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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom två uppmärksammade avgöranden år 1993 införde HD en rätt till ersättning för person-

skada för de närmast anhöriga då någon mist livet till följd av uppsåtlig handling. De anhöriga 

i målen hade inte själva bevittnat dödsfallet utan drabbades av psykiska besvär efter att de un-

derrättats om dödsfallen. De två målen avsåg grova våldsbrott mot en 17–årig, respektive en 

11–årig flicka, vilka lämnat familjerna till brottsoffren med psykiska besvär därav. De anhöriga 

begärde ersättning för kränkning men HD kom i de båda fallen fram till att ersättning för kränk-

ning enbart kan tillfalla den som utsatts för brottet varför någon rätt till skadestånd på denna 

grund inte kunde utdömas. Istället fann HD att de psykiska besvär som de anhöriga drabbats av 

utgjorde en typisk och närliggande skadeföljd när någon avlidit genom uppsåtlig handling samt 

konstaterade att det fanns starka billighetsskäl som talade för att skadestånd skulle kunna utgå 

för sådana skador. Således ansågs de anhöriga ha lidit en personskada i enlighet med 2 kap.  

1 § skadeståndslag (1972:207), (SkL).  

 

Utvecklingen i praxis kom sedan att utmynna i en lagändring av 5 kap. 2 § SkL där man införde 

en ny lagstadgad rätt till ersättning för personskada till följd av att någon som stått en särskilt 

nära avlidit genom skadeståndsgrundande handling. I och med den nya lagstadgade rätten för 

särskilt närstående till ersättning för personskada görs således ingen skillnad på vilken typ av 

ansvar som föranlett skadan utan rätt till ersättning föreligger såväl vid strikt ansvar som vid 

vårdslöshet, grov vårdslöshet och uppsåt.  

 

Sedan den nya bestämmelsen trädde ikraft har de principiella rättsliga frågeställningarna kring 

anhörigersättningen kommit att handla, dels om tolkningen av rekvisitet särskilt nära, dvs. vilka 

som ska anses tillhöra den ersättningsberättigade kretsen, dels om skadeståndets storlek. HD 

har avseende begreppet särskilt nära argumenterat för att bedömningen i denna del ska ta ut-

gångspunkt i en mer traditionell syn på familjebilden, dvs. att stort fokus ligger på hushållsge-

menskapen och frekvensen av fysisk kontakt. Avseende storleken på ersättningen har HD kon-

staterat att de schabloner som Trafikskadenämnden årligen ger ut ska användas även i denna 

del eftersom det rör sig om personskada. HD har dock funnit det motiverat att storleken på 

ersättningen är olika beroende på vilken grund skadevållaren ansvarar. Således har dubbelt 

schablonbelopp utdömts för det fall dödsfallet orsakats av uppsåtligt handlande.  
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I samband med mitt arbete som praktikant på Rosengrens Advokatbyrå har jag stött på regle-

ringen av anhörigersättning och har då reagerat på den utveckling i praxis som ovan beskrivits. 

Med hänsyn till digitaliseringen i dagens samhälle och de förändringar som skett avseende bil-

den av den typiska familjen så ansåg jag det finnas anledning att förhålla sig kritisk till den bild 

som HD valt att måla upp. Vad gäller hur HD valt att motivera de olika skadeståndsbeloppen 

utifrån den skadegörande handlingens art så tyckte jag att detta argument inte fullt övertygade 

mig med hänsyn till att det rör sig om ersättning för personskada, vilket typiskt sett innebär att 

ersättningen bestäms med utgångspunkt i omfattningen av den skadelidandes besvär. Mot bak-

grund av dessa frågeställningar som väcktes hos mig tyckte jag att det fanns anledning att mer 

utförligt undersöka legitimiteten i rättsregelns utformning samt i den vägledning som HD gett 

för tillämpningen av den. Utöver detta ansåg jag det även relevant att analysera användandet av 

personskadebegreppet i förhållande till ersättningens karaktär och syfte samt hur detta förhåller 

sig till ersättning för sorg och saknad, en ersättningsform som i vart fall rent formellt inte exi-

sterar i svensk rätt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka regleringen av anhörigersättning i svensk rätt samt hur 

rättsregeln och dess syfte har motiverats. Utifrån detta ska jag sedan diskutera lämpligheten och 

legitimiteten i rättsregeln såsom den ser ut idag. Uppsatsen syftar även till att titta närmre på 

rättstillämpningen av rättsregeln och hur utvecklingen i praxis förhåller sig till legitimitet samt 

huruvida rättstillämpningen är förenlig med samhällets utveckling och synen på vad som kän-

netecknar en särskilt nära relation. Uppsatsen kommer att utgå från följande frågeställningar: 

- Uppfyller rättsregeln avseende anhörigersättning sitt syfte, dvs. står tillämpningen av 

rättsregeln i överensstämmelse med hur dess syfte har motiverats?  

- Hur förhåller sig rättsregeln avseende anhörigersättnings karaktär till andra näralig-

gande ersättningsposter, såsom kränkningsersättning och ersättning för sorg och sak-

nad? 

- Hur förhåller sig rättsregeln avseende anhörigersättning till legitimitet? 

- Finns det andra upplägg för regleringen av anhörigersättning som skulle kunna anses 

mer legitima och mer motiverade i förhållande till rättsregelns syfte och i så fall på vilka 

grunder?   
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1.3 Metod  

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka huruvida regleringen av anhörigersättning uppfyller 

sitt syfte genom den utformning och den tillämpning som idag är aktuellt kommer jag att an-

vända mig av rättsanalytisk metod där jag kommer förhålla mig kritisk till gällande rätt avse-

ende anhörigersättningen. Inom ramen för denna rättsanalys kommer jag således med hjälp av 

rättsdogmatisk metod först att fastställa vad gällande rätt är, för att kunna ha en utgångspunkt 

för den sedan efterföljande analysen och diskussionen.  

 

Analysen och diskussionen kommer att göras med utgångspunkt i de underliggande principer 

och motiv som ligger till grund för regleringen av anhörigersättningen samt vilken funktion och 

därmed vilket syfte ersättningen är tänkt att ha. Ramen för dessa utgångspunkter kommer att 

diskuteras och fastställas genom att analysera förarbetena till rättsregeln samt genom att beakta 

de för skadeståndsrätten mest centrala principerna. Vad gäller legitimiteten i rättsregeln så kom-

mer denna att analyseras och diskuteras utifrån de legitimitetsgrunder som nedan, i teoriavsnit-

tet, kommer att fastställas.  

 
1.4 Teori 
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsatsen är att legitimitet förekommer på en gli-

dande skala, dvs. jag kommer inte att konstatera huruvida regleringen är legitim eller inte utan 

utvärderingen av legitimiteten kommer att leda till en slutsats att regleringen är mer eller mindre 

legitim. Avseende legitimitet innebär också min teoretiska ansats för uppsatsen att rättsregelns 

legitimitet kommer bedömas huvudsakligen utifrån fyra grunder, vilka jag anser centrala och 

avgörande för ändamålet och som kommer att beskrivas här nedan.  

 

Den första avser rättsregelns överensstämmelse med allmänna underliggande principer för ska-

deståndsrätten samt hur rättsregeln förhåller sig till de motiv och syften som ställts upp i förar-

betena till bestämmelsen. I detta avseendet blir det även av vikt att utreda huruvida rättsregeln 

är förankrad i en social kontext, dvs. ju mer rättsregeln stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen desto mer legitim anses den vara. Man kan här tala om ett mått av trovärdighet i 

rättsregeln − att allmänheten känner igen sig i den beskrivning av verkligheten som rättsregeln 

målar upp.  
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Den andra grunden för legitimitetsanalysen utgörs av koherens. Tanken om koherens bygger 

på att det finns ett värde i enhetlighet, dvs. att de olika rättsreglerna inom samma system stäm-

mer överens med varandra. I detta samband kan en hänvisning exempelvis göras till Hans Kel-

sen som menar att en rättslig norm enbart är legitim om den överensstämmer med en annan 

högre rankad norm inom samma rättssystem.1 Enligt Kelsen blir det således inte aktuellt att 

beakta moraliska normer, dvs. huruvida rättsregeln överensstämmer med allmänhetens uppfatt-

ning, utan istället är det i förhållande till det rättsliga systemet i övrigt som koherensen i denna 

del ska bedömas. Med det rättsliga systemet i övrigt menar jag att det för regleringen av anhö-

rigersättningen blir aktuellt att sätta rättsregeln i förhållande till främst skadeståndsrätten i öv-

rigt samt i viss mån även straffrätten, eftersom den är så starkt kopplad till skadeståndsrätten 

och ersättning för personskada.  

 

Den tredje grunden för legitimitetsanalysen utgörs av effektivitet. När jag talar om effektivitet  

som ett värde för en rättsregels legitimitet så menar jag att det handlar om effektivitet i den 

meningen att regeln efterföljs. Värdet i detta begrepp kan exempelvis förklaras av Kelsens re-

sonemang med att det vore orimligt att anta att människor följer en specifik rättsregel om det 

rättsliga systemet i övrigt inte är effektivt.2  

 

Den fjärde grunden för legitimitetsanalysen utgörs av förutsebarhet. Med förutsebarhet menar 

jag möjligheten att på förhand kunna se att tillämpningen av en rättsregel kommer att få ett visst 

utfall, dvs. om x så y. Med andra ord så får en tillämpning av normerna inte vara helt överras-

kande, i vart fall inte för någon som seriöst försökt att sätta sig in i deras innehåll.3 Det blir i 

detta avseende relevant att titta på främst rättsregelns tydlighet då detta är något som starkt 

påverkar förutsebarheten. På grund av att verkligheten på många sätt är mer komplicerad än 

vad det rättsliga systemet kan ge uttryck för så är det orimligt att hävda att förutsebarheten i en 

rättsregels tillämpning ska vara total. Jag menar dock, precis som med legitimiteten som helhet, 

att det handlar om en glidande skala där ju tydligare en rättsregel är desto mer förutsebarhet 

föreligger. Således kan i rent formellt avseende hävdas att en tydligare och därmed mer förut-

sebar rättsregel leder till en mer legitim rättsregel.  

 

																																																								
1 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 108.  
2 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 115.  
3 Schultz, Den orubbliga principen.  
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Jag har valt att utgå från koherens, effektivitet och förutsebarhet då de varit återkommande 

under mina sökningar i litteraturen efter legitimitetsresonemang. Vad avser den första grunden 

så är det min åsikt att en rättsregel som saknar förankring i den sociala kontexten, den allmänna 

uppfattningen eller inte är förenlig med de allmänna principer som ligger till grund för rätten 

eller ett specifikt rättsområden kan sägas brista i sin trovärdighet. Denna bristande trovärdighet 

anser jag har betydelse för legitimitetsbedömningen då jag menar att trovärdigheten i en rätts-

regel har ett stort värde när det kommer till dess legitimitet.  

 

1.5 Litteraturgenomgång 
Den litteratur jag främst har använt mig av är Håkan Anderssons böcker Trepartsrelationer 

inom skadeståndsrätten samt Skyddsändamål och adekvans. Förutom Anderssons böcker har 

jag även använt mig av hans artikel Anhörigersättningens gränser. Andersson är en av de som 

uttalat sig mest om anhörigersättningen i doktrinen och det är således därför hans verk fått ta 

så stor del i uppsatsen. I syfte att få fler perspektiv på frågorna avseende anhörigersättningen 

har jag även använt mig av Jan Hellner och Marcus Radetzkis bok Skadeståndsrätt, Jan Hell-

ners artikel Ersättning för psykiska besvär, samt Mårten Schultz bok Kränkning, vilken i vissa 

delar även omfattar ersättning för ideell skada på ett mer generellt plan.  

 

I min uppsats har jag även använt mig av en artikel av Susanne Rassam, vilken har baserats på 

hennes  studentuppsats. Då Rassam erlade juristexamen 2018 kan inte hävdas att hennes artikel 

utgör någon form av doktrin, varför artikeln inte heller använts i detta syfte. Istället har jag 

använt de resultat Rassam kommit fram till utifrån den empiriska undersökning som ryms  inom 

ramen för hennes examensuppsats. Den empiriska undersökningen som Rassam genomfört in-

nefattar en undersökning av 150 underrättsavgöranden, främst hovrättsavgöranden, avseende 

rätten till anhörigersättning enligt 5 kap. 2 § första stycket p. 3 samt de tolkningar som under-

rätterna har gjort av begreppet särskilt nära.4 Med hänsyn till att den empiriska undersökningen 

omfattat hela 150 rättsfall, vilka huvudsakligen består i hovrättsavgöranden och således får an-

ses relativt omfattande, kan jag inte se något hinder i att använda mig av resultatet från under-

sökningen i min analys.   

 

																																																								
4 Rassam, Vem är särskilt nära?, s. 77.		
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Den mest centrala litteraturen för uppsatsen har dock bestått i SOU 1995:33 samt prop. 

2000/01:68. Dessa förarbeten har legat till grund för i princip samtliga av uppsatsens analyser 

och diskussioner.  

 

1.6 Avgränsning 
I min uppsats kommer jag att använda mig av begreppet anhörigersättning. Med anhörigersätt-

ning åsyftas inom ramen för denna uppsats ersättning för personskada som anhörig lidit, dvs. 

ersättning enligt 5 kap. 2 § första stycket p. 3. Ersättning enligt p. 1 och p. 2 i samma lagregel 

kommer således inte att beaktas. 

 

1.7 Begreppet chockskada 

Jag kommer även att i uppsatsen använda mig av begreppet chockskada, vilket är vanligt före-

kommande i den juridiska litteraturen när man diskuterar ersättning för psykiska besvär till följd 

av nära anhörigs död. Med begreppet chockskada åsyftas den psykiska personskada som någon 

kan tänkas drabbas av då en närstående går bort. Jag kommer främst att använda mig av be-

greppet chockskada för att förenkla och konkretisera för läsaren 

 

1.8 Disposition 
I syfte att ge en bild av bakgrunden till anhörigersättningen kommer jag i kapitel två att beskriva 

hur ersättningen för chockskada har vuxit fram genom praxis och sedan blivit lagstadgad. I 

kapitel tre kommer jag sedan visa på de överväganden och ställningstaganden som gjordes i 

och med den nya lagregeln samt beskriva hur tillämpningen av lagregeln har sett ut efter det att 

den trädde i kraft år 2002 i syfte att fastställa gällande rätt. Tanken med denna deskriptiva del 

är även att belysa syftet och motiven bakom anhörigersättningen samt de principiella ställnings-

taganden vilka sedan kommer att användas i analysen/diskussionen.  

  

I kapitel fyra följer sedan en analys/diskussion av dels den rättsliga definitionen av särskilt 

närstående, dvs. det sätt HD har använt för att bestämma den ersättningsberättigade kretsen, 

och dels rättsregeln avseende anhörigersättning såsom den utformats i svensk rätt samt tillämp-

ningen i övrigt. Analysen/diskussionen görs i förhållande till de frågeställningar och det syfte 

som ställts upp för uppsatsen. Analysen görs således med hjälp av förarbeten, doktrin och praxis 

samt ur ett legitimitetsperspektiv. Som nämnts i litteraturgenomgången kommer här även 

Rassams undersökningsresultat att användas för att belysa olika problem genom att visa på hur 

rättsregeln tolkats i underrätterna. Analysen av hur den ersättningsberättigade kretsen bestäms  
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kommer främst att fokusera på de rättsliga kriterier HD använt sig av för att bedöma vem som 

är särskilt närstående. De rättsliga kriterierna kom först till uttryck i NJA 2000 s. 521 och 

kommer att förklaras i kapitel två och tre. Analysen avseende rättsregelns utformning och till-

lämpning i övrigt kommer främst att fokusera på rättsregelns karaktär och egentliga funktioner 

samt ställa detta i förhållande till rättsregelns syfte. I denna del kommer även beaktas anhörig-

ersättningen såsom ersättning för personskada och förhållandet till sorg och saknad.  

 

Avslutningsvis kommer jag i kapitel fem att sammanfatta de slutsatser jag kommit fram till i 

analysen samt reflektera kring huruvida det finns något behov av att förändra regleringen av 

anhörigersättning och i så fall hur och på vilka grunder en sådan ändring skulle vara motiverad.  
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2 Anhörigersättningens framväxt 

2.1 Framväxten i praxis 

Frågan om ersättning till anhöriga för chockskada tog sin början i rättspraxis. Genom ett avgö-

rande 1971 (NJA 1971 s. 78) konstaterade HD att en man som tillsammans med sina föräldrar 

varit med om en bilolycka där hans föräldrar senare avled av sina skador hade rätt till ersättning 

för de psykiska besvär han drabbats av till följd av olyckan. Det nämnda målet är dock av 

särskilt art i förhållande till den principiella innebörden av en chockskada då den skadelidande 

i detta fall själv var med om olyckan och det står således inte klart huruvida hans psykiska 

besvär berodde på föräldrarnas plötsliga bortgång eller på själva olyckan. I ett annat fall år 1979 

(NJA 1979 s. 620) ansåg HD att en kvinna, som efter underrättelse om att hennes mor bragts 

om livet, drabbats av psykiska besvär därav inte hade rätt till skadestånd för skadan då det inte 

ansågs föreligga något adekvat orsakssamband mellan handlingen och skadan. HD påtalar i 

målet att den skadelidande inte haft någon anknytning till brottsplatsen och således enligt HD:s 

bedömning inte i något avseende kommit att direkt beröras av gärningsmannens handling. Efter 

dessa två rättsfall följde sedan under 1990–talet en mer omfattande utveckling av rätten till 

ersättning för chockskada, varför några principiellt viktiga fall bör belysas mer ingående.   

 

2.1.1 Rätt till ersättning vid uppsåtlig handling  

I NJA 1993 s. 41 I (”Karlshamns-fallet”) hade en 17-årig flicka brutalt våldtagits och mördats 

av en man som var bekant till både henne och hennes familj. Flickans mamma, pappa och syster 

drabbades, till följd av dödsfallet, av psykiska besvär vilka de yrkade ersättning för. HD kon-

staterade i fallet att psykiska besvär hos de närstående är en typisk och närliggande skadeföljd 

när någon avlidit genom uppsåtlig handling, samt att det fanns starka billighetsskäl som talade 

för att skadestånd skulle kunna utgå om det visas att sådana besvär har uppstått. HD avstod 

dock från att ta ställning till huruvida sådan rätt till ersättning kunde utvidgas till att även om-

fatta dödsfall orsakat av vårdslöst eller annat skadeståndsgrundande handlande, samt även då 

handlandet lett till personskada men inte döden.   

 

I NJA 1993 s. 41 II (”Lomma-fallet”) hade en 11-årig flicka mördats av en man som bodde 

granne med flickans pappa. Båda föräldrarna yrkade ersättning för psykiskt lidande och HD 

konstaterade i fallet att det psykiska lidandet som föräldrarna drabbats av på grund av dotterns 

dödsfall var att klassificeras som personskada. I övrigt hänvisade HD till samma resonemang 

man fört under det första rättsfallet och tilldömde föräldrarna ersättning för sveda och värk.  
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Båda av 1993 års rättsfall avgjordes av HD i plenum och ändrade den tidigare, mer restriktiva, 

praxis avseende rätt till ersättning för chockskada till att även omfatta fall då någon enbart 

underrättats om nära anhörigs dödsfall. I båda fallen rörde det sig om chockskada till följd av 

att en nära anhörig blivit dödad genom uppsåtlig handling.5  

 

2.1.2 Grov vårdslöshet som nära angränsar till uppsåt 

I NJA 1996 s. 377 (”Rattfylleri-fallet”) blev en 11-årig pojke påkörd bakifrån när han gick på 

en trottoar. Föraren till bilen var kraftigt berusad. Pojkens syster bevittnade olyckan på avstånd 

och pojkens föräldrar kom till olycksplatsen en kort stund efter olyckan inträffat. Det rörde sig 

i målet således inte om uppsåtligt dödande, vilket varit fallet under tidigare praxis och HD 

påtalade  att det fanns anledning att vara restriktiv med en eventuell utvidgning av lagen med 

hänvisning till det pågående lagstiftningsarbetet. HD konstaterade dock att det i målet rörde sig 

om så pass grov vårdslöshet att den nära angränsade till uppsåtligt handlande och familjen till-

erkändes därmed skadestånd.  

 

2.1.3 Nekad rätt till ersättning vid vårdslöshet av normalgraden 

NJA 1999 s. 632 (”Grind-fallet”) rörde en 8-årig pojke som avlidit sedan han fått en tung grind 

över sig till följd av att grinden lossnat från sin stolpe då svetsningen utförts på undermåligt 

sätt. Pojkens föräldrar samt hans två systrar kom till olycksplatsen och drabbades därav av psy-

kiska besvär. Frågan som HD i målet hade att ta ställning till var huruvida skadestånd för chock-

skada kunde utdömas även då dödsfallet vållats genom vårdslös handling.  

 

HD fann i målet att det fanns anledning att vara återhållsam med möjligheterna att utvidga 

rätten till skadestånd för chockskada ytterligare genom rättspraxis. Enligt HD förutsatte en ut-

vidgning som i fallet var aktuellt, så pass ingående överväganden av både principiell och prak-

tisk natur att de lämpligen bör ankomma på lagstiftaren. HD konstaterade således att det inte 

fanns förutsättningar för att utvidga rätten till skadestånd för chockskada till att även omfatta 

dödande genom vårdslös handling, varför de anhöriga i det aktuella målet inte tillerkändes nå-

gon sådan ersättning.  

 

																																																								
5 Dereborg, Nya regler om ersättning för ideell skada, s. 14.  
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2.1.4 Ej samboende syskons rätt till ersättning 

I NJA 2000 s. 521 (”Bua-fallet”) hade en 30-årig taxichaufför uppsåtligen dödats. Den avlidne 

hade ingen anhörig som tillhörde samma hushållsgemenskap som honom själv men efterläm-

nade sex äldre syskon, vilka yrkade ersättning för psykiska besvär till följd av dödsfallet. Av-

görandet kom att beröra både frågan huruvida personskada i form av psykiska besvär måste 

vara medicinskt påvisbar samt även huruvida de anhöriga i fallet kunde anses tillhöra den er-

sättningsberättigade personkretsen.  

 

Vad gäller frågan om de psykiska besvären måste vara medicinskt påvisbara för att utgöra er-

sättningsgill personskada så ändrade HD genom detta avgörande den tidigare praxisen då de 

konstaterade en presumtionsregel. HD ansåg att när någon dödas genom en uppsåtlig eller där-

med jämförlig handling kommer dödsfallet plötsligt och drabbar de anhöriga på ett chockartat 

sätt, vartill kommer den särskilda påfrestning som följer av att den avlidne bragts om livet ge-

nom brott. HD menade vidare att det ligger i sakens natur att de som har stått den avlidne nära 

då drabbas av psykiska besvär utöver sådana känslor av sorg och saknad som ett dödsfall brukar 

medföra. I fall då det inte är aktuellt att ersätta andra skadeföljder än sveda och värk samt smärre 

belopp avseende kostnader eller inkomstförlust framhöll HD att man utan närmare utredning 

kunde presumera att dessa besvär var att hänföra till personskada.  

 

Avseende den ersättningsberättigade personkretsen så konstaterade HD att förhållandena i det 

aktuella fallet var speciella. Alla syskonen och den avlidne bodde på samma ort eller på ort 

alldeles intill. De arbetade i samma taxiföretag, som hade startats av deras föräldrar, vilka fort-

farande bodde i anslutning till rörelsens lokaler. HD lade stor vikt vid det faktum att syskonen 

träffades dagligen i samband med sina arbeten samt att den avlidne var en central person i 

företaget som alla syskonen hade kontakt med. Flera av syskonen umgicks även med den av-

lidne på fritiden. Med bakgrund av ovan redogjorda omständigheter konstaterade HD att detta 

var tillräckligt för att det kunde presumeras att alla syskonen hade drabbats av skadestånds-

grundande psykiska besvär.  

 

Genom Bua-fallets avgörande utvidgade HD praxisen den ersättningsberättigade kretsen avse-

ende ersättning för chockskada till att även omfatta andra än de som ingått i samma hushålls-

gemenskap som den avlidne samt fastställde en bevislättnad för de som kan anses tillhöra den 

ersättningsberättigade kretsen, i vart fall vad gäller sveda och värk samt mindre belopp avse-

ende kostnader och inkomstförlust.  



	 15	

2.2 Chockskadans problematik 

Problematiken med ideella skador generellt, men kanske främst vad gäller chockskador och 

kränkning, består delvis i deras karaktär. Det är en typ av skador som egentligen inte låter sig 

mätas i kronor och ören. Man kan på så vis hävda att skadestånd per definition inte kan ersätta 

den ideella skadan eftersom skadan inte kan mätas i de termer som vi mäter skadestånd i, dvs. 

pengar.6 Schultz hänvisar här till inkommensurabilitetstesen7 och menar att problemet med in-

kommensurabiliteten avseende de ideella skadorna påverkar hur vi kan tala om skadeståndets 

funktioner, reparation och prevention, men även hur vi ”på ett övergripande sätt kan förklara 

skadeståndsrätten, t.ex. i termer av samhällsekonomisk effektivitet eller som ett utflöde ur ett 

ideal om korrektiv rättvisa”. Med detta sagt menar Schultz att inkommensurabilitetsproblemet 

har betydelse även för rättsordningens legitimitet i skadeståndsrätten samt för skadeståndsrät-

tens kapacitet att uppfylla grundläggande krav på rättssäkerhet.8 Chockskadans problematik 

handlar även om att den är beroende av en annan skada. Den ses visserligen inte som en indirekt 

skada såsom andra tredjemansskador men den är ändå sekundär till den första primära skadan 

vilken i sig har orsakat den sekundära skadan.  

 

2.2.1 Chockskada som tredjemansskada 

Eftersom chockskador är skador som uppstår till följd av en annan, primär, personskada så kan 

det på sätt och vis beskrivas som en tredjemansskada. Ett typiskt exempel på en tredjemans-

skada är förslagsvis då en grävmaskin grävt av en elkabel i marken, vilken utgör den direkta 

skadan och elbolaget som äger elkabeln är således skadelidande. Den skadade kabeln leder dock 

till att fastighetsägare i området inte får någon ström till sina fastigheter och deras skada blir 

därmed en indirekt skada till följd av skadan på elkabeln. Fastighetsägarna blir med andra ord 

tredje män i förhållande till den ursprungliga skadan och deras skada, i form av att de inte får 

någon ström till sina fastigheter, utgör tredjemansskada.9 

 

Enligt svensk rätt är huvudregeln att enbart den direkt skadelidande har rätt till ersättning. Med 

andra ord har indirekt skadelidande tredje män som huvudregel inte någon rätt till skadestånd.10 

																																																								
6 Schultz, Kränkning, s. 81.  
7 Inkommensurabilitetstesen definieras enligt Schultz som en tanke om oöversättlighet. Att de två före-
teelser eller liknande som jämförs inte kan mätas på samma skala eller över huvud taget inte kan ut-
tryckas i samma termer, se Schultz, Kränkning, s. 76.  
8 Schultz, Kränkning, s. 82.  
9 Jfr t.ex. Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten, s. 19.  
10 Se t.ex. prop. 1972:5 s. 158 f och 328f; Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten s. 19; 
Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s. 347.  
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Till varje huvudregel finns dock undantag och så är fallet även vad gäller tredjemansskador. 

För att en indirekt skadelidande ska ha rätt till ersättning för sin tredjemansskada ställs krav på 

att denne har ett ”konkret närliggande intresse” knutet till den skadade saken.11  

 

Även chockskador kan ses som en typ av tredjemansskador och skulle därmed kunna sägas vara 

ett sådant undantag där tredjemansskador faktiskt ersätts. Att chockskador ersätts trots att det 

rör sig om en typ av tredjemansskada beror på att det inte anses vara en indirekt skada.12 Istället 

anses chockskadan vara en typisk och och fullt beräknelig direkt följd av den primära skadan.13 

Huruvida chockskada är att betrakta som en tredjemansskada eller inte råder olika uppfattningar 

om. Allmän enighet verkar i vart fall råda om att principen om att tredjemansskador som hu-

vudregel inte ersätts inte ska anses hindra att skadestånd utdöms till den som tillfogats person-

skada.14 I kontrast till begreppet indirekt skada, vilket används för de egentliga tredjemansska-

dorna, anser jag att sekundär skada är en bättre benämning när det kommer till chockskador.  

 

2.2.2 Adekvat kausalitet 

I syfte att begränsa skadeståndsansvar rent generellt brukar man tala om att bara beräkneliga 

och i viss mån typiska följder av det skadegörande beteendet ersätts, med andra ord ska det 

föreligga adekvat kausalitet mellan det skadegörande beteendet och skadan. Ibland brukar man 

vid denna bedömning även ställa upp ett krav på att skadan inte är en alltför avlägsen följd av 

det skadegörande beteendet.15  

 

Vad gäller chockskadorna så kan av 1979 års rättsfall konstateras att det vid denna tid inte var 

av allmän uppfattning att adekvat kausalitet förelåg i dessa skadefall och av denna anledning 

nekades många sådana ersättningskrav. Det var först i samband med Karlshamn-/Lommafallet 

som HD ansåg att chockskadan hos de anhöriga var en adekvat följd av handlandet. Som ovan 

redogjorts för konstaterade HD i målen att när en person har dödats genom uppsåtlig handling 

är psykiska besvär hos de närstående en typisk och närliggande skadeföljd. I och med HD:s 

resonemang i Karlshamn-/Lomma-fallet öppnade de upp för synen på chockskador som en ade-

kvat följd av en uppsåtlig handling som lett till att någon avlidit.  

																																																								
11 Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten s. 20.  
12 Prop. 2000/01:68 s. 31.  
13 SOU 1995:33 s. 382.		
14 SOU 1995:33, s. 381.  
15 SOU 1995:33, s. 378.		
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2.2.3 Normskyddsläran/ Skyddsändamålsläran 

Skyddsändamålsläran, även kallad normskyddsläran, fungerar precis som adekvansläran som 

en slags begränsning för hur långt skadeståndsansvaret sträcker sig. Andersson poängterar dock 

att skyddsändamålsläran, istället för att betraktas som en begränsning av ansvaret, bör betraktas 

som ett sätt att begränsa de ersättningsbara följderna från de icke ersättningsbara följderna. 

Enligt Andersson är denna distinktion viktig att göra därför att en betoning av kausalitet och 

begränsningen av denna leder till att argumentationen delvis förs på det reala planet istället för 

på det normativa, dvs. diskussionen riskerar att behandla teknikaliteter avseende orsakssam-

bandet istället för de rättsliga värderingarna.16  

 

Genom att använda sig av skyddsändamålsläran söker man efter de värderingar och ändamål 

som ligger till grunden för skadeståndsbestämmelsen. Man talar här om argument från två olika 

perspektiv – skadevållarperspektivet och skadelidandeperspektivet. De olika perspektiven har 

olika syften och medför på det sättet en syn på skadeståndsregeln som uppdelad i dels en an-

svarsregel och dels en ersättningsregel.17  

 

Skyddsändamålsläran har i samband med diskussionen kring anhörigersättningen berörts bland 

annat av kommittén i samband med utredningen, SOU 1995:33, där man uttalade att det i svensk 

rätt inte torde finnas någon lagregel, varken av straffrättslig eller civilrättslig natur, vars syfte 

är att förhindra att någon annan än den som primärt utsätts för en skadegörande handling drab-

bas av psykiska besvär till följd av denna handling. Kommittén menade dock att detta faktum 

inte hindrar att rättsreglernas skyddsomfång kan utvidgas i denna riktning av lagstiftaren eller 

i rättstillämpningen, om det anses rättspolitiskt önskvärt. Som exempel på detta hänvisade kom-

mittén till rättsfallen Karlshamn-/Lommafallet.18 Kommittén uttalade även i sina överväganden 

att ett sätt att begränsa skadeståndsansvar är tanken om att skadestånd inte utgår för skador som 

faller utanför skyddsändamålet för en viss skadeståndsregel.19 

 

Enligt Hellner ligger det närmast till hands att se normskyddsläran som ett komplement till 

kausalitets- och adekvansbedömningen, eller kanske bättre, som en fråga som får avgöras innan 

det lönar sig att gå in på en prövning av om skadan i det särskilda fallet var adekvat orsakad. 

																																																								
16 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 160 ff.  
17 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 19. 	
18 SOU 1995:33, s. 384.  
19 SOU 1995:33, s. 378.  
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Hellner menar att ur denna synpunkt ligger de flesta sak- och personskador inom normskyddet, 

med undantag för personskador av psykisk natur, samt att det dock kan vara tvivelaktigt i vilken 

utsträckning begränsningen av den krets som kan tillerkännas ersättning bör anses tillhöra ade-

kvansläran eller en normskyddslära.20   

 

2.2.4 Problematiken med psykiska besvär generellt 

Förutom att chockskadan är sekundär i förhållande till den primära skadan innebär chockskadan 

också en problematik då det är fråga om psykiska besvär och inte fysiska. Problemet med de 

psykiska skadorna har med att göra att de inte är lika lätt påvisbara som fysiska, dvs. de psykiska 

besvären kan inte fastställas genom röntgen eller liknande utan det krävs andra metoder. Som 

Andersson uttrycker det ”…en tämligen vid uppsättning av olika subjektiva besvär måste knytas 

till få, och ofta osäkra, objektiva indikationer”.21 De psykiska besvären kan vidare vara av 

många olika slag allt från känslor av sorg efter förlusten av en närstående, i vilka inte ligger 

någon sjukdomsbild, till svåra depressioner vilka kräver långvarig läkarvård.22 Utöver att ska-

dans existens ska bevisas så krävs även att den psykiska skadan överstiger en viss svårhetsgräns. 

Man måste ha passerat gränsen för oro, obehag, smärta eller plåga och då kunna konstatera en 

skada som i psykiatriska termer kan klassificeras som ett sjukdomstillstånd.23 En av anledning-

arna till att man anser att de psykiska besvären måste ha uppnått en viss svårighetsgrad innan 

de kan anses ersättningsgilla härrör från det klassiska flodvågsargumentet, dvs. att alltför låga 

krav på skadan skulle resultera i en flodvåg av skadeståndskrav.24  

 
 

  

																																																								
20 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 205.  
21 Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten, s. 259.  
22 Hellner, Radetzki, Ersättning för psykiska besvär, s. 453.  
23 Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten, s. 258.  
24 Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten, s. 259.	
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3 Den nya lagregeln  
Som redogjorts för ovan i avsnitt 3.1 utvidgade HD rätten till chockskadeersättning till att om-

fatta även fall då någon enbart underrättats om nära anhörigs död och således inte själv haft 

någon koppling till platsen för dödsfallet. HD:s nya praxis innebar även att ersättning kunde 

utgå när någon inte avlidit men blivit allvarligt skadad. Förutsättningarna för HD:s utvidgning 

bestod dock i att det var en uppsåtlig handling, eller som i Rattfylleri-fallet grov oaktsamhet 

som låg mycket nära uppsåtligt handlande, som vållat skadan. HD gjorde tydligt genom Grind-

fallet att de inte avsåg ta någon vidare ställning till frågan huruvida ersättning även borde utgå 

vid annan typ av vållande, utan detta ansåg de var en uppgift för lagstiftaren.  

 

3.1 Ansvarsgrunden 
Kommittén ansåg i 1995 års utredning att det i fråga om adekvansbedömningen inte fanns nå-

gon anledning att göra skillnad på fall då skadan orsakats genom uppsåtligt dödande och fall då 

skadan orsakats genom vårdslöshet eller grov vårdslöshet. De menade vidare att det i för sig 

säkert är riktigt att en chockskada typiskt sett blir allvarligare i de fall då skadehändelsen har 

vållats uppsåtligen än när skadevållaren handlat vårdslöst eller svarar för skadan på annan grund 

än eget vållande, men att det ur rent adekvanshänseende inte var rimligt att göra skillnad på 

fallen då chockskadan fortfarande är en fullt beräknelig och typisk följd i samtliga fall.25 

 

Likt att kommittén inte menade att det fanns någon anledning att utifrån kravet på adekvat 

kausalitet göra skillnad på uppsåtligt dödande och annat skadeståndsgrundande handlande så 

ansåg de även att det inte heller torde föreligga några rättspolitiska skäl för att göra en sådan 

gränsdragning. Kommittén anförde vidare att det visserligen kunde argumenteras för att det i 

de fall då dödsfall skett genom uppsåtligt dödande kunde te sig särskilt angeläget för rättskäns-

lan att rätt till ersättning föreligger, men konstaterade samtidigt att en sådan syn på ersättningen 

snarare skulle likna kränkningsersättningen i 1 kap. 3 § SkL och därmed inte vara förenlig med 

tanken om ersättning för personskada vilket nu var aktuellt.26 I sammanhanget fördes även ett 

resonemang avseende en sådan gränsdragnings effekt på  lagregelns praktiska tillämpning och 

man ansåg då att det skulle ”försvåra skaderegleringen om man måste utreda huruvida vårds-

löshet har förekommit även i de fall då skadeståndsansvaret i övrigt vilar på strikt grund”.27  

 

																																																								
25 SOU 1995:33, s. 386.  
26 SOU 1995:33, s. 386. 
27 SOU 1995:33, s. 389.   
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I propositionen till den nya lagregeln meddelade regeringen att de instämmer med den bedöm-

ning som kommittén har gjort avseende att någon gränsdragning inte bör göras när det kommer 

till grunden för skadeståndsansvaret. Regering uppggav precis som kommittén att psykiskt li-

dande hos de anhöriga torde vara en lika typisk och beräknelig följd oavsett den skadegrun-

dande handlingens art samt anför att rationella skäl för att göra en sådan gränsdragning saknas, 

då det precis som kommittén konstaterat enbart kommer att försvåra den praktiska skaderegle-

ringen.28 Den nya lagstadgade rätten till ersättning för personskada till följd av anhörigs död 

kom således att utvidga rättsläget till att omfatta alla dödsfall på grund av skadeståndsgrun-

dande handling.  

 

Både kommittén och regeringen kom fram till att den nya lagstadgade rätten till ersättning för 

personskada för anhöriga borde begränsas till fall då den närstående faktiskt avlidit. Avsikten 

med en sådan utformning var inte att utesluta att rätt till ersättning kan föreligga även i fall då 

den anhörige lidit allvarlig personskada utan att avlida, men man ansåg att detta skulle röra sig 

om undantagsfall. Regeringen anförde att det inte går att dra en lika fast gräns mellan allvarliga 

och lindriga fall av personskador som mellan dödsfall och andra fall, varför lagregeln främst 

bör ta sikte på fall då den anhörige faktiskt avlidit.29  

 

3.2 Bevislättnaden 
Som konstaterats ovan i avsnitt 2.1.4 fastställde HD genom sitt avgörande i Bua-fallet att det 

kan presumeras att särskilt närstående lider psykiska besvär till följd av att någon dödas genom 

uppsåtlig handling. HD gav alltså här uttryck för en bevislättnad i de fall då det är fråga om 

uppsåtligt dödande och då det enbart är aktuellt med ersättning för sveda och värk samt in-

komstförlust och kostnader av mindre belopp. I dessa fall ansågs det således inte nödvändigt 

för de särskilt nära anhöriga att styrka att deras psykiska besvär var medicinskt påvisbara ge-

nom att uppvisa läkarintyg eller liknande.  

 

Lagstiftaren gav i propositionen uttryck för att den bevislättnad som HD i Bua-fallet konstate-

rade även bör omfatta de fall då skadan framkallats av annat vållande än uppsåtligt samt även 

då den skadeståndsansvarige ansvarar på grund av strikt ansvar. Regeringen menade att även 

då någon avlider till följd av vårdslöst handlande är dödsfallet som regel att beakta som plötsligt 

																																																								
28 Prop. 2000/01:68, s. 34.  
29 Prop. 2000/01:68, s. 33.		
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och oväntat, samt inte sällan våldsamt.30 I och med att den nya lagregeln trädde i kraft 2002 

krävs det således inte att de som stod den avlidne särskilt nära uppvisar läkarintyg för att styrka 

att de lidit en medicinskt påvisbar personskada utan detta presumeras, oavsett den skadegrun-

dande handlingens art.  

 

3.3 Den ersättningsberättigade kretsen 
I och med den nya lagregeln fastställde lagstiftaren att rätten till anhörigersättning bör begrän-

sas på så sätt att den i princip bara tillkommer den som genom släktskap, samboende eller lik-

nande stod  den avlidne särskilt nära. I förarbetena ges uttryck för att det inte ansetts lämpligt 

att i lagtext närmre definiera rekvisitet särskilt nära utan att det istället bör vara en uppgift för 

rättstillämpningen att närmare precisera när omständigheterna är sådana att detta krav för rätt 

till skadestånd är uppfyllt. Ett alternativ till detta upplägg hade enligt lagstiftaren varit att man 

i lagtexten räknat upp de personkategorier som ska vara ersättningsberättigade, vilket enligt 

lagstiftaren inte lämpar sig särskilt väl då ett sådant upplägg inte medger en nyanserad bedöm-

ning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.31 

 

Lagstiftaren anger vidare att regleringen i första hand bör ta sikte på make, registrerad partner, 

sambo, barn och förälder.32 Huvudregeln får således anses vara att de som ingår i denna per-

sonkategori (make, registrerad partner, sambo, barn och förälder) är de som kan betraktas som 

särskilt närstående. Således åsyftas i första hand medlemmar i samma etablerade hushållsge-

menskap som den som ryckts bort genom dödsfallet. Här nämns också att det inte kan uteslutas 

att någon annan än de som omfattas av huvudregeln i enskilda fall kan komma i fråga för er-

sättning, t.ex. syskon som inte sammanbodde med den döde.33 Den i förarbetena uppställda 

personkretsen är således inte uttömmande.  

 

Att make, registrerad partner, sambo, barn och förälder tillhör den personkategori som utgör 

huvudregeln innebär därmed inte att det motsatsvis ska tolkas som att personer som inte tillhör 

denna personkategori aldrig kan ha rätt till ersättning. Av propositionen framgår att regeringen 

anser att: ”Lika lite som andra regler i skadeståndslagen får den nya bestämmelsen läsas mot-

satsvis så att den utesluter en rätt till ersättning i andra fall”.34  

																																																								
30 Prop. 2000/01:68, s. 33 samt s. 36.  
31 SOU 1995:33, s. 391. 
32 Prop. 2000/01:68, s. 33 samt s. 35.  
33 Prop. 2000/01:68, s. 33 samt s. 72.  
34 Prop. 2000/01:68, s. 37.		
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Genom ikraftträdandet av den nya lagregeln fastställde således lagstiftaren att rätten till anhö-

rigersättning skulle begränsas till de som stod den avlidne särskilt nära. Enligt lagstiftaren är 

huvudregeln att de som tillhör den ovan anförda personkategorin är de som kan ha stått den 

avlidne särskilt nära. Detta utesluter dock inte att andra än de som tillhör huvudregeln kan 

anses vara särskilt närstående samt innebär inte heller att de som tillhör huvudregeln alltid ska 

anses vara särskilt närstående.  

 

3.4 Principiella överväganden 
I och med arbetet med att ta fram en ny lagregel som reglerar rätten till anhörigersättning ställ-

des lagstiftaren inför en del val av principiell vikt. Det handlade dels om vilken typ av ersättning 

som skulle utgå samt dels om hur rätten till ersättningen skulle se ut. Nedan kommer att besk-

rivas två av de huvudsakliga principiella övervägande som kommittén om ideell skada och lag-

stiftaren tog ställning till under lagstiftningsprocessens gång.  

 
3.4.1 Sorg och saknad 
Undersökningar gjordes med anledning av 1995 års utredning av hur andra länder valt att han-

tera ersättningsfrågan avseende anhöriga. I en del länder har man valt att utge ersättning för 

sorg och saknad som drabbat vissa på förhand angivna efterlevande till följd av att den anhörige 

avlidit på grund av skadeståndsgrundande handling, istället för att ersätta psykiska besvär. Det 

förekommer även att länder tillämpar båda ersättningsposterna. Ersättningsbeloppen för sorg 

och saknad bestäms i vissa länder enligt standardiserade belopp och i andra görs en bedömning 

i det enskilda fallet.35 Kommittén beaktade i sin utredning att en standardiserad skadeståndspost 

för sorg och saknad visserligen är lättare att hantera i den praktiska skaderegleringen än den av 

HD utvecklade praxisen avseende psykiska besvär till följd av nära anhörigs dödsfall, men att 

starka skäl ändå talade för att man inte skulle upphäva den rätt till ersättning som HD genom 

1971-års rättsfall samt Karlshamn-/Lomma-fallet hade fastställt. Kommittén menar dessutom 

att det är rimligt att skadeståndet bestäms efter besvärens svårhet i det enskilda fallet samt att 

den skadelidande kan få full ersättning från alla, för personskada, aktuella ersättningsposter. 

Mot argumentet att införa både en ersättningspost för sorg och saknad samt en för chockskada 

anför kommittén att samhällsekonomiska skäl talar mot ett sådant upplägg, då en sådan lösning 

skulle medföra betydande kostnader för både ansvarsförsäkringen, trafikförsäkringen samt för 

																																																								
35	SOU 1995:33, s. 394.	
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Brottsoffermyndigheten. Kostnaderna skulle enligt kommittén vara avsevärt högre än om man 

enbart inför en rätt till ersättning för chockskada i enlighet med kommitténs lagförslag.36  

 

I propositionen till lagändringen framkommer att regeringen instämmer i kommitténs slutsats 

att någon schabloniserad skadeståndspost för sorg och saknad inte bör ersätta den praxis avse-

ende rätt till ersättning för chockskada som vuxit fram genom praxis. Vad gäller möjligheten 

att införa en rätt till ersättning för sorg och saknad vid sidan av ersättning för personskada i 

form av chockskada så ansåg regeringen att flera omständigheter talar emot ett sådant förfa-

rande. Rätt till ersättning för sorg och saknad anges för det första vara en principiell nyhet i 

svensk skadeståndsrätt, varför regeringen ansåg att en seriös bedömning av frågan bör åtföljas 

av överväganden  om en motsvarande eller liknande rätt borde finnas även i andra sammanhang. 

Exempel på liknande situationer då regeringen anser att frågan kan uppkomma är då ett barn 

blivit skadat eller vid förlusten av ägodelar. Regeringen frågade sig således om en principiell 

nyhet som ersättning för sorg och saknad skulle innebära att även känslor av ledsnad och be-

drövelse i samband med angivna händelser skulle vara ersättningsgilla. Regeringen menade 

även att ”… det allvarligt kan ifrågasättas om skadeståndsrätten över huvud taget är ett ända-

målsenligt instrument för att ge ersättning för känslor som sorg och saknad”.37  

 

3.4.2 Rättspolitiska argument 

I sina i avgöranden i Karlshamn-/Lomma-fallet biföll HD ersättning till de anhöriga för chock-

skada och hänvisade till stöd för detta främst till att ”starka billighetsskäl” talade för att ska-

destånd skulle kunna utgå till någon som lidit chockskada till följd av att nära anhörig dödats 

genom uppsåtligt våld. Vad dessa billighetsskäl består i är tämligen oklart. Hellner konstaterar 

att det förefaller något förvånande att vid en adekvansbedömning fästa så stort vikt vid att ska-

dan orsakats genom uppsåtligt dödande och inte genom skadeståndsgrundande handling samt 

att billighetsskäl åberopats i samband med adekvansbedömningen.38  

 

HD ger i sina bedömningar av Karlshamn-/Lomma-fallet uttryck för att dessa starka billighets-

skäl är nära anknutna till det faktum att de psykiska besvären har uppstått på grund av att någon 

nära anhörig uppsåtligen har dödats. Denna koppling mellan den skadegörande handlingens 

beskaffenhet och de starka billighetsskälen, vilka enligt HD motiverar en rätt till ersättning, gör 

																																																								
36 SOU 1995:33, s. 394.  
37 Prop. 2000/01:68, s. 35 f.  
38 Hellner, Radetzki, Ersättning för psykiska besvär, s. 457.		
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att det inte kan uteslutas att en tanke om upprättelse till viss mån innefattas av det tämligen 

odefinierade begreppet som HD valt att använda sig av. Att billighetsskälen skulle kunna här-

ledas till ett resonemang om ersättningens upprättelsefunktion får anses vara en skälig slutsats 

just med hänsyn till det fokus på den skadegörande handlingens beskaffenhet som genomsyrar 

HD:s argumentation i fallen, vilket inte torde vara nödvändigt utifrån ett adekvansperspektiv. 

Såsom har påtalats av bland annat Andersson torde det inte föreligga någon brist vad gäller 

adekvat kausalitet i förhållande till chockskadorna.39 Likt som har konstaterats i både rättsfall 

efter Karlshamn-/Lomma-fallet samt i 1995 års utredning anses chockskada hos särskilt när-

stående vara en fullt beräknelig och typisk följd av en underrättelse om att en nära anhörig 

dödats eller skadats allvarligt, alldeles oavsett den skadegrundande handlingens beskaffenhet.40 

Med bakgrund av detta finns anledning att begrunda huruvida en sådan betoning på handlingens 

beskaffenhet i HD:s bedömning istället förefaller motivera att ersättning utgår på annan grund 

än att skadan ryms inom adekvansbedömningen. 

 

Både HD i sina avgöranden av Karlshamn-/Lomma-fallet och kommittén för 1995 års utredning 

konstaterade att det i fråga om en utvidgad rätt till ersättning för chockskada i samband med 

nära anhörigs död förelåg skäl för lagstiftaren att avgöra detta med hänsyn till att frågan främst 

rörde sig om en rättspolitisk bedömning.41 Frågan om ersättningens eventuella upprättelse-

funktion, vilken ovan framförts, har således omfattats av den bedömning som lagstiftaren har 

gjort. I propositionen till den nya lagregeln tar regeringen inte direkt ställning till vilka rättspo-

litiska argument som motiverar en rätt till anhörigersättning och vilka de starka billighetsskäl 

som HD ansett talar för att sådan ersättning ska utgå benämns inte heller. Med andra ord ser 

lagstiftaren ingen anledning att se annorlunda på anhörigersättningen än vad som framkommit 

genom HD:s utvidgning i praxis.   

 

3.5 Utvecklingen i praxis efter lagändringen 
Efter att en lagstadgad rätt till anhörigersättning införts har rättsfallen främst kommit att beröra 

hur storleken på ersättningen enligt schablon ska bestämmas. I några fall har dock HD:s pröv-

																																																								
39 Se bl.a. Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 550; Andersson, Trepartsrelationer inom ska-
deståndsrätten, s. 255.  
40 SOU 1995:33, s. 382.  
41 SOU 1995:33, s. 387.		
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ning avsett gränsdragningen för anhörigersättningen dels i förhållande till primärskadans ka-

raktär och dels avseende den ersättningsberättigade kretsen. Nedan ska utvecklingen i praxis 

illustreras, både avseende ersättningens storlek och anhörigersättningens gränser.  

 
3.5.1 Ersättningens storlek vid uppsåtligt handlande 
I NJA 2004 s. 26 (”Delsbo-fallet”) hade en man uppsåtligen dödats genom dråp och då efter-

lämnat fyra barn vilka alla yrkade 100 000 kronor var i ersättning för psykiska besvär till följd 

av faderns plötsliga bortgång. Samtliga barn hade lidit påvisbara psykiska besvär för vilka de 

hade läkarintyg samt att de alla hade varit sjukskrivna. HD:s prövning i det aktuella målet avsåg 

inte den ersättningsberättigade kretsen utan det var istället fråga om hur skadeståndets storlek 

skulle bestämmas. HD konstaterade i fallet att lagstiftaren valt att reglera denna typ av skade-

ståndsanspråk som en ersättning för personskada. Det belopp om 25 000 kronor som enligt 

praxis betalats ut till anhöriga för psykiska besvär motsvarade enligt Trafikskadenämndens 

hjälptabeller för 2002 en akut sjuktid på ett år med annan vård än sjukvård. Med hänvisning till 

att det i förarbeten ansetts finnas möjlighet att tillämpa olika schabloner beroende  på omstän-

digheterna i det enskilda fallet fann HD att det i målet var skäligt att ett dubbelt schablonbelopp, 

dvs. 50 000 kronor, utdömdes då det rört sig om uppsåtligt dödande. HD ansåg att det ligger i 

sakens natur att gärningens beskaffenhet kan vara av betydelse för skadans intensitet. HD me-

nade vidare att exempelvis får antas att psykiska besvär till följd av att en nära anhörig dödats 

i allmänhet blir allvarligare vid uppsåtliga brott än när den som orsakat skadan endast varit 

vårdslös eller svarar för skadan på annan grund och hänvisade här till SOU 1995:33.  

 

Genom Delsbo-fallet fastställde HD således att ersättning till anhöriga för chockskada som ut-

gångspunkt bör bestämmas till 25 000 kronor då den skadevållande ansvarar p.g.a. oaktsamhet, 

grov oaktsamhet eller strikt ansvar samt att i de fall då det rört sig om uppsåtligt dödande ska 

dubbelt schablonbelopp utgå.  

3.5.2 Flickvännens rätt till ersättning p g a gemensamt barn 
I NJA 2005 s. 237 (”Flickvän-fallet”) hade en man uppsåtligen dödats av en annan man. Den 

avlidne mannens flickvän yrkade ersättning för de psykiska besvär hon drabbats av till följd av 

hans bortgång. Flickvännen bodde inte tillsammans med mannen  vid tiden för dödsfallet men 

var gravid med hans barn. Vid tiden för mannens bortgång hade flickvännen ännu inte bestämt 

sig för huruvida hon skulle behålla barnet eller inte, men vid tiden för HD:s prövning hade 

barnet fötts. HD konstaterade i målet att flickvännen inte tillhörde den personkrets, dvs. hade 

inte tillhört samma hushållsgemenskap som den avlidne, som enligt förarbetena regleringen 



	 26	

främst tar sikte på. HD ansåg dock att det faktum att paret inlett ett fast förhållande samt att 

flickvännen  nu hade ett barn tillsammans med mannen gjorde att hon fick anses ha stått honom 

särskilt nära i bestämmelsens mening.  

 

HD verkar i detta avgörande lägga stor vikt vid att flickvännen behöll barnet och det kan således 

inte antas att HD resonerat likadant om flickvännen inte valt att behålla barnet och hennes re-

lation till den avlidne därmed enbart hade bedömts utifrån att de hade ett fast förhållande.  

 

3.5.3 Rätt till ersättning vid allvarlig personskada istället för dödsfall 
I NJA 2006 s. 181 (”Västerås-fallet”) hade en ung man misshandlats svårt med ett järnrör. Till 

följd av misshandeln fick han allvarliga skador vilket resulterade i att han under två veckor låg 

i koma och ovisshet rådde huruvida han skulle överleva eller inte. Modern till brottsoffret till-

erkändes ersättning med 10 000 kronor för sveda och värk, även om brottsoffret inte avlidit, 

eftersom det rört sig om uppsåtligt våld som lett till livshotande skador samt att denna kritiska 

situation då brottsoffret svävat mellan liv och död bestått under en inte obetydlig tid. I samma 

mål hade även brodern till brottsoffret yrkat ersättning för chockskada under de två veckor då 

brottsoffret svävade mellan liv och död. Brodern bodde vid tiden för dödsfallet inte tillsammans 

med brottsoffret och även om brodern anfört att de haft ett gott och nära förhållande så ansåg 

inte HD att omständigheterna i fallet i sådan mån avvek från vad som normalt gäller mellan 

syskon. Brodern tillerkändes därmed inte ersättning.  

 

Inledningsvis bör nämnas att det inte rör sig om någon reell tillämpning av 5 kap. 2 § första 

stycket p. 3 eftersom den primärt skadelidande i målet inte avled. Det kan konstateras att HD i 

det rubricerade målet lade stor vikt vid den bedömning av ersättningskretsen som gjorts i Bua-

fallet samt den presumtion som där getts uttryck för. En stor skillnad förelåg dock i rubricerar 

mål jämfört med Bua-fallet då brodern i Västerås-fallet faktiskt kunde visa på att han lidit per-

sonskada då han hade läkarintyg, medan syskonen i Bua-fallet inte hade någon sådan bevisning. 

Trots att brodern i Västerås-fallet de facto lidit en personskada så kunde han alltså enligt HD 

inte anses vara så pass närstående att personskada kunde presumeras.  

 

3.5.4 Ingen egen schablon för grov vårdslöshet och ingen rätt till ersättning för ofött barn 
I NJA 2006 s. 738 (”Norberg-fallet”) hade en gravid kvinna dödats i en trafikolycka orsakad av 

en man som varit kraftigt berusad då han framfört fordonet. Den avlidna kvinnans sambo och 

föräldrar yrkade ersättning för psykiska besvär till följd av kvinnans bortgång men även för det 
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ofödda barnets bortgång, samt menade att omständigheterna i fallet var av sådan art att de skulle 

anses berättigade till ett högre skadeståndsbelopp. HD konstaterade att det i målet rörde sig om 

grov oaktsamhet samt att syftet med att använda schabloner för att fastställa skadeståndsbelop-

pen är att rättstillämpningen ska förenklas. HD menade med bakgrund av detta att det inte var 

tillräckligt motiverat att införa ytterligare en schablon för grov oaktsamhet. Istället gjorde HD 

bedömningen att dödsfallet i det aktuella målet föranletts av sådan grov vårdslöshet från den 

skadevållandes sida som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. Av denna anledning ansåg 

HD, med hänvisning till bedömningen av skadeståndsbeloppets storlek i Delsbo-fallet, att dub-

belt schablonbelopp skulle utgå. HD konstaterade även i målet att den ersättning som utbetalats 

ur trafikförsäkringen, i detta fallet 25 000 kronor, skulle avräknas från skadeståndet då det rör 

sig om belopp som är tänkta att täcka samma ersättningsanspråk. Vad gällde yrkandet att er-

sättning även skulle utgå för psykiska besvär till följd av det ofödda barnets bortgång konstate-

rades av hovrätten att dödande av en havande kvinna i straffrättsligt hänseende inte bedöms 

som dödande av två personer och att det inte fanns någon anledning att i det förevarande målet 

i skadeståndssammanhang göra en annan bedömning. HD har i sin bedömning inte närmre be-

rört frågan om det ska ses som dödande av en eller två personer men menade att det berörda 

förhållandet inte var av sådant slag att att det lämpar sig som grundval för en särskild schablo-

niserad ersättning samt att det i målet inte heller funnits någon utredning som visat under hur 

lång tid dödsfallet har orsakat de anhöriga psykiska besvär av ersättningsbart slag.  

 
Genom sitt avgörande i det rubricerade målet fastställer HD alltså att det fortsatt är fråga om 

två olika ersättningsnivåer, 25 000 kronor som utgångspunkt och det dubbla då det rört sig om 

uppsåtligt dödande. I fall då den skadegörande handlingen föranletts av grov vårdslöshet som 

legat mycket nära uppsåtligt handlande kan detta motivera ersättning som om det de facto varit 

en uppsåtlig gärning. Vidare konstaterades även att det faktum att den avlidna var en havande 

kvinna inte föranleder ett högre schablonbelopp.  

 
I målet var justitierådet Håstad skiljaktig och menade dels att det i förevarande fall inte rörde 

sig om sådan grov vårdslöshet att det skulle anses ligga nära uppsåtligt dödande samt dels att 

det borde införas ytterligare en schablon, avseende vållande som föranletts av grov vårdslöshet. 

Som grund för införandet av en så kallad mellannivå anförde Håstad att det i enlighet med 

Delsbo-fallet kan antas att de psykiska besvären i allmänhet blir större när grunden för skade-

ståndsansvaret är grov vårdslöshet och det således vore mer skäligt att införa ytterligare en 
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schablon än att utdöma skadestånd enligt grundschablonen, dvs. 25 000 kronor. Mellanscha-

blonen, ansåg Håstad, borde bestämmas till 35 000 eller 40 000 kronor.  

 

3.5.5 Klargörande av ersättningsnivåerna 
I NJA 2017 s. 1208 (”Lund-fallet”) hade en kvinna dödat sin make genom att hugga honom 

med en kniv i magen. Mannen efterlämnade sig tre tre barn, vilka yrkade skadestånd för psy-

kiska besvär till följd av dödsfallet. Enbart ett av de tre barnen överklagade skadeståndsbeloppet 

till HD. HD konstaterade i målet att regleringen avseende ersättning för chockskada till den 

som stått den avlidne särskilt nära främst tar sikte på make, registrerad partner, sambo, barn 

och föräldrar. Då den skadelidande var barn till den avlidne gjorde inte HD någon närmre ut-

redning av huruvida relationen i fråga varit att betrakta som särskilt nära, utan drog slutsatsen 

att den skadelidande tillhörde den ersättningsberättigade kretsen.  

 

HD resonerade i målet även kring skadans karaktär och anförde att de personskador som kan 

drabba efterlevande består regelmässigt av psykisk chock eller andra psykiska besvär, samt att 

skadeståndet i sådana fall ska gottgöra psykiska reaktioner såsom ångest, sömn- och koncent-

rationssvårigheter och depressiva reaktioner som visar sig under den akuta sjuktiden efter ska-

detillfället, dvs. till dess att skadan har läkts eller ett varaktigt invaliditetstillstånd har inträtt. 

HD valde att här även klargöra skillnaden mellan ersättning för personskada enligt 5 kap. 2 § 

första stycket p. 3 och den ersättning för integritetskränkning som enligt 2 kap. 3 § SkL kan 

utgå, samt påtala att sådan ersättning för kränkning inte kan utgå till någon annan än den som 

utsatts för själva brottet. Det påtalades även att det inte finns någon rätt till ersättning för den 

sorg och saknad som kan drabba den efterlevande. För att psykiskt lidande hos en nära anhörig 

ska betraktas som personskada och därmed vara ersättningsgill förutsätts att det är medicinskt 

påvisbart, men HD hänvisade dock till att det i propositionen samt i praxis vuxit fram en be-

vislättnad i denna del. Då inga egentliga oklarheter förelåg i målet avseende personkretsen eller 

de psykiska besvärens art kom prövningen i målet främst att handla om skadeståndets bestäm-

mande.  

 
Det konstaterades att HD i sin praxis har godkänt att ersättning för sveda och värk bestäms 

schablonmässigt med utgångspunkt i Trafikskadenämndens hjälptabell. Precis som i Delsbo-

fallet ansåg HD i det aktuella målet att ersättning för psykiska besvär till följd av nära anhörigs 

död ska bestämmas med utgångspunkt i ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård. 

Vid tiden för Delsbo-fallets avgörande motsvarade detta ca 25 000 kronor, vilket emellertid ska 
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dubblas i de fall det rört sig om uppsåtligt dödande eller grov vårdslöshet som ligger väldigt 

nära uppsåtligt handlande. Då den aktuella schablonen justerats med hänvisning till penning-

värdet och därmed för år 2016 motsvarade 30 000 kronor utdömdes i målet 60 000 kronor.  
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4 Analys/Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och analysera regleringen av anhörigersättning i förhål-

lande till det syfte och de frågeställningar som ställts upp för uppsatsen. Min analys av rättsre-

geln kommer att delas upp i dels en analys av den rättsliga definitionen av särskilt närstående, 

dvs. det sätt HD har använt för att bestämma den ersättningsberättigade kretsen, och dels en 

analys av rättsregelns utformning och tillämpningen i övrigt.  

 
4.1 HD:s kriterier och definitionen av särskilt närstående 
Som redogjorts för i kapitel två och tre har det enligt förarbeten och praxis konstaterats att 

särskilt närstående till den avlidne framför allt ansetts vara de som ingick i samma hushållsge-

menskap. Utöver detta har även syskon som inte sammanbodde vid tiden för dödsfallet ansetts 

vara särskilt närstående om de hade ett speciellt nära förhållande som gått utöver vad som 

normalt sett gäller för syskon.42 Enligt HD:s bedömning i Bua-fallet har som kriterium för att 

relationen ska ha varit av sådan art ställts upp krav på väldigt tät kontakt, i princip ska de ha 

träffats dagligen.  

 

Enligt den rättsliga utredningen av relationerna i Bua-fallet ansågs syskonen till brottsoffret ha 

stått honom särskilt nära och de beviljades således ersättning trots att de inte påvisade någon 

psykisk skadeverkan, med hänvisning till bevislättnaden. I kontrast till detta beviljades inte 

brodern i Västerås-fallet ersättning trots att han faktiskt påvisade sådan skadeverkan med hän-

visning till att han inte ansågs ha stått brottsoffret särskilt nära.43 Det problematiska med utfal-

len i Bua-fallet och Västerås-fallet blir således att en person som kan visa på faktisk person-

skada inte får ersättning medan andra som inte har några underlag till styrkande av sin person-

skada får ersättning. Med detta sagt vill jag inte påstå att alla som lider personskada till följd av 

ett dödsfall bör vara berättigade till ersättning då de fortfarande måste tillhöra den ersättnings-

berättigade kretsen, vilket kan sägas utgöra rättsregelns uttalade skyddsändamål, men jag menar 

att utfallen i målen kan tyda på att bedömningen av vem som är särskilt närstående, och därmed 

ersättningsberättigad, inte alltid leder till ett resultat som är förenligt med den allmänna upp-

fattningen.  

 

Som Andersson skriver i sin artikel Anhörigersättningens gränser så innebär de ovan anförda 

kriterierna att en rättslig utvärdering av en relation inte har att beakta styrkan i de emotionella 

																																																								
42 Se NJA 2000 s. 521.  
43 Andersson, Anhörigersättningens gränser, s.7.		
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banden utan istället blir det väsentliga att utgå från förekomsten av dagliga kontakter. Anders-

son noterar att de positivt lätt fastställbara komponenterna tenderar att erhålla ett normerande 

värde, samt att detta kanske främst beror på den lätthet genom vilka de kan visas och bekräftas. 

”Att konstatera den rumsliga närheten mellan två personer i samma hushåll är, kort sagt, en-

klare än att utvärdera band av känslomässig, förtrolig och privat natur”.44  

 

Denna tolkning av hur HD ser på definitionen av en särskilt nära relation får även stöd i resul-

tatet av den empirisk undersökning som Rassam gjort av underrättsavgöranden, och då främst 

hovrättsavgöranden, i syfte att undersöka hur underrätterna tolkat begreppet särskilt närstående 

i samband med tillämpningen av 5 kap. 2 § första stycket p. 3.45 Resultatet av den empiriska 

undersökningen visar att i 142 av de 150 avgöranden som varit föremål för undersökningen 

tillhörde de ersättningssökande den personkrets som inryms under huvudregeln som ställts upp 

i propositionen (make, registrerad partner, sambo, barn och förälder). Av dessa 142 fall konsta-

terde Rassam att underrätterna i 70 fall utgav ersättning utan att motivera varför den ersätt-

ningssökande var att betrakta som särskilt närstående till den avlidne.46 Med hänsyn till bristen 

på motivering får antas att frågan inte utreddes i dessa mål utan personkretsens ställning som 

särskilt nära  presumerades.   

 

I de mål då domstolen uttryckligen gjorde en bedömning av rekvisitet särskilt närstående, un-

gefär hälften av målen, beaktades i en stor del av fallen främst frekvensen av kontakt som grund 

för att fastställa relationens art.47 Således kan konstateras att även underrätterna tolkat HD:s 

avgörande i Bua-fallet som att en utredning av huruvida en relation varit särskilt nära eller inte 

främst bör utgå från frekvensen i kontakt och då huvudsakligen kontakt i form av att personerna 

fysiskt träffats.  

 

Genom att närmare analysera resonemangen och utfallen i Bua-fallet i jämförelse med Väs-

terås-fallet kan jag konstatera att de rättsliga kriterier som HD får sägas ha ställt upp för be-

dömningen av en relations art tillsammans med tillämpningen av bevislättnaden innebär att det 

																																																								
44 Andersson, Anhörigersättningens gränser, s. 7.  
45 Rassam, Vem är särskilt nära?, s. 77.  
46 Rassam, Vem är särskilt nära?, s. 84.  
47 Rassam, Vem är särskilt nära?, s. 90 f.		
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i vissa fall kan ifrågasättas huruvida tillämpningen av rätten till anhörigersättning blir ända-

målsenlig. På grund av de kriterier för att definiera begreppet särskilt närstående som HD gett 

uttryck för i praxis finns även anledning att begrunda hur detta förhåller sig till legitimiteten.  

 
4.1.1 Legitimiteten 
Som konstaterats i avsnitt 1.4 kommer legitimitetsanalysen att baseras på fyra grunder. Den 

första grunden består i förhållandet och förenligheten med underliggande principer samt moti-

ven och syftena bakom rättsregeln. Här ska även rättsregelns förankring i den sociala kontexten 

beaktas samt huruvida den överensstämmer med den allmänna uppfattningen. Som rubrik  kom-

mer nedan att refereras till den första grunden som Skadeståndets syfte och allmänna principer.  

Den andra grunden handlar om måttet av förutsebarhet i regleringen, den tredje effektivitet och 

den fjärde koherens. Frågan blir således hur HD:s rättsliga kriterier och därmed deras definition 

av särskilt närstående förhåller sig till dessa utgångspunkter för legitimitet.  

 

4.1.1.1 Skadeståndets syfte och allmänna principer 
Den grundläggande tanken bakom skadestånd får sägas vara att det ska ha en funktion, dvs. 

verkningar som ger en förklaring till att reglerna anses nyttiga och lämpliga.48 De funktioner 

som här främst brukar diskuteras är skadeståndets reparativa respektive dess preventiva funkt-

ioner. Tanken om skadeståndets eventuella preventiva verkan bygger på prevention ur två olika 

perspektiv, dels individualprevention och dels allmänprevention.49 Enligt Hellner kan det för-

visso antas att skadeståndet kan ha en individualpreventiv verkan men han menar att uttalanden 

om att skadestånd skulle ha en allmänpreventiv effekt stödjer sig väsentligen på obevisade ut-

talanden. Hellner framhåller vidare att ”vi måste konstatera att vi över huvud inte vet mycket 

om vad som påverkar aktsamheten, och alldeles särskilt gäller detta skadeståndets roll”.50 Med 

hänsyn till Hellners resonemang samt anhörigersättningens art torde det vara rimligt att anta att 

några preventiva skäl inte främst ligger bakom motiven för denna skadeståndspost. När det 

kommer till anhörigersättning torde istället tanken om skadeståndets reparativa verkningar vara 

central.  

																																																								
48 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 37.  
49 Individualprevention innebär att en person som en gång blivit skadeståndsskyldig blir mer försiktig i 
framtiden, medan allmänprevention syftar på att folk i allmänhet undviker handlande som medför ska-
deståndsskyldighet. Se t.ex. Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40 
50 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40 f 
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För att anhörigersättningen ska kunna ha en reparativ funktion torde således vara av vikt att 

ersättningen tillfaller dem som faktiskt lidit skada av den skadegörande handlingen. I detta hän-

seende blir det därför aktuellt att beakta huruvida de kriterier som HD ställt upp är relevanta för 

att fastställa vilka som faktiskt stått den avlidne särskilt nära.  

 

Som ovan nämnts tar HD:s kriterier sikte på sådana komponenter som är av mer rumslig karak-

tär och därmed positivt lätt fastställbara i förhållande till en bedömning av ett förhållandes 

känslomässiga natur. Eftersom det med hänvisning till ersättningens tilltänkta funktion är av 

vikt att ersättningen tillfaller den som faktiskt stod den avlidne särskilt nära och som genom 

dess dödsfall lidit en personskada så blir frågan om HD:s kriterier verkligen åstadkommer detta. 

Begreppet särskilt nära anser jag syftar på hur en relation är. Frågan blir således om man över-

huvudtaget kan svara på den frågan genom att använda rumsliga kriterier. Är de personer vi 

träffar oftast de som står oss särskilt nära? I de flesta situationer torde det vara relativt lättbe-

dömt att avgöra vem som stått den avlidne särskilt nära då det oftast handlar om personer som 

tillhört samma hushållsgemenskap, vilket man får anta också är en av anledningarna till att 

HD:s kriterier fokuserar på just frekvensen av fysiska möten. I de fall då HD:s kriterier aktua-

liseras brukar det dock röra sig om ersättningssökande vilka inte tillhörde samma hushållsge-

menskap, varför det faktum att de flesta prövningar av rätten till anhörigersättning sker opro-

blematiskt blir av mindre vikt. Eftersom vuxna syskon är en relation som berörts i praxis kan 

som exempel frågeställningen formuleras som följande: Behöver vuxna syskon träffas dagligen 

för att de ska anses stå varandra särskilt nära?  

 

Frågan blir än mer aktuell att ställa med tanke på teknikutvecklingen och den utveckling som 

skett i hur vi umgås och håller kontakten med varandra. Med hänvisning till alla olika digitala 

plattformar för kommunikation som finns idag finns det ytterligare anledning att ifrågasätta 

huruvida det faktum att man befinner sig i samma rum väldigt ofta fortfarande betyder att man 

står varandra särskilt nära eller tvärtom, betyder det faktum att man inte befinner sig i samma 

rum väldigt ofta att man inte står varandra särskilt nära. Jag menar att så inte är fallet och i 

detta hänseende anser jag det därmed finnas anledning att anta att allmänhetens uppfattning av 

begreppet särskilt nära skiljer sig från rättens.  

 

Med detta sagt vill jag påstå att det finns starka skäl för att bibehålla ett restriktivt synsätt på 

innebörden av särskilt nära med hänvisning till att kretsen av ersättningsberättigade inte ska 

utökas. Jag menar dock att ett krav på förekomsten av daglig fysisk kontakt inte förefaller vara 
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ett rimligt krav i dagens samhälle eller ett tidsenligt sätt att värdera en relation. Det bör dock 

påtalas att även om jag misstänker att HD:s kriterier i vissa fall leder till att de som faktiskt stått 

den avlidne särskilt nära inte tillerkänns anhörigersättning samt anser mig ha goda grunder för 

detta så gör jag inte anspråk på att bevisa att det är så eller i hur många av fallen så sker. Detta 

menar jag utgör en alltför omfattande uppgift för att rymmas inom ramen för denna uppsats.  

 

4.1.1.2 Koherens 
När det kommer till frågan huruvida HD:s kriterier, och därigenom dess definition av vad det 

innebär att stå någon särskilt nära, är koherent eller inte får konstateras det är främst i förhål-

lande till skadeståndsrätten i övrigt och i viss mån även i förhållande till straffrätten som denna 

bedömning ska göras eftersom skadeståndsrätten, speciellt vad gäller ersättning för person-

skada, får anses ha en stark koppling till straffrätten.  

 

Som Andersson skriver så torde det inte vara ovanligt att HD väljer att använda sig av positivt 

lätt fastställbara kriterier eftersom det underlättar tillämpningen av rättsregeln.51 Som exempel 

på detta, ur den civilrättsliga regleringen, kan nämnas 1 § sambolag (2003:376), (SamboL), och 

definitionen av begreppet sambo och vad det innebär att stadigvarande bo tillsammans. Vid 

bedömningar enligt 1 § SamboL har hänvisningar gjorts till folkbokföringslag (1991:481) där 

man konstaterar att en person ska anses vara bosatt på den fastighet där denne regelbundet 

tillbringar sin dygnsvila.52 Var någon tillbringar sin dygnsvila får alltså, enligt mig, anses vara 

ett sådant lätt fastställbart kriterium likt den typ av kriterier som HD använt vid bedömningen 

av rekvisitet särskilt nära.  

 

I kontrast till detta bör dock betonas att det i den för uppsatsen centrala rättsregeln är fråga om 

ett begrepp till beskrivande av hur en relation var, dvs. lagstiftaren har valt att använda sig av 

känsloord i lagstiftningen. Det i SamboL aktuella rekvisitet är samboende vilket inte anspelar 

på vilken känslomässiga art relationen i fråga var av. Det kan konstateras att den typ av begrepp 

som särskilt nära utgör inte vanligen förekommer inom juridiken, vilket kan antas bero på att 

känsloord och liknande passar sämre in i juridiken. Juridiken som sådan är inte särskilt väl 

utformad för att hantera bedömningar av bands känslomässiga, förtroliga och privata natur vil-

ket gör det enklare att istället utgå från lätt fastställbara kriterier av mer rumslig karaktär vid en 

sådan bedömning. Det kan i vart fall konstateras att varken inom skadeståndsrätten i övrigt  eller 

																																																								
51 Andersson, Anhörigersättningens gränser s. 7. 
52 Lind, Sambolagen m.m. (Zeteo), 1 § , 2018-11-30.  
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inom straffrätten så förekommer den här typen av begrepp som hänför sig till känsloord. Detta 

talar för att användningen av själva begreppet särskilt nära inte fullt överensstämmer med det 

rättsliga systemet i denna del samt att det därför finns anledning att anse att regleringen inte är 

fullt koherent. Avseende HD:s kriterier så kan sägas att kriterierna i sig stämmer väl överens 

med den typen av kriterier, dvs. konkreta och lätt fastställbara, som brukar användas i rättstill-

lämpningen men då det i förhållande till anhörigersättningen är fråga om ett rekvisit av känslo-

mässig natur så kan ändå ifrågasättas i vilken mån kriterierna stämmer in i själva regleringen.  

 
4.1.1.3 Förutsebarhet 
Vad gäller förutsebarhet så kan konstateras att begreppet särskilt nära är ett tämligen oklart 

begrepp. Syftet med att ha ett sådant vagt begrepp som utgångspunkt för bedömningen av vem 

som har rätt till anhörigersättning är, som tidigare nämnts, att större hänsyn ska kunna tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan antas att ett sådant upplägg innebär en sämre 

utgångspunkt när det kommer till att kunna förutse vilka som är ersättningsberättigade enligt 

bestämmelsens mening. Jag vill för den sakens skull inte påstå att förutsebarhet är omöjligt att 

uppnå med en sådan utformning av lagregeln, men jag menar att ett så vagt formulerat rekvisit 

kräver förtydligande i övrigt för att bestämmelsen ska kunna anses vara förutsebar.  

 

I förarbetena till 5 kap. 2 § första stycket p. 3 anges att rätten till anhörigersättning omfattar 

dem som lidit personskada till följd av den anhöriges bortgång och som genom samboende, 

släktskap eller liknande stod den avlidne särskilt nära.53 Vidare framgår att de som i första hand 

kan bedömas som särskilt närstående är de som tillhör personkategorin make, registrerad part-

ner, sambo, barn och förälder. Utöver detta ges i förarbetena ingen ledning på hur bedömningen 

av huruvida någon är särskilt närstående ska ske eller vilka kriterier som ska ligga till grund 

för bedömningen. I rättspraxis har HD, som ovan redogjorts för, genom sitt avgörande i Bua-

fallet samt i Västerås-fallet gett uttryck för att bedömningen huruvida en relation varit särskilt 

nära eller inte ska göras utifrån kriterier av mer rumslig karaktär nämligen utifrån hur frekvent 

kontakten mellan individerna var. Således tas i denna del inte hänsyn till hur nära relationen 

var på en mer känslomässig nivå utan det relevanta antas vara att man träffas ofta. Ur ett rent 

förutsebarhetsperspektiv kan ett sådant upplägg antas vara väl önskvärt eftersom sådana krite-

rier är lättare att fastställa och utfallet blir därmed också lättare att förutse. När det kommer till 

																																																								
53 Prop. 2000/01:68, s. 33; SOU 1995:33, s. 388.  



	 36	

förutsebarheten i en rättsregel finns alltså inget direkt värde i att de som faktiskt stod den av-

lidne särskilt nära tillerkänns ersättning utan det viktigaste är framförallt att man på förhand 

kan förutse om man tillhör den ersättningsberättigade kretsen eller inte. Enligt min mening är 

HD:s kriterier på så vis väl förenliga med tanken om förutsebarhet och kriterierna i sig utgör på 

den grunden inget hinder mot tillämpningens legitimitet.  

 

4.1.1.4 Effektivitet 
Även om de kriterier som HD ställt upp i rättspraxis ger en för förutsebarheten tillfredsställande 

ledning så kvarstår en del av oklarheten i begreppet, vilket även framgår av Rassams empiriska 

undersökning av rättstillämpningen. Resultatet av undersökningen visar att även om HD:s kri-

terier använts som utgångspunkt i en stor del av rättsfallen så har en del av underrätterna ut-

vecklat andra kriterier och bedömningsgrunder för att fastställa huruvida relationen varit sär-

skilt nära eller inte.54 Därmed kan konstateras att även om HD gett viss vägledning i frågan så 

har inte ett tillräckligt tydligt ställningstagande gjorts av HD för att andra typer av kriterier ska 

uteslutas som bedömningsgrund. Att kriterierna i sig medför en förutsebar tillämpning innebär 

således inte att regleringen som en helhet kan anses förutsebar då dessa kriterier inte med till-

räcklig tydlighet har fastställts och tillämpningen av dem därmed varierar. Avseende kriterier-

nas effektivitet så får konstateras att de efterföljs av underrätterna i de flesta fall, vilket får anses 

tala för att de är effektiva.55  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det utifrån ovan stadgade grunder finns anledning att miss-

tänka att anhörigersättningen inte alltid tillfaller dem som faktiskt stod den avlidne särskilt 

nära. Jag menar också att det finns anledning att med hänvisning till de förändringar som skett 

sedan Bua-fallet, när det kommer till hur vi håller kontakten och umgås, finns anledning att 

ifrågasätta relevansen i HD:s kriterier då de inte längre kan anses lika förankrade i den sociala 

kontexten eller anses överensstämma med den allmänna uppfattningen av vad det innebär att 

stå någon särskilt nära. Det kan även konstateras att HD:s kriterier, och därmed den rättsliga  

definitionen av vad en särskilt nära relation är, kan ifrågasättas med hänsyn till den bristande 

förutsebarheten, kanske inte i kriterierna som sådana men i dess tillämpning. Vad gäller effek-

tiviteten i kriterierna får dock, med hänvisning till Rassams undersökning, anses att kriterierna 

efterföljs i de flesta fall och att HD:s definition därmed är förhållandevis effektiv. Sammantaget 

																																																								
54 Jfr Rassam, Vem är särskilt nära?, s. 90 samt s. 94.  
55 Se ovan s. 29.		
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får alltså konstateras att det finns grund för att bedöma HD:s kriterier och dess sätt att fastställa 

den ersättningsberättigade kretsen som mindre legitim.  

 

4.2 Anhörigersättningens utformning 

Som konstaterats ovan finns det anledning att ifrågasätta legitimiteten i HD:s kriterier och där-

med deras definition av vad det innebär att vara särskilt närstående. Nedan ska nu analyseras 

hur själva rättsregeln utformats och motiverats samt hur detta förhåller sig till legitimitet utifrån 

samma grunder som gjorts ovan. Inledningsvis kommer jag dock att diskutera anhörigersätt-

ningens funktion och dess förhållande till kränkningsersättning, hur bevislättnaden/presumt-

ionsregeln påverkar anhörigersättningens funktion och syfte samt hur detta förhåller sig till be-

greppet sorg och saknad.  

 

4.2.1 Ansvarsgrunden och adekvat kausalitet 
I och med den nya rättsregeln avseende anhörigersättning ställdes inte längre något krav på att 

skadevållaren skulle ansvara på grund av uppsåtlig handling, alternativt grov vårdslöshet som 

när angränsar till uppsåt, utan lagstiftaren ansåg att alla dödsfall som föranletts av skadestånds-

grundande handling skulle ge en rätt till ersättning om den anhörige tillhör den ersättningsbe-

rättigade kretsen. Lagstiftaren och kommittén för 1995 års utredning menade att psykiskt li-

dande hos de anhöriga torde vara en typisk och beräknelig följd oavsett den skadegörande hand-

lingens art.56 I kontrast till vad lagstiftaren och kommittén i förarbetena har kommit fram till så 

anser jag att det finns anledning att vara skeptisk till adekvansbedömningen i denna del. Den 

för rättsregeln aktuella skadan är som tidigare nämnts personskada, vilket enligt förarbetena till 

lagändringen innebär medicinsk påvisbara psykiska besvär som går utöver de känslor av sorg 

och saknad som ett dödsfall brukar medföra.57 Med hänsyn till de krav som ställs på rekvisitet 

personskada, att det ska handla om en medicinsk påvisbara besvär, så anser jag inte att det finns 

tillräcklig grund för att hävda att en sådan skada är en typisk och beräknelig följd oavsett an-

svarsgrund. De speciellt försvårande omständigheter som förelåg i Karlshamn-/Lomma-fallet 

får antas ha haft en stor inverkan  på HD:s bedömning av huruvida  skadorna kunde anses såsom 

adekvata följder av den skadegörande handlingen. Med hänsyn till det resonemang som fördes 

																																																								
56 Se ovan avsnitt 3.1.  
57 Prop. 2000/01:68, s. 36.  
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av HD i dessa mål får antas att det redan här främst var rättspolitiska skäl som låg bakom utfal-

len.58 Jag menar därmed att den utvidgning som lagstiftaren sedan valt att göra av adekvansbe-

dömningen inte är tillräckligt motiverat ur ett adekvansperspektiv. Med hänsyn till detta anser 

jag att den lagstadgade rätt till ersättning, oavsett ansvarsgrundens art, som införts snarare är 

att hänföra till rättspolitiska skäl än till adekvansbedömningen. Om anhörigersättningen i denna 

omfattningen ansågs motiverad av rättspolitiska skäl så menar jag även att det finns anledning 

att fundera över huruvida en ersättning för sorg och saknad hade varit mer lämplig än en ersätt-

ning för personskada.  

 
4.2.2 Skadeståndets funktion  

Som nämnts ovan i avsnitt 4.1.1.1 är det rimligt att anta att syftet med anhörigersättning främst 

är att den ska ha en reparativ funktion, dvs. ersättningen är till för att reparera den skada som 

uppstått. Denna tanke kan dock vara problematisk när det kommer till ersättning för ideell skada 

eftersom skadan inte kan översättas i kronor och ören och frågan blir då om det överhuvudtaget 

är möjligt att ersätta ideella skador med pengar.59  

 

Den typ av handlingar som kan ge ersättning för ideella skador är ofta sådana handlingar som 

ger upphov till starka känslor av vrede, avsmak, ursinne eller liknande och det kan således 

diskuteras huruvida skadeståndsrätten bör göra något för att möta dessa känslor.60 Det som här 

beskrivs är att skadeståndet ska fungera som en slags vedergällning, dvs. att det har en retributiv 

funktion. Ett utflöde ur ett sådant synsätt på skadeståndet kan vara så kallade punitive damages 

vars höga skadeståndsnivåer ska verka bestraffande. Det bör dock tilläggas att punitiva skade-

stånd sällan motiveras med rena bestraffningsargument utan snarare med preventiva argu-

ment.61  

 

I detta sammanhang kan även en jämförelse göras med ersättning för kränkning enligt 2 kap.  

3 § SkL. Ersättning för kränkning ska utgå då någon allvarligt kränker någon annan genom 

brott som innefattar ett angrepp på dennes person, frihet, frid eller ära. Det rör sig således även 

här om ersättning för ideell skada vars belopp bestäms med hjälp av schabloner. Kränknings-

																																																								
58 Se ovan s. 23.  
59 Se ovan avsnitt 2.2.  
60	Schultz, Kränkning, s. 59.	
61 Schultz, Kränkning, s. 59.  
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ersättningens funktion, likt anhörigersättningen, får anses främst vara att den ska verka repara-

tivt.62 Med andra ord kan det uttryckas så att skadeståndet syftar till att återställa den skadeli-

dande till den situation som hon skulle ha varit i om inte den ansvarsgrundande händelsen in-

träffat.63 Vad gäller schablonbeloppen för ersättning av kränkning kan nämnas att dessa har 

höjts med tiden, vilket i vart fall delvis har ansetts hänga samman med att synen på allvarliga 

våldsbrott har skärpts i strafflagstiftningen.64 Att ersättningsnivåerna höjs med hänvisning till 

att synen på allvarliga våldsbrott har stärkts anser jag inte enbart kan motiveras med att skadan 

blir större ju allvarligare brottet anses vara utan att höjningarna snarare utgör ett argument för 

att man menar att kränkningsersättningen även ska verka som en sanktion, dvs. ha en form av 

punitiv funktion. Enligt min mening är det alltså mer motiverat ur ett vedergällnings-/bestraff-

ningsperspektiv att höja nivåerna än ur ett reparativt perspektiv. Eftersom punitiva skadestånd 

ofta motiveras med preventiva argument och då skadestånds preventiva funktion är starkt ifrå-

gasatt kan diskuteras huruvida en sådan ökning är motiverat ur något annat perspektiv än rent 

rättspolitiskt.65  

 

Med hänvisning till att höjningar av schablonbeloppen för kränkning motiverats utifrån an-

svarsgrunden för skadeståndet och inte utifrån den skadelidandes upplevelse av brottet, vilket 

typiskt sett kännetecknat hur man tidigare bestämt skadeståndets storlek, så får konstateras att 

det finns anledning att betrakta skadestånd för kränkning som en delvis sanktionsorienterad 

ersättningstyp. Skadestånd för kränkning kan med andra ord sägas vara åsyftade att både fun-

gera reparativt samtidigt som de även utgör en form av sanktion mot gärningspersonen.  

 

Som nämnts tidigare i uppsatsen utgår enligt praxis alltså ett dubbelt schablonbelopp vid upp-

såtligt handlande än vid annat vållande med hänvisning till att det kan antas att omfattningen 

av de anhörigas psykiska lidande påverkas av den skadegörande handlingens art.66 Till skillnad 

från ersättning för kränkning så avser anhörigersättningen ersättning för personskada och HD 

har anfört i bland annat Delsbo-fallet att schablonbeloppen för anhörigersättningen således är 

bundna till de normer som allmänt tillämpas vid bestämmande av sådan ersättning. Frågan är 

dock om det kan anses befogat rent personskademässigt att dubbelt belopp utgår vid uppsåtligt 

brott eller om man kan anta att det större beloppet som utgår vid uppsåtligt brott är motiverat 

																																																								
62 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 37 f.  
63 Schultz, Kränkning, s. 63.  
64 Se NJA 2017 s. 1208.  
65 Om skadeståndets preventiva funktioner, se ovan avsnitt 4.1.1.1.  
66 Se NJA 2004 s. 26.		
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ur något annat perspektiv. Andersson anför i sin artikel Anhörigersättningens gränser att fokus 

bör inriktas på vilka psykiska verkningar som uppstår för den anhörige under den akuta tiden 

efter skadehändelsen istället för den skadegörande handlingens art, när det kommer till att be-

döma ersättningens storlek. Genom att lägga fokus på den skadegörande handlingen eller den 

omständighet att den primärt skadelidande inte avled menar Andersson att vi riskerar att med-

vetet eller omedvetet inrymma tanken på sorg och saknad eller betrakta anhörigersättningen 

som ett straffskadestånd, dvs. med en punitiv funktion, som bihang till en eventuell fängelse-

påföljd. Att den primärt skadelidande under en längre tid svävar mellan liv och död, menar 

Andersson, snarare kan motivera en högre ersättning än om denne avlider omedelbart då det 

kan antas att en längre tid av ovisshet kan bidra till mer omfattande psykiska besvär.67 Det 

framgår även i propositionen att ersättning utöver ett schablonbelopp fordrar en särskild utred-

ning som påvisar ovanligt omfattande psykiska besvär.68 

 

HD anför i Norberg-fallet att syftet med att använda schabloner för att fastställa ersättning för 

sveda och värk är att förenkla tillämpningen samt att detta syfte skulle motverkas om många 

olika schabloner skulle gälla vid sidan av varandra beroende på förhållandena i olika fall. Enligt 

HD:s resonemang i det aktuella målet måste skilda schabloner kunna motiveras utifrån gene-

rella antaganden om hur olika förhållanden inverkar på de psykiska besvärens karaktär och 

omfattning. Precis som i Delsbo-fallet ansåg HD i detta målet att den skadegörande handlingens 

beskaffenhet kunde motivera en högre ersättning och hänvisade till samma ställningstagande 

som gjordes i Norberg-fallet.  

 

Även om det inte kan uteslutas att den skadegörande handlingens art kan ha viss påverkan på 

omfattningen av de psykiska besvären hos de särskilt närstående så ansluter jag mig här till 

Anderssons resonemang och menar att bedömningen huruvida högre schablonbelopp ska utgå 

eller inte bör ta utgångspunkt i de psykiska besvären och inte i ansvarsgrunden. Enligt min 

mening skulle det utöver vad Andersson anfört exempelvis kunna handla om huruvida den ska-

delidande har bevittnat dödsfallet eller kommit till platsen snart där efter eller i övrigt om det 

finns omständigheter som kan ha försvårat den skadelidandes upplevelse. Precis som uttryckts 

i förarbetena till lagregeln för anhörigersättning så är presumtionsregeln enbart tillämplig vid 

ersättning enligt grundschablon. Således måste en särskilt närstående som yrkar ersättning med 

																																																								
67 Andersson, Anhörigersättningens gränser, s. 8.  
68 Prop. 2000/01:68, s. 37.  
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högre belopp visa på att dennes psykiska besvär varit mer omfattande än vad som ersätts med 

grundschablonen, inte att den ansvarsgrundande handlingen varit av sådant slag att mer omfat-

tande psykiska besvär kan presumeras. Att så pass stor hänsyn tas till den skadevållandes sida 

anser jag talar för att även anhörigersättningen, precis som ersättning för kränkning, utöver den 

reparativa funktionen kan sägas ha en punitiv funktion. Jag vill således påstå att vi även här har 

att göra med en form av sanktionsorienterad ersättningstyp.  

 

I detta sammanhang bör också återkopplas till Schultz resonemang avseende inkommensura-

bilitetstesen, dvs. att det kan ifrågasättas huruvida det över huvud taget är möjligt att ersätta den 

här typen av skador med pengar.69 Oavsett om man anser att det är lämpligt att söka reparera 

en personskada med pengar eller inte så kan antas att ur ett rättviseperspektiv så får pengarna 

större betydelse än om man enbart betraktar dem som ett medel för att uppnå reparation. Genom 

detta resonemang anser jag att man även här kommer tillbaka till att anhörigersättning likt 

kränkningsersättning till viss del syftar till att fungera som en sanktion och därigenom förse de 

skadelidande med någon form av upprättelse.  

 

4.2.3 Bevislättnaden/presumtionen – vad blir effekten? 

Det finns en underliggande principiell tanke om att skadestånd kan utgå vid dödsfall till följd 

av skadeståndsgrundande handling till den som har en så nära relation att man kan presumera 

psykisk skadeverkan. Enligt den rättsliga utredningen av relationerna i Bua-fallet ansågs sys-

konen till brottsoffret ha stått honom särskilt nära och de beviljades således ersättning trots att 

de inte påvisade någon psykisk skadeverkan. I kontrast till detta beviljades inte brodern i Väs-

terås-fallet ersättning även om han faktiskt påvisade sådan skadeverkan då han inte ansågs ha 

stått brottsoffret särskilt nära.70 Som ovan nämndes blir det problematiska med utfallen i de 

båda fallen att en person som kan visa på faktisk personskada inte får ersättning medan andra 

som inte har några underlag till styrkande av sin personskada får ersättning.71  

 

Den presumtion som kommit till uttryck i förarbetena är att det kan antas att den som stått den 

avlidne särskilt nära lider psykiska besvär till följd av att denne dödats genom skadestånds-

grundande handling. Enligt den empiriska undersökning som Rassam utfört kan dock konsta-

teras att många av underrätterna tolkat det som att den personkrets som i propositionen uppställs 

																																																								
69 Se ovan avsnitt 2.2.  
70 Andersson, Anhörigersättningens gränser, s.7.  
71 Se ovan avsnitt 4.1.  
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som huvudregel72 presumeras vara särskilt närstående vilket leder till att någon utredning 

huruvida de anhöriga i dessa fall faktiskt är särskilt närstående aldrig görs.73 Med andra ord så 

används personkretsen från förarbetena som en presumtionsregel för att fastställa vem som är 

särskilt nära. När detta väl konstaterats används sedan den presumtionsregel som HD konsta-

terade i Bua-fallet och som getts uttryck för i förarbetena, dvs. att den som väl ansetts vara 

särskilt närstående presumeras ha lidit personskada till följd av dödsfallet.  

 

Jag vill med detta hävda att även om man som anhörig tillhör den personkategori som enligt 

propositionen som huvudregel kan anses ersättningsberättigad, så krävs ändå att relationen mel-

lan den ersättningssökande och den avlidne utreds för att kunna fastställa att relationen i fråga 

faktiskt varit av sådan särskilt nära art att den anhörige är berättigad till ersättning. Det framgår 

av propositionen att: ”En sådan rätt bör i princip tillkomma bara den som genom släktskap, 

samboende eller liknande står den skadade särskilt nära”.74 Min tolkning av detta är att man 

genom släktskap, samboende eller liknande kan stå den avlidne särskilt nära men att det inte 

för den sakens skull presumeras att man gör det. Det måste således fortfarande utredas. När en 

anhörig därefter kan konstateras ha stått den avlidne särskilt nära inträder bevislättnaden och 

den anhörige presumeras därför ha lidit personskada till följd av dödsfallet. I 1995 års utredning 

gav kommittén som förslag att rättsregeln kan formuleras så att man: ”...i lagen gör kretsen 

ersättningsberättigade ganska vid och istället låta den omständigheten att någon åsamkats en 

personskada i form av psykiska besvär till följd av dödsfallet utgöra ett, låt vara inte avgörande, 

kriterium på att han har stått den avlidne så nära att det är rimligt att skadestånd utgår för 

denna personskada”.75 Av detta kan utläsas att även kommittén ansåg att presumtionsregler 

inte kan användas i båda stegen av tillämpningen utan en presumtion kan ske enbart om en av 

delarna i tillämpningen är utförligt utredd.  

 

Problematiken kan ytterligare belysas genom att närmare analysera rekvisitet särskilt nära. Min 

tolkning av rekvisitet är att det åsyftar ett värde avseende hur en relation är. Det rättstillämparen 

synes ha försökt göra är att uppfylla rekvisitet med en personkategori, dvs. genom att ange 

vilken typ av relation det rör sig om. Frågeställningen blir således om frågan: Är relationen 

särskilt nära?,  kan besvaras med: Den anhörige är förälder.  

																																																								
72 Propositionen uppger att lagregeln i första hand bör ta sikte på make, registrerad partner, sambo, 
barn och förälder. Se prop. 2000/01:68, s. 37.  
73 Se ovan s. 29.  
74 Prop. 2000/01:68, s. 33.		
75 SOU 1995:33, s. 391.  
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4.2.4 Sveda och värk eller sorg och saknad? 

Ytterligare en frågeställning som aktualiseras när presumtionsregeln används på så sätt som 

ovan redogjorts för är om det leder till att vi i vissa fall faktiskt ersätter sorg och saknad snarare 

än personskada. För att det ska röra sig om en personskada ska skadan enligt förarbetena var 

medicinskt påvisbar, dvs. kunna styrkas av läkarintyg eller liknande. Den bevislättnad som in-

förts och som hänförs till den ovan beskrivna presumtionsregeln innebär att något krav på lä-

karintyg eller liknande inte finns för de särskilt närstående eftersom det presumeras att de drab-

bas av psykiskt lidande som går utöver känslor av sorg och saknad. Frågan är dock hur utfallet 

blir om en användning av personkretsen från förarbetena som en presumtion leder till en inkor-

rekt identifiering av de som stod den avlidne särskilt nära. Om de ersättningssökande inte fak-

tiskt är särskilt närstående torde inte heller kunna presumeras att de har drabbats av person-

skada i form av psykiskt lidande till följd av dödsfallet. Huruvida deras besvär går utöver käns-

lor av sorg och saknad utreds då inte eftersom de felaktigt presumeras ha lidit personskada. 

Resultatet av en feltolkning av hur personkretsen i förarbetena ska användas leder således, en-

ligt mig, till att vi i vissa fall faktiskt ersätter sorg och saknad trots att det speciellt klargjorts i 

förarbetena och praxis att någon ersättning för sorg och saknad inte är aktuell i svensk rätt.  

 

Som ovan konstaterats ansåg kommittén för 1995 års utredning samt lagstiftaren att samhälls-

ekonomiska skäl talade emot införandet av en ersättning för sorg och saknad i svensk rätt, vid 

sidan av anhörigersättning i form av personskada. Lagstiftaren menade även att en sådan prin-

cipiell nyhet inom svensk rätt föranleder en seriös bedömning huruvida man i så fall borde 

överväga att även ersätta känslor av ledsnad och bedrövelse i samband med andra händelser. 

Som exempel angavs här scenariot att ett barn blir skadat eller vid förlusten av ägodelar.76 Vad 

gäller de samhällsekonomiska aspekterna vid införandet av en ersättning för sorg och saknad 

vid sidan av ersättning för personskada så har jag svårt att se varför kostnaderna skulle bli större 

vid ett sådant upplägg än de är idag. Enligt min mening så skulle det vara motiverat att en 

ersättning för sorg och saknad skulle utgå enligt schablon vilken kan sättas lägre än ersättning 

för personskada eftersom den då inte behöver förhålla sig till den etablerade praxis som per-

sonskadan behöver. Eftersom det kan antas att ersättning för sorg och saknad idag utgår som 

ersättning för personskada och därmed enligt schablonbelopp för personskada så vill jag påstå 

att det finns en möjlighet att kostnaderna snarare skulle minska. Avseende begränsningen av 

																																																								
76	Se ovan avsnitt 3.4.1.  
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rätten till ersättning för sorg och saknad så får anses att det utifrån exempelvis resonemang om 

rättsregelns skyddsändamål samt rättspolitiska intressen, är enklare att åstadkomma detta än att 

tänja på den adekvata kausalitetens gränser på så sätt som har gjorts i den aktuella rättsregeln. 

Den kan inte heller anses önskvärt att kalla något för personskada trots att det inte är det.  

 

4.2.5 Legitimiteten 
Nedan kommer legitimiteten i hur rättsregeln utformats samt i tillämpningen utöver HD:s kri-

terier att diskuteras. Analysen/diskussionen kommer precis som i avsnitt 4.1.1 att utgå från de 

fyra grunder som inom ramen för denna uppsats ställts upp som ram för legitimitetsanalysen.  

 
4.2.5.1 Skadeståndets syfte och allmänna principer 
Det kan konstateras att syftet med anhörigersättningen är att ersätta den personskada som de 

närmast anhöriga kan tänkas lida till följd av ett dödsfall som förorsakats av en skadestånds-

grundande handling. Med andra ord är ersättningen tänkt att ha en reparativ funktion vilket även 

tidigare har klargjorts. Precis som diskuterats ovan kan dock skadeståndet till anhöriga sägas 

ha även en punitiv funktion som mer är kopplad till skadevållarperspektivet och fungerar som 

en sanktion. När det kommer till att utreda huruvida rättsregeln såsom den är utformad uppfyller 

sitt syfte anser jag det vara av vikt, i vart fall avseende dess reparativa funktion, att ersättningen 

faktiskt tillfaller de som stått den avlidne särskilt nära, vilken även har getts uttryck för i avsnitt 

4.1.1.1.  

 

Precis som redogjorts för i förarbetena till lagregeln syftar det vaga begreppet särskilt nära till 

att hänsyn ska kunna tas till omständigheterna i det enskilda fallet vilket leder till en större 

chans att ersättningen tillfaller rätt person, dvs. den som faktiskt stod den avlidne särskilt nära. 

Således kan konstateras att lagstiftarens intention varit att inte begränsa rättsregeln till ett antal 

uppställda ersättningsberättigade utan istället velat hålla detta fritt för rättstillämparen att göra 

en bedömning i varje enskilt fall. Även om lagstiftaren angett att det som huvudregel ska röra 

sig om en viss personkrets77 så är inte denna uteslutande. Vi har alltså att göra med en rättsregel 

som till sin natur är relativt öppen för friare bedömningar men som till följd av sin egna oklarhet 

samt rättstillämparens tillvägagångssätt för att konkretisera bedömningen blivit otydlig och 

oklar. Med detta i åtanke vill jag, precis som i avsnitt 4.1.1.1, påstå att oklarheten leder till att 

ersättningen i en del fall inte tillfaller dem som faktiskt stod den avlidne särskilt nära samt att 

det som då faktiskt ersätts är sorg och saknad och inte personskada. Ett sådant utfall som här 

																																																								
77 Se prop. 2000/01:68, s. 37.  



	 45	

beskrivits strider således, i vart fall till viss del, mot bestämmelsens syfte och de allmänna ska-

deståndsrättsliga principer som får anses ligga bakom regleringen av anhörigersättningen. I för-

hållande till skadeståndets eventuella punitiva funktion får antas att det inte spelar någon roll 

vem som tillerkänns ersättningen eftersom det i så fall syftar till att fungera som en sanktion 

gentemot skadevållaren.  

  

 
4.2.5.2 Koherens 
Inledningsvis kan sägas att tanken med att utforma regleringen av anhörigersättningen som man 

gjorde delvis var att lagstiftaren ville hålla sig till ersättning för personskada, vilket får anses 

stämma väl överens med hur skadeståndsrätten inom svensk rätt är uppbyggd. Således måste 

konstateras att själva utformningen av regleringen av anhörigersättningen som en ersättning för 

personskada är koherent. Vid en analys av koherensen i regleringen av anhörigersättning måste 

dock även beaktas hur den är uppbyggd. Som nämnts ovan i legitimitetsanalysen av HD:s kri-

terier så kan konstateras att rekvisit såsom särskilt nära som anspelar på en relations känslo-

mässiga natur inte är vanligt förekommande inom juridiken samt att liknande begrepp inte fö-

rekommer varken inom skadeståndsrätten i övrigt eller inom straffrätten. Bristen på rekvisit av 

liknande art inom det rättsliga systemet får, precis som uttrycktes i avsnitt 4.1.1.2, anses tala 

för att den för anhörigersättningen utformade rättsregeln i viss mån inte förefaller vara koherent 

med systemet i övrigt.  

 
4.2.5.3 Förutsebarhet 
Även vad gäller förutsebarheten får sägas att en lagregels tydlighet är av stort värde och det 

finns i detta hänseende anledning att kritisera regleringen avseende anhörigersättning för dess 

otydlighet. Rent teoretiskt vill jag dock påstå att rättsregeln inte nödvändigtvis framstår som 

otydlig för gemene man utan jag tror att de flesta har en uppfattning om vilka som står en 

särskilt nära. Det behöver således inte vara så att känsloord eller liknande begrepp inom juri-

diken leder till problem eller oklarheter. Däremot menar jag att det är när den rättsliga betydel-

sen av begreppet skiljer sig från allmänhetens uppfattning av begreppets innebörd och vi då 

saknar en språklig överensstämmelse i begreppen som vi får problem. Med andra ord kan sägas 

att regleringen av anhörigersättningen i viss mån saknar förankring i den språkliga kontexten 

vilket jag menar bidrar till en oklarhet och därmed också en bristande förutsebarhet i rättsre-

gelns tillämpning. Det kan även tilläggas att argumentet för förutsebarhet och därmed rättssä-

kerhet inte alltid bör väga så starkt att enkelhet ska prioriteras. Som Andersson uttrycker det så 
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behöver inte det faktum att en regel etablerats betyda att man för all framtid måste utesluta 

förändringar beroende på samhällsförhållandenas utveckling.78 

 
4.2.5.4 Effektivitet 
Med anledning av att det råder stor oklarhet kring hur begreppet särskilt närstående ska tolkas 

samt hur personkretsen som getts uttryck för i förarbetena ska användas så får antas att den 

något spretiga tillämpning av regeln i underrätterna, som påtalats genom den empiriska under-

sökningen som Rassam genomfört, är en logisk följd av detta.79 Det kan även hävdas att svå-

righeterna med att i rättstillämpningen fastställa innebörden av att stå någon särskilt nära inne-

bär att regleringen inte heller blir särskilt effektiv. Det blir alltså svårt att konstatera huruvida 

den rättsliga normen efterföljs eller inte med hänsyn till att den är så pass oklar i sin utformning. 

Således vill jag påstå att även om HD:s kriterier kan anses effektiva så innebär inte detta att 

regleringen som helhet kan anses effektiv. Med hänsyn till rättsregelns oklarhet blir det egent-

ligen svårt att bedöma i vilken mån den efterföljs och jag menar därför att dess oklarhet tyder 

på en ineffektivitet i regleringen.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det utifrån ovan uppställda grunder framstår som att regle-

ringen av anhörigersättningen är en relativt oklar rättsregel vilket leder till att ersättningen 

ibland inte tillfaller de som faktiskt stod den avlidne särskilt nära. Vidare kan konstateras att 

rättsregeln såsom den utformats inte är helt koherent med det rättsliga systemet i övrigt främst 

med hänsyn till rekvisitet särskilt nära vilket får anses vara ett begrepp som starkt anspelar på 

känslor och inte till fullo passar in i juridiken. Avseende rättsregelns förutsebarhet kan sägas 

att det eventuellt finns en språklig skillnad i begreppet särskilt nära när det kommer till HD:s 

definition och den allmänna uppfattningen. Denna eventuella differens i kombination med rätts-

regelns vaga utformning menar jag leder till att det finns en bristande förutsebarhet. Vad gäller 

rättsregelns effektivitet menar jag att det på grund av dess oklarhet är svårt att bedöma huruvida 

den efterföljs eller inte och oklarheten får därför anses tala för en ineffektivitet i regleringen. I 

övrigt menar jag att anhörigersättningen, precis som ersättning för kränkning, kan sägas ha dels 

en reparativ funktion men även en punitiv funktion med hänvisning till att ersättningens storlek 

tenderar att bestämmas utifrån den ansvarsgrundande handlingens art och andra omständigheter 

på den skadevållandes sida istället för att fokusera på den skadelidandes perspektiv. Således får 

konstateras att anhörigersättningen utgör en delvis sanktionsorienterad skadeståndstyp. Med 

																																																								
78 Andersson, Trepartsrelationer inom skadeståndsrätten, s. 46.  
79 Se ovan avsnitt 4.1.1.4.   
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hänvisning till den empiriska undersökning som Rassam gjort kan även hävdas att den person-

krets som ställts upp som huvudregel i förarbetena ibland används som en presumtionsregel 

vilket leder till en misstanke om att ersättning ibland utgår för sorg och saknad snarare än per-

sonskada.   
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5 Avslutande reflektioner 

5.1 Adekvans eller rättspolitiska skäl? 
Det kan konstateras att HD genom sina avgöranden i Karlshamn-/ Lommafallen, lagstiftaren 

genom lagändringen av 5 kap. 2 § SkL utvidgade adekvansbedömningen till att även omfatta 

psykiska besvär hos nära anhöriga då någon dödats genom skadeståndsgrundande handling, 

något som tidigare betraktats med stark skepticism. Genom de resonemang som fördes både i 

HD:s domskäl och i förarbetena till lagändringen så får sägas att de rättspolitiska skälen var en 

betydande anledning till den utvidgning av adekvansbedömningen som gjordes. Som diskute-

rats ovan i avsnitt 4.2.1 finns det anledning att vara kritisk till den adekvansbedömning som 

gjorts i förarbetena där man menar att personskada är en typisk och beräknelig följd av ett 

dödsfall oavsett den skadegörande handlingens art, detta med hänsyn till de krav som ställs på 

skadans art. För att det ska röra sig om en personskada ska det oavsett bevislättnad fortfarande 

handla om medicinskt påvisbara psykiska besvär. Enligt min mening behöver det inte nödvän-

digtvis vara typiskt och beräkneligt att anhöriga lider personskada till följd av dödsfall som 

orsakats av skadeståndsgrundande handling. Jag anser snarare att den utökade rätten till anhö-

rigersättning som infördes var främst motiverade av rättspolitiska skäl, varför det främst är 

dessa som bör beaktas snarare än adekvansbedömningen.  

 

5.2 Rättsregelns legitimitet och ändamålsenlighet 
Avseende legitimiteten i regleringen av anhörigersättningen så kan sägas att rättsregeln, såsom 

den är utformad, inte är helt koherent i förhållande till skadeståndsrätten i övrigt samt straffrät-

ten vilket främst beror på rekvisitet särskilt nära. Begreppet anspelar på känslor och på hur en 

relation har varit vilket får anses avvika från hur rekvisit i lagtext vanligtvis är utformade. Som 

konstaterats i analysen så förefaller regleringen av anhörigersättningen vara relativt oklar i sin 

utformning och även i sin tillämpning. Denna oklarhet menar jag leder till att rättsregeln brister 

i både förutsebarhet och effektivitet, vilket utgör två av de fyra grunder som min legitimitetsa-

nalys grundar sig på. Det får även anses finnas anledning att anta att det rättsliga begreppet 

särskilt nära inte fullt överensstämmer rent språkligt med den allmänna uppfattningen av be-

greppet vilken ytterligare bidrar till en försämrad förutsebarhet. Detta tillsammans med min 

bedömning att regleringen av anhörigersättningen i viss utsträckning inte uppfyller sitt syfte, 

genom att den på ett systematiskt sätt kan antas inte alltid tillfalla de som faktiskt stått den 

avlidne särskilt nära, leder till slutsatsen att det finns anledning att bedöma rättsregeln som 

mindre legitim.  
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En bidragande faktor till rättsregelns bristande legitimitet anser jag vara de av HD uppställda 

kriterierna för bedömningen av vem som är särskilt nära. Som konstaterades i analysen av HD:s 

kriterier så kan kriterierna visserligen framstå som relativt effektiva, förutsebara och koherenta 

i sig men frågan är huruvida kriterierna fortfarande kan anses relevanta för en bedömning av 

hur nära en relation är, med hänsyn till den digitalisering och förändring som skett i hur vi 

umgås och håller kontakten med varandra. Att relevansen i kriterierna kan kritiseras anser jag 

talar starkt för att de inte är fullt legitima vilket även påverkar legitimiteten i rättsregeln som 

helhet.  

 

Kombinationen av HD:s kriterier och att rättstillämparen använder personkretsen från förarbe-

tena som en presumtion leder till att tillämpningen av anhörigersättningen blir tämligen spretig 

och oklar.80 Eftersom HD endast i ett fåtal rättsfall gjort någon närmre bedömning av rekvisitet 

särskilt närstående råder stor oklarhet avseende hur begreppet ska tolkas och hur en relation på 

rättslig väg ska utredas. Själva syftet med hur rättsregeln formulerats får dock anses tala för att 

den ska vara anpassningsbar.81 Förutom att vara anpassningsbar till omständigheterna i olika 

fall så kan också anses att bestämmelsen ska vara anpassningsbar till samhällets utveckling och 

de förändringar som detta innebär för hur människors relationer ser ut. För att regleringen av 

anhörigersättning ska kunna vara anpassningsbar krävs att den inte begränsas genom kriterier 

av det slag som ställts upp av HD, dvs. snäva och rumsliga kriterier vars fokus ligger i vad som 

är positivt lätt fastställbart. Visserligen innebär denna typ av kriterier att regleringen blir enklare 

och mer förutsebar men det blir i så fall på resultatets bekostnad. Argumentet för förutsebarhet 

och därmed rättssäkerhet bör inte alltid väga så starkt att enkelhet ska prioriteras.82 

 

5.3 Rättsregelns karaktär och funktion 
Resultatet av den tillämpning som ovan beskrivits blir att jag drar slutsatsen att vi idag förmod-

ligen ersätter sorg och saknad i en del av fallen då anhörigersättning utdöms. Det bör eventuellt 

förklaras att jag inte påstår att ett sådant utfall sker i huvuddelen av fallen då det i de flesta fall 

förmodligen är så att de som faktiskt står den avlidne särskilt nära även är de som tillhör den 

personkategori som i propositionen uppställts som huvudregel. De mål då utfallet inte blir för-

enligt med lagregelns syfte är således relativt få i förhållande till hur många fall där utfallet blir 

																																																								
80 Se ovan avsnitt 4.2.4.  
81 Se ovan avsnitt 3.3.  
82 Se ovan avsnitt 4.2.5.4. 
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korrekt men problemet bör ändå uppmärksammas med hänsyn till att även personskador i tra-

fiken omfattas av regleringen av anhörigersättning och att ersättningen därmed utges relativt 

ofta. Regleringen torde således räknas som en tämligen central bestämmelse i SkL. Förutom i 

förhållande till utfallen i målen så kan sägas att det även rent principiellt är av vikt att rättsregeln 

är ändamålsenlig och legitim.  

 

Det kan alltså konstateras att vi har att göra med en rättsregel som har två funktioner. Den 

fungerar dels som en ersättning för personskada för det fall en anhörig anses tillhöra den av HD 

definierade ersättningsberättigade kretsen samt kan visa på sina besvär och styrka dessa genom 

läkarintyg eller liknande. I dessa fall ersätts den skadelidande alltså fullt ut enligt 5 kap. 1 § 

SkL. Rättsregelns andra funktion avser ersättning till anhöriga i de fall personskada inte nöd-

vändigtvis kan styrkas men de ersättningssökande ändå anses ha rätt till ersättning eftersom de 

tillhör den av HD definierade ersättningsberättigade kretsen. I de fall då några medicinskt på-

visbara besvär inte kan styrkas vill jag påstå att det som faktiskt ersätts är sorg och saknad trots 

att det benämns som personskada. Eftersom det tydligt framgår i förarbetena att man inte ansett 

det lämpligt eller förenligt med svensk rätt att införa en rätt till ersättning för sorg och saknad 

så får konstateras att ett sådant utfall skulle strida mot rättsregelns motiv och syfte och därmed 

inte kan anses varken önskvärt eller legitimt. Det bör även ifrågasättas huruvida det är lämpligt 

att benämna något som personskada i form av psykiska besvär trots att det inte är det. Med 

hänvisning till den problematik som redan finns med psykiska besvär och deras roll som per-

sonskada så menar jag att det finns en risk att det upplägg som anhörigersättningen i nuläget 

har underminerar psykiska besvär som personskada. Jag anser alltså att det spelar stor roll, inte 

bara för rättsregelns legitimitet utan även för personskada som rättsligt begrepp, att den skada 

som faktiskt ersätts kallas vid sitt rätta namn.  

 

5.4 Hur kan problemet hanteras? 
Problemet med att det i nuläget finns anledning att misstänka att regleringen av anhörigersätt-

ning även fungerar som en ersättning för sorg och saknad kan enligt mig hanteras på två sätt. 

Det första alternativet är att behålla regleringen som den ser ut men förtydliga hur tillämpningen 

av den ska gå till. Framför allt handlar det om att för det fall man vill behålla presumtionsre-

geln/bevislättnaden såsom den ser ut idag kan man inte använda sig av en presumtionsregel 

även när det kommer till att fastställa den ersättningsberättigade kretsen. Tanken bakom den 

presumtionsregel som HD konstaterade i Bua-fallet var att de som är särskilt närstående kan 

presumeras drabbas av psykiska besvär då någon avlidit till följd av skadeståndsgrundande 
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handling. Således menar jag att en förutsättning för att presumtionsregeln ska kunna användas 

är att man i första steget av rättsregelns tillämpning utförligt utreder huruvida de ersättningssö-

kande faktiskt är särskilt närstående eller inte. Vid fastställandet huruvida de ersättningssö-

kande tillhör den ersättningsberättigade kretsen måste alltså relevanta kriterier och omständig-

heterna i det enskilda fallet beaktas för att utfallet i större utbredning än idag ska bli förenligt 

med anhörigersättningens syfte. Alternativet till en noggrann utredning av den ersättningssö-

kandes ställning som särskilt närstående är att, såsom kommittén föreslog, kräva att de psykiska 

besvären styrks och därefter nästintill presumera att den ersättningssökande är särskilt närstå-

ende.83 

 

Den andra lösningen består i att, utöver den rätt till ersättning för personskada som särskilt 

närstående idag har, även införa en rätt till ersättning för sorg och saknad. Som tidigare nämnts 

har förslag på ett sådant upplägg mötts med stor skepticism av kommittén för 1995 års utredning 

samt av lagstiftaren i propositionen till lagändringen.84 Trots de invändningar som gjorts av 

dessa aktörer så kan konstateras att det, med hänsyn till hur regleringen av anhörigersättning 

idag tillämpas samt den adekvansbedömning som gjordes i samband med lagändringen, verkar 

finnas ett rättspolitiskt intresse i att ersätta sorg och saknad. Således kan antas att en begräns-

ning av de ersättningsgilla fallen för en ny ersättning för sorg och saknad utifrån skyddsända-

mål och rättspolitiska intressen förefaller som en enklare och mer motiverad lösning än att fort-

sätta ersätta sorg och saknad som personskada. Vad gäller de samhällsekonomiska aspekterna 

vid införandet av en ersättning för sorg och saknad vid sidan av ersättning för personskada så 

får konstateras att detta inte nödvändigtvis måste vara ett problem.85 Med detta sagt anser jag 

det finnas goda grunder för lagstiftaren att på nytt överväga möjligheten till en sådan ersättning 

i svensk rätt.  

 
5.5 Ett förändrat skyddsändamål? 
Som framkommit i avsnitt 4.2.2 så kan vissa likheter identifieras mellan anhörigersättningen 

och kränkningsersättningen, speciellt när det kommer till hur man har valt att motivera högre 

skadeståndsbelopp. Ett stort fokus har här lagts på den skadevållandes sida och den skade-

ståndsgrundande handlingens art istället för att närmare beakta omfattningen av skadan och den 

																																																								
83 Se ovan s. 40.  
84 Se ovan avsnitt 3.4.1 samt 4.2.4. 
85 Se ovan s. 41.  
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skadelidandes upplevelser. Här kan även återkopplas till skyddsändamålsläran och uppdel-

ningen i ett skadevållarperspektiv och ett skadelidandeperspektiv.86 Med bakgrund av detta får 

konstateras att mycket talar för att skadeståndsreglerna för anhörigersättning och kränkning har 

blivit mer sanktionsorienterade och får därmed sägas innefatta även en form av punitiv funkt-

ion. Med hänvisning till skyddsändamålsläran kan det uttryckas som så att ansvarsdelen av 

rättsregeln har fått ta större plats och att fokus således har skiftat lite, från den skadelidande till 

skadevållaren. Att anhörigersättningen i större utsträckning motiveras utifrån ett punitivt syfte 

anser jag talar till fördel för att införa en schablonbaserad ersättning för sorg och saknad som 

inte närmre tar hänsyn till omfattningen av den skadelidandes besvär i det enskilda fallet utan 

enbart syftar till att schablonmässigt ersätta de anhöriga för dödsfallet samt fungera som en 

sanktion gentemot gärningsmannen.  

 

5.6 Slutsats 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att det finns anledning att kritisera legitimiteten i både de 

kriterier som HD ställt upp för att bedöma vem som är särskilt närstående samt hur regleringen 

utformats och tillämpningen i övrigt. Jag menar även att de oklarheter som kan identifieras i 

rättsregeln delvis beror på att det finns ett rättspolitiskt intresse i att ersätta sorg och saknad 

men istället för att införa en sådan ersättningsform så har lagstiftaren valt att klä den i person-

skadans kläder, vilket leder till ett inte fullt önskvärt resultat. Vidare torde inte de kriterier som 

HD använt sig av i Bua-fallet  anses vara de enda kriterier på vilka en bedömning av en relations 

art kan göras och det är således av stor vikt att andra mer relevanta och legitima kriterier tas 

fram av HD för att tydliggöra hur den ersättningsberättigade kretsen ska fastställas. I detta av-

seende bör även beaktas vikten av att den rättsliga definitionen har en förankring i den sociala 

kontexten samt att det finns en språklig överensstämmelse. Vidare anser jag att det, med hänsyn 

till hur den faktiska tillämpningen förefaller se ut idag, vore lämpligt att införa en ersättning för 

sorg och saknad i syfte att komplettera den rätt till ersättning för anhöriga som redan finns då 

den nuvarande regleringen inte till fullo uppfyller den funktion som från rättspolitiskt  håll ver-

kar vara önskvärd.  

																																																								
86	Se ovan avsnitt 2.2.3.  
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