grund av att den då inte var färdigreparerad 

hämtas en dryg vecka senare. Två dagar går åt till detta. Skadelidande yrkar på bl.a. 

ersättning à 6 000 kr för att tre semesterdagar blivit förstörda. 

I fallet som kommit att bli NJA 1992 s. 213 beskriver HD hur ersättning av det slag 

som yrkats kan sägas ligga på gränsen mellan ekonomiskt och ideellt skadestånd. 

HD väljer att genomgående benämna skadan för handen som förlust av fritid. 

Eftersom skadeståndslagens bestämmelse om ersättning för sakskada inte kan sägas 

förhindra omfatta förlust av fritid och på grund av det faktum att motiven till 

konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen förordar en sådan tolkning, hävdar 

domarna att skadeståndslagens ersättningsbestämmelser får anses omfatta förlust av 

fritid och liknande besvär och olägenheter som inte är möjliga att direkt mäta i 

pengar. Vissa skadeverkningar som är att betrakta som ”mindre betydande” skall 

emellertid enligt HD inte omfattas när de till sin natur är att betrakta som rent 

ideella. HD säger uttryckligen följande: ”[a]tt betrakta förlust av fritid som en skada 

av ekonomiskt slag stämmer väl med den allmänna tendensen att tillmäta intresset 

av fritid och rekreation allt större betydelse.” 

HD dömer till ersättningsskyldighet för tre semesterdagar vilka inte kunnat användas 

i rekreationellt syfte på grund av att skadan slagit mot just den egendom som skulle 

användas i syfte att åstadkomma den rekreation som förespråkas. Skadan sägs 

dessutom vara ”tillräckligt betydande” för att ersättning skall utgå. Med hjälp av en 
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skälighetsbedömning uppskattas följdskadan på de tre semesterdagarna till 2 000 kr 

sammanlagt för de två skadelidande. Inga kopplingar till skadelidandes månadslöner 

görs. 

Andersson menar att domen om förlorad fritid innebär att det ”[…] i 

sakskadeersättningen kan ingå en ideell — eller ’ekonomisk-ideell’, ’kvasi-ideell’ 

eller hur man väljer uttrycken — post, avseende den skadade sakens 

fritidsfunktion.”  Radetzki hävdar att domen i princip ger stöd för att: ”[…] varje 223

förlust av fritid som orsakats av skada på sak utgör en ersättningsgill skada.”  224

Samtidigt förmodar Radetzki att domstolen troligtvis inte i framtiden kommer att 

medge ersättning för begränsade, obetydliga, fritidsförluster.  I och med HD:s 225

motivering synes förlust av fritid framledes ha potential att bli föremål för ersättning 

i stort. Vad rekvisitet tillräckligt betydande de facto innebär sägs emellertid inte 

uttryckligen, men får av motiveringen att döma förmodas innebära faktiskt mistad 

tid och dess relevans i förhållande till primärskadan — en kvalificering av 

fritidsförlustens såväl tidsaspekt som intrångsart.  226

Trots att det inte sägs uttryckligen i domskälen, ska härnäst pekas på ett i rättsfallet 

ekonomiskt element som inte får ta den plats det kanske förtjänar. I domen framgår 

att skadelidanden haft semester när skadan ägde rum. Skulle det inträffat en 

personskada under tiden för semestern, skulle den direkt vara möjlig att behandla 

som en inkomstförlust.  Av ordet semester kan uttolkas det faktum att arbeten 227

innehas från vilka det tagits ledigt. Om vi förmodar att semestern är betald, är de 

dagarna som skadelidande får tillbringa arbetandes för att komma till rätta med den 

inträffade sakskadan inga riktiga semestedagar. Är semestern tvärtom obetalad 

sådan, tvingas skadelidande arbeta trots att denne inte får betalt. Jag vill, trots att det 

kan påstås att det vid sakskada i kontrast till personskadeinstitutet saknas en 

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 275223

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 40224

 A.a. s. 40 f. 225

 Andersson a.a. s. 275226

 A.a. s. 273227
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vedertagen beräkningsgrund avseende specifik sak i fråga , påstå att det i varje fall 228

finns ett ekonomiskt underliggande element för handen i fallet om förlorad fritid 

vilket inte synas närmare i domskälen.  

Vad som inte tas upp i HD:s dom är det faktum att skadelidande hade två barn vilka 

också de var närvarande under husvagnssemestern. Frågan om skadelidandes två 

barn och deras förlorade respektive semesterdagar är visserligen till synes inte uppe 

för talan, men det faktum att de också skulle kunna påstås vara skadelidande i fallet 

avseende i varje fall en semesterdag där de också blev, låt säga, strandade, är av 

sådan art att den i varje fall kan nämnas.  

Varför barnen kan tänkas ha uteslutits från denna skadeståndstalan kan givetvis ha 

många orsaker. Mest sannolikt är kanske det scenariot att käranden inte ens tänkte på 

att deras telningar också lidit skada. Eventuellt kan fallet vara sådant att föräldrarna 

förmodade sannolikheten att barnen skulle utfå skadestånd vara ringa. Om 

premissen att barnen också varit käranden ställs upp, kan ett sådant måls utgång bara 

spekuleras i. Idén är visserligen intressant, men ger snarast upphov till ännu fler 

frågeställningar än vidare upplysning för uppsatsen. Skulle HD ha vågat frångå den 

ekonomiska ram som de kan påstås anknyta till i de arbetande, vuxnas, fall? 

Förutsatt att barnen inte innehar arbeten, är ju den ekonomiska aspekten utesluten. 

Ovissheten rör då det om minderåriga i de fallen över huvud taget skulle kunna 

sägas lida ideell skada i den mån den benämns förlust av fritid. Nästa ovisshet blir 

om personer utan arbete kan utfå ersättning för förlust av fritid. Spörsmålen om var 

gränserna för icke-ekonomiska skador ska dras är mycket större än de som är för 

handen i det nu redovisade rättsfallet, även om de ger viss vägledning. 

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 273228
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5.3.6 Det randiga kattfallet 

I det välkända rättsfallet NJA 2001 s. 65 I-II, skulle kunna sägas att det prejudikat 

och tillhörande riktlinjer som i och med NJA 1971 s. 126 om den kollisionsskadade 

bilen i trettio år varit för handen, kom att ställas på sin spets. Det äldre rättsfallets 

utgång har sagts fungera som en spärr avseende ersättningsbeloppet till förmån för 

den skadeståndsskyldige.  HD anför i det äldre rättsfallet att ”särskilda 229

omständigheter kan […] föranleda att ägaren likväl anses berättigad till ersättning 

på grundval av reparation”. I undantagsfall kan skadelidande således komma att 

anses ha rätt till skadestånd motsvarande reparationskostnad trots att denna 

överstiger det skadade föremålets värde minus eventuellt restvärde. Härför erfordras 

emellertid ”att det kan anses rimligt att reparera föremålet och att kostnaden för 

reparationen håller sig inom rimliga gränser”.  

I fall nummer I blir den skadelidandes katt attackerad av en hund och i fall nummer 

II är det en annan hund som ger sig på den skadelidandes hund. Såväl den skadade 

katten som hunden åsamkas partiella sakskador. Med motiveringen att ett 

sällskapsdjur ”i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst”, anför HD att det 

får anses rimligt att en ägare av nyssnämnda söker vård för djuret även om 

kostnaden kan komma att överstiga djurets ekonomiska värde. Eftersom de 

kostnader som vidtogs i fallen varken ansågs vara medicinskt ogrundade eller 

omotiverade och inte heller ansågs överstiga de kostnader som en kattägare 

respektive hundägare rimligen kan beräknas vara beredd att ta på sig under 

föreliggande omständigheter, förpliktigades skadevållaren att för skadan på katten 

betala reparationskostnaderna gestaltade som veterinärkostnader om 6 086 kr och 50 

öre samt för hunden 17 325 kr.  

Med risk för att nu framstå som allt för krass, kom skadestånd att utgå med ett 

belopp som med hänsyn till kattens inköpspris om 100 kr, motsvarar ett inköp av 

knappt 61 stycken andra katter. Hundens inköpspris låg på 6 000 kr och 

 Stenlund, Att värdera en katt är klurigt som katten s. 181229
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reparationskostnaderna kom att hamna på 17 325 kr; vilket skulle kunna utgöra 

återanskaffningskostraden för knappt tre hundvalpar eller med avdrag för ålder och 

bruk, cirka fyra hundar av samma marknadsvärde.  

För att motivera ett så, beloppsmässigt betraktat, pass stort avsteg från principen om 

att reparationskostnaderna inte får överstiga sakens värde, görs för just dessa fall 

rörande sällskapsdjuren gällande tre punkter som skulle kunna sammanfattas enligt 

följande: 

• sällskapsdjur kan i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst, 

• veterinärvårdskostnaderna ska vara relevanta i förhållande till skadan och 

• kostnadernas rimlighet ska kunna vidimeras. 

Konstaterandet om sällskapsdjurs särställning som juridiskt betraktad sak rent 

ersättningsrättsligt i fall som de för handen, medför att förutsättningar ges för de 

kommande punkternas möjlighet att betraktas som beloppsmässigt rimliga. HD 

synes ha valt att inte vidare utveckla varför och i vilka hänseenden just sällskapsdjur 

skiljer sig från andra saker. Det är svårt att lista ut andra anledningar till djurens 

speciella betydelse som saker betraktade än just den att ägaren till ett specifikt 

levande sällskapsdjur hyser känslor för detta. Det föreligger en känslomässig 

anknytning till ett sällskapsdjur som hyses av dess husse eller matte. Så får förmodas 

vara fallet generellt, därav HD:s formulering.  

Radetzki framhåller att utgången i det randiga kattfallet genombryter den 

skadeståndsrättsliga principen vilken går ut på att ideell ersättning kräver lagstöd.  230

Konstaterande skriver Radetzki följande angående domens innebörd: ”Även om de i 

målen aktuella kraven formellt sett avser kostnader till följd av skadan får det anses 

klart att dessa kostnader, i den mån de överstiger de aktuella djurens 

marknadsvärde, reflekterar djurens affektionsvärde.”  I en artikel har Radetzki 231

ytterligare framhållit att de pengar som överstiger det skadade djurets 

 Radetzki, Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde s. 936230
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marknadsvärde ”[…] utan tvekan […]”  kan anses avse ett affektionsvärde.  232 233

Radetzki menar att skadan är av ideell natur och att rättsfallen följaktligen kan 

komma att medföra rättssäkerhetsproblem i och med avsteget från principen om 

lagstöd för ideell ersättning.  Även Larsson och Sluijs har i en artikel författat 234

följande: ”Avgörandenas principiella innebörd är i korthet att högre kostnader än 

egendomens marknadsvärde godkändes som ersättningsgilla med hänvisning till att 

husdjurens affektionsvärde motiverade ett sådant avsteg.”  235

Andersson ger en bild av hur HD när de karakteriserar hundar och katter som saker 

vilka ”i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst” använder sig av 

rättfärdigande argumentationsstöd inför den fortsatta prövningen.  HD:s 236

resonemang visar enligt Andersson på hur en strikt ekonomisk värdeersättning   kan 

möta argumentativt motstånd i vad Andersson kallar det allmänna 

rättsmedvetandet.  Vad den utdömda ersättningen i det randiga kattfallet 237

anbelangar är Andersson, till skillnad från Radetzki samt Larsson och Sluijs, noga 

med att påpeka att han inte ser HD:s dom som ett erkännande av en ideell skadepost 

för förlusten/skadan på djuret.  Den utdömda ersättningen var dels till sin storlek 238

helt och hållet baserad på de kostnadsbelopp som djurägarna de facto erlagt i de 

enskilda fallen, dels krav på medicinsk grundad, motiverad, veterinärvård som 

djurägare, objektivt betraktat, rimligen skulle beräknas ta på sig.  Vad Andersson 239

medger är att: ”[…] en ideell relation […]”  kom att skyddas genom den 240

ekonomiskt kvalificerade ersättningen.  Andersson har även uttryckt saken enligt 241

 Radetzki, Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde s. 933232

 A.st.233

 Radetzki, Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde s. 936234

 Larsson/Sluijs, Eviga frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt s. 61235

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 284236
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följande: ”Det ideella värdet mellan människa och katt respektive hund 

skyddas[…]” genom utgången i målet.  242

Sandvik beskriver hur det randiga kattfallet illustrerar att ett skyddsvärt ideellt 

intresse i skadad sak kan medföra att kostnader för reparation kan ersättas såsom 

skäliga även om de klart överstiger sakens objektiva, ekonomiska, värde.  243

Skadeståndsrättslig ersättning skulle i det randiga kattfallet påstås medges på grund 

av husdjurs affektionsvärde för, eller annorlunda uttryckt; affektionsintresset hos, 

katt- och hundägare som kollektiv betraktat. Därmed inte sagt att ersättningen i sig 

är av ideell karaktär, ersättningen är de facto en reparationskostnad och därför 

tvärtom av rent ekonomisk art. Ett ställningstagande till ett husdjurs affektionsvärde 

återspeglas inte i domskälen över huvud taget. Att påstå att det randiga kattfallet ger 

uttryck för ersättning av affektionsvärde vill jag således hävda är rent felaktigt. Vad 

som kan påstås vara av ideell beskaffenhet är emellertid den av HD förda inledande 

argumentationslinjen respektive det affektionsintresse hos husdjursägare som nyss 

nämnda linje avser skydda. 

Vad rättsfallen om den randiga katten (och den kanske inte så randiga hunden) 

framledes kan ge upphov till rörande annan egendom än specifikt hundar och katter 

som sällskapsdjur har tagits upp av såväl Radetzki som Andersson.   244

Andersson vars reflektioner i spörsmålet givetvis förhåller sig till sin tolkning av 

rättsfallet enligt beskrivning ovan, menar att det i dagsläget är svårt att dra allt för 

långtgående slutsatser i frågan om egendom av helt annan karaktär, men tycks ta 

fasta på det skydd som i det randiga kattfallet kom att träffa det ideellt relationella 

när han tar upp mycket sällsynta bilmodeller och skadelidandes egen bostad som 

exempel där huvudregeln om återanskaffningskostnad eventuellt skulle kunna 

 Andersson, Ekonomisk-ideell skada s. 12242

 Sandvik, Ekonomisk eller icke ekonomisk skada? s. 440 f. 243

 Se Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada s. 53 f. Radetzki, Skadeståndsansvar för 244

reparationskostnad utöver sakens värde s. 934 f. Andersson, Ersättningsproblem i 
skadeståndsrätten s. 289
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åsidosättas till förmån för reparationsprincipen.  Vad avser skadeståndsrättslig 245

ersättning i sfären för sällskapsdjur i stort, menar Andersson att HD:s 

rimlighetsresonemang torde innebära att resultaten framledes kommer variera 

beroende av de relationer som generellt kan sägas utbildas mellan människor och 

respektive djurart och således finna normalfallet.  En förutsägelse rörande hur 246

olika djur skulle kunna kategoriseras i grupperna ”[…] katt-hund-ridhäst […] kanin-

hamster-marsvin-papegoja […] mus-reptil-sköldpadda-undulat.”  görs där 247

Andersson menar att den först nämnda gruppens rimlighetströskel är låg och den sist 

nämndas torde vara hög.   248

Radetzki som förfäktar affektionsvärdets föreliggande i det randiga kattfallet, 

framhåller att det knappast är möjligt att skada på arvegods eller annan egendom 

med affektionsvärde kommer bli föremål för ersättning i samma utsträckning som i 

rättsfallet.  Undrande frågar sig Radetzki om andra djur än de i fallet kan tänkas 249

omfattas av sällskapsdjursbegreppet, men synes vara säker på att skador som 

överstiger marknadsvärdet på djur av typerna mjölkkor, värphöns och travhästar på 

grund av dess icke-husdjurs-karaktär, inte kommer omfattas.  Även spörsmål 250

rörande hur ställning ska tas till ersättning för totalskadade (avlidna) sällskapsdjur 

och deras eventuellt tillkommande affektionsvärde, beloppsbegränsningar respektive 

djurets ålders inverkan på ersättningsbeloppet tas upp av Radetzki utan ingående 

analys.  251

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 289 f. 245

 A.a. s. 287246

 A.st.247

 A.st.248
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5.4 Är sakskador alltid att betrakta som ekonomiska? 

Sammanfattningsvis kan beträffande ovan redovisade rättsfall sägas några ord. 

Intresset av insamlande av kunskap och bevarandet av fornlämningar är det 

relevanta i fornlämningsfallet. Ersättning utgick emellertid med en summa 

motsvarande de vidtagna arkeologiska undersökningskostnaderna. Vad angår 

järvfallet benämns skadat värde avelsvärde. Värdet räknas ut genom beaktande av 

behörig myndighets tidigare nedlagda resurser. Intresset av bevarandet av järven 

som art är emellertid det faktum som erkänns relevant. Med en skälighetsbedömning 

utges ersättning till följd av att intresset av fritid och rekreation erkänns ha stor 

betydelse i fallet om förlorad fritid. I tallfallet kan frågan sägas röra träds tillförande 

skönhetsvärde. Eftersom skönhetsvärde är en subjektiv fråga, tas vid ersättningen 

ledning av fastighetens minskade försäljningsvärde och vidare förlitar domstolen sig 

på en skälighetsuppskattning. Beträffande det randiga kattfallet hittas stöd för 

medgiven ersättning i reparationskostnaderna. Det är dock affektionsintresset i 

gemen som ger upphov till den skadeståndsrättsliga, låt kalla det, ideella 

överkompensationen.   

Samtidigt som ideella intressen synes skyddas genom var och en av domarna, finns 

till synes ekonomiska anknytningspunkter i samtliga. Saken kan vara tydlig som i 

det randiga kattfallet där fakturan för veterinärkostnaderna visar ekonomiska 

följdskador svart på vitt, medan företeelsen också kan vara mer vag som i fallet om 

förlorad fritid där det mellan raderna går att läsa in hur frågan om arbete och därmed 

intjänad semester ger en någorlunda konturlös (men ändå existerande) idé om 

ekonomisk anknytning även där. 

Andersson visar på hur HD vad angår rättsfall som kan påstås ligga i gränsområdet 

mellan ekonomiska- respektive icke-ekonomiska värden har olika alternativ 

tillhanda för att argumentativt omvandla och därmed föra över en skada till det 

ersättningsbara området.  Andersson synes mena att HD tar hjälp av retoriska 252

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 275252
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manövrar avseende sådana omständigheter och argument som kan användas i syfte 

att läka de föreliggande bristerna i ifrågavarande rekvisit vid den vanliga 

sakskadeersättningen.  På så vis använder sig HD av legitimeringsstrategier där 253

bl.a. närheten till andra rättsregler ger möjlighet att ge skadorna beteckningen 

ekonomisk varpå de kan styras in i den befintliga systematiken.   254

Ett annat sätt på vilket icke-ekonomiska intressen så att säga ekonomiseras är genom 

en av Andersson kallad normaliseringsprocess.  När ett gränsfall kan rättfärdigas 255

som ekonomiskt med hjälp av exempelvis ett samhällsanknutet argument eller ett 

rimlighetsargument, motiveras ersättningen genom den positiva syn på ersättningen 

som argumentationen medför.   256

Metaforiskt beskriver Andersson att när ett brofäste med hjälp av ovan nämnda 

omvandlingsstrategier väl är etablerat, beträds passagen därefter med något mildare 

argumentationskrav.  257

Med hjälp av argumentation, rimlighetsbedömningar och skälighetsbedömningar 

synes HD i samtliga nämnda rättsfall åsyfta begränsa det ersättningsbara området 

från de rena ideella skadorna. Vi har således ännu inte fått se HD vad anbelangar 

sakskadorna, beträda området där ekonomisk anknytning helt och hållet saknas. Det 

icke-ekonomiska intresset kopplat till den sak som är föremål för skada blir relevant 

i frågan om följdskada över huvud taget föreligger och ligger således till grund för 

frågan om skadan alls ska vara föremål för ersättning. Ersättningen i sin tur har 

emellertid i samtliga fall någon typ av ekonomisk anknytning.  

 Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s. 275253
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Sandvik betonar i en artikel hur ”[…] man inte bör sätta likhetstecken mellan ideellt 

intresse och ideell skada”  och nog är så fallet också i alla dessa sakskaderättsliga 258

domar. Principen om skadevållarens intresse av att inte behöva betala en högre 

ersättning än som ekonomiskt svarar mot den skada som han eller hon har orsakat, 

åsidosätts i ovan nämnda rättsfall till förmån för vissa typer av intressen vilka är 

möjliga att kvalificera som icke-ekonomiska. Ersättning föranleds i sin tur med hjälp 

av koppling till relevant skada beträffande icke-ekonomiskt intresse i saken, intresset 

vilket är vad kostnaden går att koppla till och därmed också motiveras av. 

Det kan följaktligen konstateras att de intressen som kan skadas vid sakskador inte 

alltid är att betrakta som ekonomiska per se. Vid bristande ekonomiskt värde i en 

primärskadad sak kan ideella hänsyn tas i beräkning för att undvika allt för obilliga 

resultat. På senare nyfunna värden med ekonomisk anknytning ges möjlighet att 

påföra en ekonomisk etikett vilket ger ett skadat icke-ekonomiskt intresse en 

ekonomisk, ersättningsbar, karaktär. På så vis är det inte möjligt att rätt och slätt 

benämna skadan icke-ekonomisk, inte heller renodlat ekonomisk. Den har ju såväl 

ekonomiska som icke-ekonomiska knytpunkter. Sakskador är därmed sagt inte alltid 

att betrakta som helt och hållet ekonomiska till sin natur.  

 Sandvik, Ekonomisk eller icke ekonomisk skada? s. 440258
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6. Diskussion och konklusion 
6.1 Jämförelser mellan person- och sakskadeinstituten 

Samtidigt som person- och sakskadeinstituten principiellt skulle kunna påstås vara 

ojämförbara, har de vad anbelangar icke-ekonomiska/ideella skador en hel del 

gemensamt. Grundproblematiken vad avser såväl bestämningen som värderingen av 

skadan är s.a.s. densamma. Fysisk och känslomässig smärta är vad avser de ideella 

personskadorna av lagstiftaren erkänt ojämförbart med monetära medel, men i 

upprättelsesyfte får det ändå fungera som gottgörande.    

Såväl fysisk som psykisk smärta och lidande ersatta genom schabloner som ideella 

personskador, är av sådan karaktär att respektive upplevelse är så pass knuten till 

den person som i det enskilda fallet är bärande av skadan på ett sådant individuellt 

sätt att lidandet kan påstås variera för var och ett av de enskilda fall som tas upp i 

domstolarna. På grund av svårigheterna att bedöma samt värdera känslor har 

förhållningssättet till frågan om skadans bestämning kommit att få ta utgångspunkt i 

presumtionsregler vad beträffar de ideella personskadorna och diskriminerings-

ersättningen. Vad ankommer anhörigersättningen har för presumtionsregelns 

ikraftträdande krävts en kombination av olika faktorer vilka gemensamt kan 

kvalificera personskadan.  När skadan senare ska värderas, förlitar sig domstolen 259

på schablonsystem och skapar därmed ett kontrastvärde för att uppväga den skada 

som inte är möjlig att varken bota eller mäta i pengar. Eventuella brister såväl uppåt 

som nedåt får i slutändan jämna ut sig med schablonerna. 

De avgränsningar som skiljer ut de ersättningsbara ideella personskadorna från de 

icke ersättningsbara tar sikte på känslor i form av sorg och saknad och allmänna 

känsloyttringar av typen vrede, rädsla, oro, sorger och besvikelser, de s.k. normala 

följderna av en skadeståndsgrundande handling. I fråga om kränkning utges 

ersättning endast om kränkningen varit av allvarlig karaktär, vilket ställer visst krav 

 Se kap 4.3.3259
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på kvalificering. Diskrimineringsersättningen ersätts endast i pengar, och annars på 

annat lämpligt sätt, om kränkningen är av normalgraden eller högre. Vissa ideella 

skadeverkningar får således tålas, medan andra ska utges ersättning för — detta 

samtidigt som domaren, till skillnad från vad som gäller den ekonomiska skadan, 

omöjligen kan veta exakt vad han eller hon faktiskt utdömer medgiven ersättning 

för. 

Beträffande sakskadorna och de icke-ekonomiska intressen som kan ge upphov till 

ersättning, ska påminnas om hur kvalifikationen av en skadeföljd som ekonomisk 

och erkännandet av det skadade intressets ekonomiska följder som relevanta är vad 

som resulterar i att medgiven ersättning möjliggörs. Det faktum att skadan skulle 

vara i allra högsta grad möjlig att kvalificera som icke-ekonomisk i och för sig blir 

således av sådan art att den frågan inte blir nödvändig att behandla. Kvalifikationen i 

ekonomiska termer är möjlig, därför sopas den icke-ekonomiska diskussionen under 

mattan. Det ideella intresset inlemmas i de ekonomiska värdena — ibland i större 

utsträckning än vad som kan förklaras rent juridiskt. 

Tillvaratagandet av icke-ekonomiska intressen skulle kunna påstås göras genom 

utdömandet av ekonomisk ersättning i de fall domstolarna anser det motiverat, för 

att det ses som i varje fall socialt adekvat eller åtminstone önskvärt. Den 

ekonomiska aspekten finns emellertid alltid där i fråga om sakskadorna.  

Grönfors beskriver hur ersättningen för sveda och värk kan ”[…] utgöra en modell 

för hur affektionsvärden skulle kunna respekteras i skadeståndsrätten.”  Även 260

Stenlund har pekat på hur en klassificering av det överskjutande beloppet i det 

randiga kattfallet som en typ av ideell ersättning i sin tur skulle kunna öppna upp för 

möjligheten att sätta schabloner vid det specifika fallet skada på sällskapsdjur.  Att 261

 Grönfors, Om rättsskydd för affektionsvärden s. 603260

 Stenlund, Att värdera en katt är klurigt som katten s. 184261
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HD skulle frångå den argumentationslinje som knyter till veterinärkostnaden såsom 

ekonomisk anknytningspunkt finner Stenlund emellertid mindre troligt.   262

Svårigheterna att fastställa generella kriterier för att konstruera ett ideellt övervärde 

på grund av affektion kan sägas bli ett hinder för att affektionsvärden ska utgå i en 

mer frekvent utsträckning, men med en nypa god vilja kan hindret emellertid inte 

påstås vara ett oövervinnerligt sådant, i varje fall inte med beaktande av de medel 

som lagstiftaren tagit till vad anbelangar de ideella personskadorna. Med hjälp av 

schabloner och presumtionsregler kan ett sådant tillvägagångssätt inte anses vara 

helt verklighetsfrånvänt, principiellt betraktat, också i de ideella sakskadornas (och 

dessutom affektionsvärdenas) fall. Bevisning i form av gåvobrev, testamenten, 

gamla kvitton etc. torde dessutom kunna ge en indikation på att vissa föremål är av  

viss kvalificerad betydande art för dess ägare. 

6.2 Ersättning av affektionsintressen och affektionsvärden 

Popp-Madsen gav tidigt en bild av hur: ”[…] næsten samtlige Retsforfatninger synes 

besjælet af en ejendommelig Lyst til at vende Ryggen til, naar Affektions-interessen 

præsenteres.”  Till skillnad från Popp-Madsen vill jag påstå att affektionsintresse 263

som ideellt intresse betraktat och de därur sprungna affektionsvärdena fått viss 

uppmärksamhet och därmed inte helt ignorerats i varken lagstiftningsarbete eller 

doktrin. Med beaktande av den i uppsatsen tidigt nämnda vattenlagen , har 264

affektionsvärden en gång i tiden till och med fått ta faktisk (om än av allt betraktat 

principiellt begränsad) plats i lagbokens sidor. Idag finns inga lagregler om 

affektionsvärden kvar i kraft, men vi kan i det större sammanhanget iaktta att det är 

svårt att helt och hållet utesluta ideella intressen i allmänhet och affektionsintressen i 

synnerlighet ur det juridiska samtalet.  

 Stenlund, Att värdera en katt är klurigt som katten s. 184262

 Popp-Madsen, Bod, Bidrag til læren om retshaandhævelsens midler s. 282 263

Fritt översatt till svenska: ”Nästan samtliga rättsförfattningar synes besjälade av en egendomlig 
lust att vända ryggen till när affektionsintressen presenteras.”

 Se kap 2.2264
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Affektionsvärden har under senare tid nämnts i rättsfallet NJA 2011 s. 3, i vilket 

fråga var om kränkningsersättning vid bostadsinbrott. Skadevållaren bröt sig in i  de 

bortavarande skadelidandens hem under dagtid genom att slunga en sten genom ett 

fönster. Genom stenkastningen kom glassplitter att spridas i hemmet och skador att 

uppkomma på väggar och inredning. Hemmet kom sedan att genomsökas varpå 

skadevållaren rotade runt i byrålådorna innehållandes underkläder respektive tillgrep 

ett stort antal föremål varav många med stort affektionsvärde. Som om det inte vore 

nog, lämnade skadevållaren dessutom blodspår efter sig på ett flertal ställen i 

bostaden. Sammantaget ansåg majoriteten i HD att paret som bodde i lägenheten 

hade utsatts för en allvarlig kränkning i skadeståndslagens mening. 

Nu är det visserligen så att det inte går att påstå att affektionsvärdena i rättsfallet om 

bostadsinbrottet ersattes efter deras icke-ekonomiska värde per se, utan anledningen 

till att jag alls väljer att nämna detta rättsfall i denna kontext beror på att 

affektionsvärden genom rättsfallets domskäl kan påstås existera. HD vidimerar det 

faktum att affektionsintressen kan skadas och att det, om så är fallet, kan ge upphov 

till så pass starka reaktioner och känslor hos den skadelidande att de möjligen kan 

benämnas kränkande. Det kan således påstås att affektionsvärdena fick 

kvalificerande betydelse i fråga om kränkningens allvarlighet i fallet om 

bostadsinbrottet. 

Oaktat bakomliggande omständigheter, är det ett faktum att affektionsvärdet kan 

betraktas som ett värde precis som vilket annat som helst. Nog är det väl inte 

speciellt konstigt att vissa ting tillmäts stora känslomässiga värden. Speciellt inte om 

det är som Vinding Kruse beskrivit: ”[…] de osynlige værdier de mest reelle, i den 

forstand, at de er dem, der mest er i pagt med det virkelige livs krav.”  Trots att det 265

inte i var enskild situation är möjligt att uttala hur det kommer sig att en person har 

en viss anknytning till en viss sak samt hur pass starkt respektive stort detta 

 Vinding Kruse, Ejendomsretten I s. 99 265

Fritt översatt till svenska: ”Hur underligt det än lyder, är de osynliga värdena de mest reella i så 
måtto att det är de som står i överenskommelse med det verkliga livets krav.”
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känslomässiga intresse är, vet vi med säkerhet att människor knyter sig till saker på 

emotionella plan. Affektion, känslor, tillskrivs saker och ting utan att andra 

människor än specifikt innehavaren av såväl känslan som saken behöver förklara sin 

situation närmare. Känslan är möjlig att översätta till ett intresse, ett 

affektionsintresse, vilket i sin tur ger saken ett värde för dess innehavare, ett 

affektionsvärde.  

När icke-ekonomiska intressen tas tillvara och skyddas skadeståndsrättsligt i 

sakskadornas sfär, är det inte ändamålsenligt att så ska ske sporadiskt och 

summariskt på bekostnad av regler som syftar till att skydda andra värden. 

Hänvisningar till allmänmänskliga fenomen och relationer som grund för den 

argumentativa fortsättningen respektive rimlighets- och skälighetsbedömningar vad 

gäller avgränsning av relevant område för att i möjligaste mål undvika en allt för 

icke-ekonomisk jarjong i sakskadornas respektive personskadornas fall, fungerar 

visserligen i det avseendet att det låter bra. Oavsett hur väl resonemangen klingar, 

kvarstår ändå problemen. I fråga om icke-ekonomisk ersättning i stort, vet vi inte 

vad vi betalar för. När det gäller specifikt de sakskador som gränsar till att kallas 

icke-ekonomiska finns visserligen ekonomisk anknytning, om än av varierande 

styrka, men den argumentation som motiverar respektive avsteg från vedertagna 

principer är byggd på antaganden. Oaktat deduktionens slutliga riktighet, är den  

således ponerad.  

I vilken utsträckning icke-ekonomiska intressen fortsättningsvis kommer att få ta 

reell plats i sakskadornas skadeståndsrättsliga område, är minst sagt oklart. Att 

affektionsintressen kan påstås ha tillvaratagits i medgivet skadestånd för skadade 

sällskapsdjur, ger inte stöd för slutledningen att en öppen väg nu är banad för icke-

ekonomiska intressens relevans. Randiga katter och (inte så randiga) hundar kan 

göra att undantag medges från relativt strikt hållna regler, likaså i fråga om 

exempelvis fritid, naturvård och vissa självsådda tallar. De ekonomiska faktorerna är 

emellertid faktiska i samtliga fall. Att domstolarna skulle frångå just de ekonomiska 

anknytningspunkterna utan lagstiftarens medgivande, synes osannolikt. Ordet 
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affektionsvärden, med tillhörande diskussion förd kring skadevärdering respektive 

ersättningsberäkning, kommer därför mest troligt inte förekomma i någon större 

utsträckning i domskäl framöver.  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