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 I

Förord 
 
Detta examensarbete är skrivet under hösten 2003, vid avdelningen för rättsvetenskap, Luleå 
tekniska universitet. Under arbetets gång har jag lärt mig oerhört mycket, och detta uppväger 
allt det hårda arbete och all den tid som jag har tillbringat framför datorn, i biblioteket eller 
djupt försjunken i någon bok. Till alla presumtiva läsare, så vill jag säga, att jag hoppas att 
läsningen blir givande och lärorik. Det finns några personer som jag skulle vilja tacka, först 
och främst min familj, för att de har stått ut med mig under den tid som det har tagit att fär-
digställa uppsatsen. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare Bertil Bengtsson, för 
hans uppmuntrande och vänliga ord, sådant värmer! 
 
Till sist vill jag tacka alla på rättsvetenskapliga avdelningen, utan er hade detta examensarbete 
knappast blivit skrivet. 
 
 
 
 
Gunnel Isaksson Linder 
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Abstract 
 
Damages are an indemnity, that shall place those who has suffered an injury, in the same eco-
nomic situation as if the injury never occurred. Damages are regulated in the Law of damages 
(1972:207). When it comes to damages, where the injured person suffers an injury that is a 
result of a crime, those types of injuries are also regulated in the Law of criminal damages 
(1978:413). Rules about traffic damages are to be found in the Law of traffic damages 
(1975:1410). The principal rule is that full indemnity shall be paid to those who has suffered 
an injury. But there are circumstances when the damages/compensation for damage in traffic 
can be adjusted.  Mitigation of damages is to be found in the 6:th chapter, the Law of dam-
ages, 9 §, the Law of criminal damages respectively, 12, 18 §§, the Law of traffic damages. A 
damage can also be lowered by means of equity judgement, according to the 2:nd chapter 4, 5 
§§ and finally the 4:th chapter 1 §, the Law of damages. 
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Sammanfattning 
 
Skadestånd är en ersättning i pengar som skall sätta den skadelidande i samma ekonomiska 
ställning, som om skadan inte hade inträffat. Skadestånd regleras i skadeståndslagen 
(1972:207). Vid skador, där den skadelidande drabbats av skada som en följd av brott regleras 
dessa typer av skador även i brottsskadelagen (1978:413). När det gäller skador som upp-
kommit i trafiken, återfinns regler om detta i trafikskadelagen (1975:1410). Huvudregeln är 
att full ersättning skall utgå till den som drabbats av en skada. Men det finns dock omständig-
heter då skadeståndet/trafikskadeersättningen kan jämkas. Jämkning av skadestånd återfinns i 
6 kap SkL, 9 § BrSkL respektive 12,18 §§, TSL. Ett skadestånd kan också nedsättas, genom 
att en skälighetsbedömning görs, enligt 2 kap. 4 och 5 §§ och slutligen 4 kap 1 §, SkL. 
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1 Inledning 

Skadestånd är, mycket allmänt uttryckt, en ersättning i pengar som skall sätta den som lidit 
skada i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.1 I centrum för skade-
ståndsrätten står skadeståndslagen (1972:207), hädanefter SkL. Denna är den första allmänna 
skadeståndslag som vi har haft i Sverige.2 Ovannämnda lag omfattar ej skadestånd, där den 
skadelidande har drabbats av skada till följd av brott. Den som drabbas av skada till följd av 
brott kan få ersättning av statliga medel, enligt brottsskadelagen (1978:413), hädanefter 
BrSkL. Bakgrunden är att den som är skadeståndsskyldig på grund av brott ofta saknar medel 
att betala skadeståndet.3 När det gäller skador som uppkommer trafiken, så regleras dessa i 
trafikskadelagen (1975:1410), i fortsättningen benämnd TSL. Ersättningen från trafikförsäk-
ringen är formellt sett inte skadestånd i vanlig mening utan kallas trafikskadeersättning. Detta 
på grund av lagens bestämmelser att trafikförsäkringen har en obligatorisk skyldighet att er-
sätta uppkomna skador. Storleken på ersättningen överensstämmer med skadeståndets, efter-
som den skall bestämmas enligt reglerna för personskada i 5 kap SkL (9 § TSL).4 Det finns 
dock omständigheter då en jämkning av skadeståndet/trafikskadeersättningen kan ske. Som 
exempel på sådana omständigheter kan nämnas, uppsåtlig medverkan, grov vårdslöshet osv. 
Reglerna om jämkning enligt SkL återfinns i 6 kapitlet. När det gäller BrSkL, är det i 9§ reg-
lerna om jämkning återfinns. Jämkning enligt TSL regleras i 12 och 18§§. Dessutom finns det 
regler i skadeståndslagen, vilka inte är jämkningsregler i formell mening, men där skadestånd 
på liknande sätt nedsätts på grund av en skälighetsbedömning. Dessa regler återfinns i 2 kap 
4, 5 §§ och 4 kap 1 §, SkL. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med mitt ämnesval till detta examensarbete är att göra en analys av lagtexter, för-
arbeten och praxis, när det gäller jämkning av skadestånd enligt skadeståndslagen, brotts-
skadelagen, men även enligt trafikskadelagen. 
 
1.2 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att omfatta jämkning av skadestånd i utomobligatoris-
ka förhållanden d v s utanför kontraktsförhållanden. Förutom att mitt arbete omfattar, som 
ovan nämnts jämkning, så kommer jag också att granska de avsnitt i skadeståndslagen, där en 
nedsättning av skadeståndet görs enligt en skälighetsbedömning. De förhållanden som gäller 
skadestånd inom kontraktsförhållanden kommer jag att lämna därhän. Anledningen till denna 
avgränsning är att tillämpningen av SkL i kontraktsförhållanden innebär att både tvingade, 
men även dispositiva kontraktsrättsliga regler har företräde framför SkL. För detta arbete 
skulle det innebära att syftet skulle frångås, eftersom en analys av både utom- och inomobli-
gatoriska skulle innebära att jag även skulle titta på annan lagstiftning, än den ovannämnda. 
 
1.3 Metod  
 
                                                 
1 Hellner, Skadeståndsrätten, en introduktion s. 11 
2 Hellner, Skadeståndsrätt, s 25 
3 A a s 469 
4 Strömbäck, Eriksson, Olsson & Tidefelt, Trafikskadelagen – ersättning vid trafikskada s.38 
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I mitt arbete har jag valt att använda mig av traditionell juridisk metod, vilket i denna uppsats, 
innebär framförallt att jag har tagit del av tillgänglig praxis, förarbeten, doktrin och relevant 
lagstiftning. Slutligen så har jag även använt mig av Internet. 
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2 Skadestånd 
 
2.1 Grundläggande begrepp 
 
Inom skadeståndsrätten finns en del grundläggande begrepp, vilka jag har för avsikt att när-
mare förklara. Anledningen till mitt ställningstagande är det faktum att vissa av begreppen är 
tämligen specifika för just denna typ av rättsområde. Till att börja med bör nämnas en av de 
viktigaste allmänna principerna inom skadeståndsrätten, den så kallade culpareglen. Den tar 
sikte på person- och sakskada och innebär att skadestånd skall utgå endast om skadegöraren 
handlat med dolus (avsikt) eller culpa (vårdslöshet). Vid casus (olyckshändelse, våda) går 
skadegöraren däremot fri enligt culparegeln.5 
 
Fortsättningsvis kan nämnas att SkL, BrSkL, men även TSL, rör sig med vissa skadebegrepp. 
Begreppen person- och sakskada, syftar på fysiska skador som drabbar den mänskliga krop-
pen (psykisk chock räknas också som fysisk skada) respektive egendomsskador av olika slag. 
Person- eller sakskada medför vissa ekonomiska följdskador utöver de omedelbara kostnader-
na för t ex sjukvård eller reparation av en skadad sak: den skadelidande kan göra en inkomst-
förlust på grund av sin arbetsoförmåga eller därför att han måste reda sig utan den skadade 
saken t ex en bil. Sådana ekonomiska följdskador – i form av ökade utgifter eller minskade 
inkomster – vid sidan av de omedelbara kostnaderna för sjukvård eller reparation kallas för 
allmän förmögenhetsskada. Skadeståndsansvar för den fysiska skadan skall täcka även den 
allmänna förmögenhetsskadan. Det finns dock även allmänna förmögenhetsskador som upp-
stått utan samband med person- eller sakskada. För dessa fall har termen ren förmögenhets-
skada lagfästs genom en regel i 1 kap 2 §, SkL. De hittills nämnda skadetyperna är olika slag 
av ekonomisk skada. Man talar emellertid inom skadeståndsrätten också om ickeekonomisk 
eller ideell skada, som kännetecknas av att skadan inte efter vanlig ekonomisk måttstock kan 
uppskattas i pengar, exempelvis genom ersättning för sveda och värk på grund av kroppsska-
da.6 Till sist bör även nämnas adekvat kausalitet, vilket innebär det orsakssamband som anses 
föreligga för att ett skadeståndsansvar skall bli aktuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Malmström & Agell, Civilrättens grunder s.314 
6 A a s.317 f 
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3 Skadeståndslagen 
 
3.1 Allmänt 
 
Historiskt sett har de svenska skadeståndsreglerna nära samband med straffrätten. Enligt de 
medeltida lagarna utgick vid ett antal särskilt beskrivna gärningar en bot, som utgjorde ett 
mellanting mellan straff och skadestånd. De rena skadeståndsreglerna var jämförelsevis få.7 
Inte förrän i mitten av 1800-talet, avskaffades boten och skadeståndet blev helt självständigt, 
detta som ett resultat av den omfattande reform av straffrätten som då skedde. I 6 kap 1 § 
1864 års strafflag, som i sina övriga delar skulle bli gällande exakt 100 år eller till dess 1962 
års brottsbalk trädde i kraft den 1 januari 1965, återfanns följande skadeståndsregel: 
 
”Skada som någon genom brott annan tillfogar, skall av den brottslige gäldas, evad brottet 
skett med uppsåt eller vållande” 
 
Denna grundläggande skadeståndsregel förblev, jämte vissa kompletterande skadestånds-
rättsliga bestämmelser i 6 kap strafflagen, (SL), i kraft även efter det att övriga kapitel i lagen 
upphävts år 1965. Den har utgjort kärnan i den svenska skadeståndsrätten ända till dess 6 kap 
SL i sin helhet upphävdes den 1 juli 1972 och ersattes av skadeståndslagen.8 
 
3.2 Lagstiftning  
 
Enligt skadeståndslagen blir man bara ansvarig om det bevisas att man själv, eller annan som 
man ansvarar för, har vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet, för rena olyckshändelser 
får den skadelidande i allmänhet bära risken själv. I de flesta fall utgår full ersättning för eko-
nomisk skada – ideell skada, som inte kan uppskattas i pengar, ersätts bara när den är av visst 
slag (t ex sveda och värk, lyte, vissa andra olägenheter vid personskada och särskilda typer av 
lidande) I en del situationer kan skadeståndet jämkas till vad domstolen anser skäligt, bl a när 
den skadelidande själv har oaktsamt medverkat till skada.9  
 

3.3 Praxis 
 
Betydelsen av rättspraxis inom skadeståndsrätten har olika orsaker. Till en del beror den på att 
åtskilliga stadganden är så allmänt formulerade att de inte ger någon egentlig ledning för till-
lämpningen. SkL är så till vida en ”ramlag”, d v s en lag som får sitt sakliga innehåll genom 
bestämmelser i andra författningar eller genom rättspraxis. Många begrepp inom skadestånds-
rätten, t ex ”uppsåt” och ”oaktsamhet” (”vårdslöshet”), lämpar sig inte för precisering genom 
lagstadganden. Däremot finns det rikligt med utrymme för utbildning av principer genom lag-
stadganden.10 
 
 
 
                                                 
7 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 27 
8 Bengtsson, Nordenson & Strömbäck, Skadestånd, Lagstiftning och praxis med kommentarer s. 20 
9 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer s. 13 
10 Hellner, Skadeståndsrätten – en introduktion s. 17 
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4 Brottsskadelagen 
 
4.1 Allmänt 
 
Möjligheter att få ersättning av allmänna medel för den som skadats till följd av brott har fun-
nits sedan 1948. Det året inrättades nämligen det så kallade rymlingsanslaget på statsbudge-
ten. Från anslaget kunde ersättning utbetalas för skador som hade vållats av personer som var 
intagna på ungdomsvårdsskolor, kriminalvårdsanstalter och allmänna vårdanstalter för alko-
holmissbrukare. Ersättning utgick för skada som orsakats av intagna som avvikit från skolan 
eller anstalten eller lämnat denna för frigång, vård utom skola eller permission m m. Ersätt-
ning gavs för personskada, sakskada och i vissa fall för ren förmögenhetsskada. Ersättningen 
bestämdes efter en skälighetsprövning.  
 
År 1971 inrättades också en möjlighet till ersättning av statsmedel för vissa personskador som 
hade uppkommit till följd av brott. Ersättningen utgick efter en prövning av den skadades be-
hov. År 1974 tillsattes brottsskadeutredningen med uppdrag att utreda frågan om utvidgad 
ersättning till brottsoffer. I propositionen 1977/78:126 föreslogs att personskador i fort-
sättningen skulle ersättas utan behovsprövning. Den skadelidande skulle i princip få full er-
sättning för skadan. Ansökningar om brottsskadeersättning skulle prövas av en ny myndighet, 
Brottsskadenämnden.11 Den nya brottsskadelagen trädde i kraft den 1 oktober 1978.12 En an-
sökan om brottsskadeersättning skall göras inom två från det att brottet begicks. Föreligger 
särskilda skäl kan ansökan prövas även om den har kommit in för sent. För att en ansökan 
skall prövas krävs vidare att brottet har polisanmälts eller att sökanden visar en giltig anled-
ning till att så inte har skett.13 
 
4.2 Lagstiftning 
 
Enligt brottsskadelagen kan ersättning av statsmedel utgå för skada till följd av brott. Bak-
grunden är att den som är skadeståndsskyldig på grund av brott ofta saknar medel att betala 
skadeståndet. Ansvarsförsäkringar täcker inte uppsåtliga handlingar. I övrigt skulle den skade-
lidandes rätt till ersättning oftast stanna på pappret, om inte det allmänna gav honom ett sär-
skilt skydd. Detta skydd ges genom att den som har lidit skada kan erhålla brottsskade-
ersättning genom beslut av en särskild myndighet, numera Brottsoffermyndigheten, (se 12§). 
För att ersättning skall kunna utgå måste skadan ha uppkommit till följd av brott. Det krävs 
dock inte att gärningsmannen har dömts för brottet. Ibland godtas t o m att gärningsmannen är 
okänd. I sådana fall föreligger dock utredning som med tillräcklig grad av styrka visar att ska-
dan uppkommit till följd av brott och inte genom exempelvis olyckshändelse.14 Brottsskadeer-
sättning för personskada kan i princip utgå när den skadelidande är berättigad till skadestånd 
på grund av brott (1,2§§ brottsskadelagen) Ersättningen kan jämkas på grund av den skadeli-
dandes medverkan dels i enlighet med 6 kap 1 § SkL, dels även på andra grunder ( 9 § 2 st 
brottsskadelagen) 15 
 

                                                 
11 Fr o m 1994 benämnd Brottsoffermyndigheten 
12 Ds Ju 1987:1, s. 13 f  
13 Ds 1993:29 
14 A a s. 16 
15 Hellner, Skadeståndrätten – en introduktion s 114 f  
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4.3 Praxis 
 
Hos brottsoffermyndigheten finns en nämnd som avgör ärenden av principiell betydelse eller 
eljest av större vikt (13§). Myndighetens beslut kan inte överklagas, men myndigheten är inte 
bunden av sina egna avgöranden utan kan ta upp tidigare beslut till omprövning. Myndigheten 
är inte heller bunden av domstolarnas avgöranden, även om dessa naturligtvis har stort infly-
tande, utan den handlar självständigt. Myndigheten kan därför utbilda sin egen praxis, t ex 
beträffande storleken av ersättning för ideell skada.16 Reglerna om beräkning av brottsskade-
ersättning ger Brottsoffermyndigheten ett avsevärt utrymme för en skönsmässig bedömning. 
Skönet kan utnyttjas för att medge ersättning i fall det saknas stöd i prejudikat för att ge ska-
destånd. Myndigheten kan exempelvis ge anhöriga till dem som utsatts för brott ersättning 
även om det inte finns stöd i plenimålet NJA 1993 s. 41. Brottsoffermyndighetens frihet vid 
beslutsfattande kan ses från olika sidor. På den ena sidan ger den myndigheten en ”egen pro-
fil”, som det heter med ett modernt uttryck. På den andra sidan kan de principer som utbildats 
ses som ett extremt uttryck för vad samhället anser bör beviljas dem som lider personskada 
genom andras handlande.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s. 470 
17 A a ss. 471 
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5. Trafikskadelagen 
 
5.1 Allmänt 
 
Trafikskadelagen trädde i kraft den 1 juli 1976 och ersatte då dels lagen (1916:312) om ansva-
righet för skada i följd av automobiltrafik (BAL), dels lagen (1929:77) om trafikförsäkring å 
motorfordon (TFL). I den nya lagen sammanfördes bestämmelser om ersättning för trafikska-
dor och regler om obligatorisk trafikförsäkring.18  Trafikskadelagen reglerar rätten till ersätt-
ning vid person- och sakskada i följd av ”trafik med motordrivet fordon”. Ersättning som ut-
går ur trafikförsäkringen kallas ”trafikskadeersättning”, men den beräknas på samma sätt som 
skadestånd (se 5§ trafikskadelagen) 19 
 
5.2 Lagstiftning 
 
Enligt trafikskadelagen (1975:1410) utgår vanligen ersättning ur den obligatoriska trafikför-
säkringen för motordrivna fordon, det är då fråga om ett direkt försäkringsskydd för de skade-
lidande. Beträffande vissa frågor, t ex ersättningens storlek och jämkning på grund av med-
vållande, är lösningen väsentligen densamma som i skadeståndsrätten. Lagen innebär i hu-
vudsak följande. Ersättning för personskada utgår oberoende av förarens vållande till alla som 
skadas, också föraren själv. Om den skadelidande – föraren eller annan – själv har medverkat 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet till sin skada, eller om han gjort sig skyldig till ratt-
fylleri eller rattonykterhet samtidigt som han kört vårdslöst, kan dock skadeståndet jämkas 
efter vad som är skäligt.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Karnov s.1205 
19 Hellner, Skadeståndsrätten – en introduktion s.56 
20 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer s. 44 
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6 Jämkning enligt skadeståndslagen 
 
6.1 Allmänt 
 
Huvudregeln är att den skadelidande skall ha full ersättning för sin ekonomiska förlust och för 
den ideella skada han kan anses ha lidit (t ex genom sveda och värk).21 Det faktum att en ska-
delidande skall ha full ersättning för den skada han eller hon har lidit, innebär naturligtvis att 
den som är ansvarig för skadan skall betala ersättning för denna. Om det inte finns särskilda 
grunder för nedsättning, t ex medvållande av den skadelidande (6:1 SkL), eller när han tillhör 
sådana speciella kategorier som arbetstagare (4:1 SkL), barn (2:4) eller psykiskt sjuka (2:5).22 
Benämningen psykisk abnorm, vilken återfanns i den äldre versionen av skadeståndslagen har 
getts en ny benämning, psykisk sjuk. En benämning som torde vara i linje med dagens språk-
bruk. När det gäller jämkning enligt SkL, så återfinns reglerna för jämkning i 6 kapitlet. Ka-
pitlet tillkom genom en omfattande ändring av SkL (1975:404).23  
 
6.2  Skadelidandes medverkan  
 
Den skadelidande kan genom sitt handlande gå miste om skadestånd som eljest skulle tillfalla 
honom.24 Om den skadelidande genom oaktsamhet medverkat till sin skada, nedsätts ersätt-
ningen ofta efter en skälighetsbedömning.25 Vid personskada kan skadeståndet enligt SkL 
jämkas bara om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medver-
kat till skadan eller om han gjort sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet och samtidigt 
kört vårdslöst. Om den skadelidande har lidit en sakskada eller en ren förmögenhetsskada, går 
det däremot att jämka skadeståndet vid varje oaktsamhet på hans sida. 26 Av de regler som 
återfinns i 6 kap 1 § framgår det att endast medverkan genom vållande, ej medverkan som 
varken är uppsåtlig eller oaktsam, beaktas. Det framgår också att följden av medverkan ge-
nom vållande är jämkning, ej att skadestånd helt utesluts. ”Jämkning till noll” kan dock före-
komma, och innebörden är då detsamma som att skadestånd ej utgår.27 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer s. 35 
22 Bengtsson, Nordenson, Strömbäck, Skadestånd – Lagstiftning och praxis med kommentarer s. 232 
23 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 300 
24 Hellner, Skadeståndsrätt s. 223 
25 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 300 
26 Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer s. 35 
27 Hellner, Skadeståndsrätt s. 223 
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6.3 Personskada 
 
6.3.1 Uppsåtlig medverkan 
 
Om ett skadestånd jämkas på grund av att den skadelidande anses ha uppsåtligen medverkat 
till att skadan uppkommit, är det vanligen fråga om ett samtycke från hans sida. Ofta innebär 
samtycket att den skadelidande handlingen blir tillåten. En läkare opererar t ex med den ska-
delidandes medgivande bort ett organ som skall transplanteras. Då inträder inget skadestånds-
ansvar alls enligt SkL, uppsåt eller vårdslöshet saknas på läkarens sida. Men ibland kan sam-
tycket till skada inte hindra skadeståndsansvar t ex när någon går med på att tillfogas svår 
kroppsskada utan tvingande medicinska skäl, och då kan skadeståndet tänkas bli jämkat. En 
speciell situation är vid misslyckade självmordsförsök, den skadelidande har då haft avsikt att 
ta livet av sig, men sannolikt inte tänkt sig att överleva med en svår kroppsskada. I så fall fö-
religger inte uppsåt till personskadan men vanligen grov vårdslöshet, som ju också kan leda 
till jämkning. När en personskada lett till döden, har däremot uppsåtsfrågan betydelse (se 6:1 
1 st tredje meningen) 28 
 
Ovan nämnda uppsåtsfråga aktualiseras vanligen i de fall där självmordsförsök eller själv-
mord ligger till grund för den skadelidandes uppsåtliga medverkan till skadan. Enligt 6:1 1 st 
tredje meningen kan, om personskada lett till döden, skadeståndet till efterlevande jämkas om 
den avlidne uppsåtligen medverkat till dödsfallet. Bakom denna abstrakta formulering döljer 
sig självmord. Därmed kan sammanställas uppsåtlig medverkan till egen skada (1 st 1 me-
ningen), vilket ofta är försök till självmord. Dessa skador är inte ovanliga vid bil- och järn-
vägstrafik. Bedömningen kompliceras dels av att det kan vara svårt att styrka om självmords-
avsikt föreligger eller ej, dels av att i dessa fall vanligen intet vållande kan läggas den till last 
som orsakat skadan, dels också av att den skadelidandes psykiska tillstånd ofta inte är nor-
malt.29  
 
6.3.2 Grov vårdslöshet 
 
Skadeståndet (och trafikskadeersättningen) kan jämkas vid grov vårdslöshet, se 6:1 1 st 1 me-
ningen SkL. Enligt vedertagen uppfattning, vilken också ligger till grund för jämkningsregeln 
i SkL, är vårdslösheten grov endast om den är ”av mycket allvarligt slag” och den skadelidan-
des handling vittnar om betydande hänsynslöshet och nonchalans, som har medfört avsevärd 
risk för andra än honom själv eller när han har visat uppenbar likgiltighet för sitt eget liv eller 
hälsa. Inte ens alla de fall där enligt äldre rättspraxis skadestånd jämkades ”till noll” lär mot-
svara denna beskrivning. Berusning är inte tillräcklig grund för att motivera jämkning. Det är 
därför sällsynt att jämkning förekommer på grund av grovt vårdslös medverkan till person-
skada. Jämkning är inte obligatorisk, det sägs att skadeståndet ”kan” jämkas.30  
 
 
 
 
 

                                                 
28 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 302 f 
29 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 220 f 
30 A a s. 227 
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Det bör dock nämnas att i rättsfallet NJA 1995 s. 661, jämkades skadeståndet till den skadeli-
dande eftersom HD ansåg att denne genom att ha varit grov vårdslös medverkat till sin per-
sonskada. Bakgrunden var följande, i samband med ett väpnat rån mot en butik hade en med-
hjälpare till butiksägaren skjutit två pistolskott och skadat rånaren. Denne ansågs som ovan 
nämnts ha medverkat till skadan och det innebar att skadeståndet sattes ned till 1/3 av skadans 
belopp. Dessutom ansåg HD att han inte utsatts för sådan kränkning av den personliga integri-
teten att han kunde få ersättning enligt 1 kap 3 § SkL.31  Jag återkommer till frågan om kränk-
ning lite längre fram i detta arbete. 
 
6.3.3 Rattfylleri 
 
Regeln om jämkning vid rattfylleribrott, får för SkL:s betydelse om t ex en rattfull förare ska-
das genom en medtrafikants eller vägverkets vållande, var han själv vårdslös, kan hans ska-
deståndskrav jämkas lika väl som hans krav på trafikskadeersättning (jfr 12 § trafikskadela-
gen). Han får alltså inte mer genom att åberopa skadeståndsregler. Det lär här räcka med ringa 
vårdslöshet för jämkning, den skall ha förekommit samtidigt med bilkörningen, men det krävs 
knappast att den haft samband med förarens alkoholpåverkan. Vid jämkningen bör dock rim-
ligen graden av den skadades skuld liksom annars spela en väsentlig roll. 32 Ovan nämnda 
regel om jämkning vid rattfylleribrott fick sin nuvarande utformning i och med att trafikska-
delagen antogs år 1975. Anledningen till denna ändning av SkL var att lagen i sin ursprungli-
ga utformning av år 1975 föreskrev medvållandejämkning vid personskada, frånsett själv-
mordsfallen, endast när den skadelidande själv medverkat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. I 
och med att TSL antogs tillades i 12 § 1 st att skadestånd till förare av motorfordon som gjort 
sig skyldig till brott som avses i 4 § trafikbrottslagen – m a o rattfylleri och rattonykterhet – 
också kan jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet medverkat till skadan. Motsvarande 
ändring gjordes i SkL:s medvållanderegel med hänsyn till det tekniska sambandet mellan la-
garna. Regeln får emellertid betydelse huvudsakligen i fråga om rätten till trafikskadeersätt-
ning.33 Jag återkommer till jämkning enligt TSL längre fram i detta arbete. 
 
6.3.4 Medvållande av avliden 
 
Som jag nyss nämnde, så gäller en särskild regel enligt 6:1 tredje meningen för dödsolyckor 
där den omkomne medverkat. Om den efterlevande då kräver skadestånd enligt 5:2 SkL jäm-
kas skadeståndet endast vid uppsåt hos den omkomne – med andra ord självmordsfall.34 Dom-
stolarna har dock inte varit benägna att jämka ersättning till självmordsfall. Om jämkning 
skall ske får denna vid förlust av underhåll enligt praxis inte överstiga 10 % av inkomstunder-
laget. Jämkningen får nämligen inte äventyra den efterlevandes försörjning.35  
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Bengtsson i  SvJT,1998 s. 96 
32 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 306 
33 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s. 127 f 
34 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 307 
35 Bengtsson, Nordenson & Strömbäck, Skadestånd – lagstiftning och praxis med kommentarer s. 200 
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I rättsfallet NJA 1981 s.920, hade HD att ta ställning till frågan om efterlevande till en bilföra-
re, vilken begick självmord genom att köra in i mitträcket på en motorväg, skulle ha rätt till 
ersättning för förlorat underhåll. HovR:n yttrade i sin av HD fastställda dom bl a att 12 § tra-
fikskadelagen ”mot bakgrund av bl a trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga aspekter” 
rimligen borde ges den innebörden att som regel ojämkad ersättning skulle utgå även i själv-
mordsfallen. HovR:n fann att det sätt på vilket den avlidne valt att begå självmord inte dikte-
ras av någon önskan att bereda sina efterlevande ett ekonomiskt skydd i framtiden. Dessa lev-
de inte under sådana ekonomiska villkor att det med hänsyn härtill skulle verka stötande om 
full ersättning utgick.36 Förvisso var i ovannämnda rättsfall frågan om trafikskadeersättning, 
men enligt Hellner & Johansson, så ”torde inte skäl finnas att göra någon skillnad mellan en 
sådan ersättning och skadestånd”37 
 
 6.4 Sakskada 
 
Har den skadelidande av oaktsamhet medverkat till sin egen sakskada, är det normala att ska-
deståndet nedsättes (6:1 2 st). Den viktigaste faktorn, när man skall bestämma hur skadestån-
det skall jämkas, är här graden av skuld på ömse sidor – något som framgår direkt av 6:1 3 st. 
Om t ex en fotgängare plötsligt går ut i gatan framför en cyklist, som måste svänga undan och 
därför kör omkull, och båda har varit ungefär lika vårdslösa, får cyklisten hälften av det ska-
destånd för skadad cykel, kostym etc som han skulle haft rätt till, om han själv varit utan 
skuld till olyckan. Har fotgängarens oaktsamhet varit störst, utdöms ofta ersättning för 2/3 av 
skadan, är det cyklisten som varit mera vårdslös, kan han få 1/3. (Lider han däremot person-
skada kan han få full ersättning om han inte varit grovt vårdslös).38 Ibland kan emellertid den 
skadelidandes skuld vara så dominerande i förhållande till skadevållarens att han anses böra 
bära skadan ensam. Man ”jämkar skadeståndet till noll”. Omvänt behöver inte den skadeli-
dandes medvållande alltid medföra att skadeståndet nedsätts. Det kan ha varit så obetydligt 
jämfört med vållandet på motsidan, att domstolen anser det rimligast att döma ut full ersätt-
ning. När skadeståndsansvar föreligger utan att vållande har förekommit på den ansvariges 
sida – med andra ord vid strikt ansvar – går det naturligtvis inte att jämföra skuldgraden enligt 
paragrafen. Man får då, som ovan nämnts göra en allmän bedömning om hur stor del av ska-
dan den oaktsamme bör få ersatt. Bedömningen är omdiskuterad, och rättspraxis ger knappast 
någon ledning om hur jämkningen skall ske.39 
 
6.5 Ren förmögenhetsskada 
 
Tillämpningen av 6:1 SkL vid ren förmögenhetsskada kan synas medföra en teoretisk inkon-
sekvens. Utanför kontraktsförhållanden grundar ju vanlig oaktsamhet inte skadestånds-
skyldighet i detta läge, utan det fordras brottsligt handlande (2:4, 3:1 1 st 2 p SkL). Uppenbar-
ligen kan detta krav inte gälla för den skadelidandes del, när det är fråga om handlande som 
normalt bara riktar sig mot honom själv. Man måste anta att skadestånd utom kontraktsförhål-
landen kan jämkas också vid vanligt medvållande, varken lagtexten i 6:1 SkL eller motiven 
tyder på något annat. – Här skulle alltså finnas en olikhet mellan skadegörarens och skadeli-
dandes ställning: för ansvar fordras ett så allvarligt handlande att det är straffbelagt, medan 
nedsättning kan ske redan vid vanlig oaktsamhet på skadelidarsidan.40, enligt Bengtsson. 
                                                 
36 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt  s. 228 
37 A a s. 228 
38 A a s.  225 f 
39 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 310 
40 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s. 139  
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Fortsättningsvis anser Bengtsson att, det sagda torde inte hindra, att man vid jämknings-
prövningen beaktar att den skadelidande för sin del gjort sig skyldig till något brottsligt, det 
skulle fordras betydande skuld på hans sida för att väga upp ett straffbart vållande på motsi-
dan. Frågan torde dock bara få aktualitet vid vissa oaktsamhetsbrott – när uppsåt förlegat hos 
skadegöraren, lär ju fullt skadestånd i regel utgå.41 
 
I rättsfallet NJA 1989 s 796, hade HD att ta ställning till jämkning av skadestånd på grund av 
medvållande. Som grund för detta låg frågan om skyldighet att ersätta en ren förmögenhets-
skada som orsakats av brott (osant intygande). Bakgrunden var följande, Gunnar N och Gerd 
N hade genom att underteckna ett köpekontrakt avseende en båt, bekräftat att båten i fråga var 
levererad och godkänd av dem trots att den inte existerade. Deras handlande var enligt käran-
den Forsen Finans AB, osant intygande. Svaranden ansåg att det inte förelåg någon adekvat 
kausalitet mellan hans undertecknande och den uppkomna skadan. Om han skulle befinnas 
skadeståndsskyldig yrkade Gunnar N att skadeståndet på grund av medvållande från bolagets 
sida skulle jämkas till noll. HD ansåg i sitt domskäl att adekvat kausalitet ansågs föreligga 
mellan Gunnar N:s osanna intygande och bolagets skada. Fortsättningsvis ansåg man från 
HD:s sida att det ej fanns skäl att jämka skadeståndet på grund av medvållande. Anledningen 
till detta ställningstagande var att bolaget drabbats av ekonomisk förlust till följd av motparts 
brottsliga handlande och dessutom ansåg man inte från domstolens sida att den skadelidande 
parten hade åsidosatt normala aktsamhetskrav. Vilket betydde för bolaget att någon oaktsam-
het inte kunde läggas dem till last. I sitt domslut förpliktade HD att Gunnar N skulle utge ett 
ojämkat skadestånd till Forsen Finans AB. 
 
När det gäller jämkning av skadeståndet så bör enligt motiven till 1975 års lagstiftning hänsyn 
även tas till de ekonomiska förhållandena på ömse sidor. Detta förhållande gäller oavsett om 
ersättningen jämkas vid personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Men meningen 
är inte att ekonomiska förhållanden skall påverka jämkningsregeln i normala fall – bara när 
jämkningsregeln skulle leda till klart oskäliga resultat. Det är svårt att finna klara exempel 
från rättspraxis där de ekonomiska förhållandena fått sådan betydelse. Avsikten är att domsto-
len först skall ställa frågan, hur långt skuldgraden på ömse sidor och andra omständigheter 
kring skadefallet motiverar att skadeståndet nedsätts.42 
 
 
6.6 Övriga jämkningsregler 
 
6.6.1 Allmänt 
 
Ibland kan jämkningsregeln i 6:1 SkL, bli aktuell samtidigt som en särskild regel gäller om att 
skadeståndet skall bestämmas efter skälighet. Skadan har t ex vållats av ett barn, en psykiskt 
störd person eller en arbetstagare i tjänsten (2:4, 2:5, 4:1 SkL), det är fråga om sakskada som 
vållats av svarandens anställde (3:6 SkL), eller den skadeståndsskyldige gör gällande att ska-
deståndet är oskäligt betungande (6:2 SkL). I så fall bör man först pröva, hur mycket ska-
deståndet skall jämkas på grund av den skadelidandes medvållande enligt 6:1 och sedan ta 
ställning till om någon av de andra skälighetsreglerna motiverar ytterligare nedsättning av 
ersättningen.43 Enligt Bengtsson och Strömbäck borde man i detta sammanhang kunna bortse 

                                                 
41 A a s. 140 
42 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar .s 311 
43 A a s. 317 
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från de ekonomiska förhållandena, eftersom dessa tillräckligt beaktats genom de övriga skä-
lighetsreglerna. 
 
6.6.2 Barn och ungdom 
 
Om barn och ungdomar blir skadeståndsskyldiga kan skadeståndet sättas ned enligt 2:4 SkL. 
Paragrafen innehåller en av flera regler som lindrar det skadeståndsansvar som följer av hu-
vudregeln i 2:1 SkL. Den avser ansvaret för barn och ungdomar under 18 år. Som framgår av 
lagtexten blir paragrafen tillämplig vid alla typer av skada: personskada, sakskada, ren förmö-
genhetsskada och skada genom kränkning. Inom straffrätten gäller att den som inte har fyllt 
15 år inte kan dömas till någon påföljd för brott (33:1 BrB). Däremot kan den som är under 15 
år få betala skadestånd, någon nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet föreskrivs inte i 
lagen. Man menar dock att ett barn inte skall behöva svara för sina handlingar i samma ut-
sträckning som en vuxen, ett barn har ju inte samma förstånd och erfarenhet och handlar ofta 
impulsivt. Det rimliga har varit att bestämma skadeståndsskyldigheten efter vad som är skä-
ligt efter omständigheterna. Det är då naturligt att ta hänsyn till barnets ålder, i och med att 
det mognar kan man kräva större förstånd och omdöme. Paragrafen är skriven så att man kan 
anpassa tillämpningen efter barnets utvecklingsgrad. Ännu viktigare är dock barnets försäk-
ringsskydd. Skadeståndets storlek kan bestämmas efter förhållandena i det enskilda fallet, och 
det är t o m möjligt att låta skadeståndsskyldigheten helt falla bort. – Liknande resonemang 
kan också förekomma när barnet självt lider skada och medverkat till skadan, man bortser 
från ett medvållande som annars skulle leda till jämkning.44 I sammanhanget bör dock påpe-
kas att 2 kap 4§ SkL är en självständig skadeståndsbestämmelse och ingen jämkningsregel.45  
 
Ett exempel som belyser när jämkningsregeln i 6:1 blir aktuell samtidigt som den särskilda 
regeln i 2:4 är följande: när t ex en tolvåring cyklar på en bil, som skadas och båda parter varit 
oaktsamma, kanske 1/3 eller ett halvt skadestånd skulle ha utdömts, ifall skadan vållats av en 
vuxen. Men om barnet inte är skyddat av ansvarsförsäkring och det skulle bli oskäligt hårt 
mot tolvåringen att belasta honom med denna skadeståndsskyldighet kan skadeståndet jämkas 
ytterligare eller helt falla bort.46 
 
Jämkningsmöjligheten har sin kanske största betydelse för skadeståndsskyldiga som vållar 
skador uppsåtligen och som är över 12 men under 18 år. Uppsåtlig handling utesluter inte 
jämkning. Jämkningsmöjligheten blir aktuell främst när skadorna är betydande och skade-
ståndbeloppen därför skulle bli betungande. Motiven nämner som grund för jämkning bl a 
ekonomiska omständigheter.47 Vid skälighetsprövningen måste omständigheterna kring ska-
defallet beaktas. Om det föreligger speciellt ömmande förhållanden på skadevållarens sida, t 
ex att denne är utvecklingshämmad, kan detta också vara en omständighet av betydelse.48 
När det gäller paragrafens tillämpning i praxis kan följande rättsfall nämnas: 
 
NJA 1976 s 121, där hade en 15-årig yngling av svartsjuka misshandlat en 16-årig flicka, som 
han tidigare haft sällskap med, bl a genom sparkar, en spark träffade flickan så olyckligt att 
mjälten brast. TR:n och två hovrättsledamöter nedsatte skadeståndet till flickan med stöd av ”: 
SkL, men HD utdömde fullt skadestånd – 7 500 kronor. I domskälen framhölls bl a att enligt 
förarbetena till 2:2 jämkning skulle ske jämförelsevis restriktivt för den som fyllt 15 år, hu-
                                                 
44 A a s.62 f 
45 Karnov s.1153 
46 Bengtsson m fl, Skadestånd – lagstiftning och praxis med kommentarer s.231 
47 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt, s.267 
48 Karnov s. 1152 
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vudsakligen då full ersättning skulle bli oskäligt betungande, i första hand skulle de ekono-
miska följderna för den ansvarige beaktas, men vid bedömningen måste skälig hänsyn tas 
också till den ansvariges ekonomiska förhållanden och till omständigheterna kring skadefal-
let. Här hade skadan vållats genom uppsåtlig misshandel, och 15-åringen måste, även om han 
var något omogen för sin ålder, ha förstått att misshandeln kunde tillfoga flickan allvarliga 
skador. Detta talade i för sig mot jämkning. Med hänsyn härtill och till vad som upplysts om 
ynglingens ekonomiska förhållanden (bl a var han anställd vid en slakteriförening i sin hemort 
med en bruttoinkomst av 26 000 kronor föregående år) kunde skadeståndet ej anses oskäligt 
betungande för honom.49 I sammanhanget bör nämnas att, när ett barn som åläggs ska-
deståndsansvar har en ansvarsförsäkring, så skall det inte anses som oskäligt om fullt ska-
destånd utgår. I de fall där ett oförsäkrat barn har tillgångar, anses det från lagstiftarnas sida 
att det är ett argument för att skadestånd skall utgå.  
 
6.6.3 Psykiskt störd person 
 
Om ansvaret vid ”psykisk störning”50 (vilket är den term som infördes 1991) finns en ska-
deståndsregel som avsevärt liknar den som gäller för barns ansvar (2:3 SkL).51 Lagtexten skil-
jer mellan en ”en allvarlig psykisk störning” och en ”annan psykisk störning som inte är själv-
förvållad eller tillfällig”. Genom den senare formuleringen utesluts att berusning utgör en 
jämningsgrund. Även här är skadeståndsskyldigheten begränsad till vad som finnes skäligt 
med hänsyn till omständigheterna. Jämkning kan även komma ifråga vid uppsåtliga brott. 52 
På liknande sätt som då det gäller barn under 15 år torde man vid tillämpningen av 2:5 SkL 
direkt pröva i vad mån skadeståndsansvar är skäligt, utan att fullt skadestånd ses som huvud-
regeln. Sannolikt är dock bedömningen något strängare i fråga om barn. Paragrafen ger bara 
en möjlighet att sätta ned skadeståndet, något som främst lär bli aktuellt vid allvarliga psykis-
ka störningar men inte behöver förekomma ens i sådana fall.  
 
Vad angår skadevållarens sinnestillstånd får man räkna med större variationer i fråga om in-
verkan av psykiska störningar än när det gäller ett barns ålder och utveckling. Det är inte sä-
kert att ett sjukdomstillstånd påverkar handlandet i alla möjliga förhållanden. Handlingens 
beskaffenhet ger möjlighet att ta hänsyn till om skadan vållats uppsåtligt eller oaktsamt, men 
också här kan bedömningen variera med hänsyn till arten av sjukdomstillståndet. 53 
 
När det gäller de ekonomiska förhållandena, framhålls det i förarbetena att det i allmänhet 
finns betydligt mindre skäl att beakta skadeståndets verkningar för psykiskt störda skadevålla-
re, än när det gäller barn eller ungdomar, i ömmande fall kan dock skadeståndet sänkas. Vad 
angår omständigheterna i övrigt bör liksom enligt 2:4 SkL beaktas den skadelidandes behov 
av skadeståndet.54 I de fall där den psykiska störningen inte kan anses som allvarlig, torde det 
höra till undantagen att dessa skadegörare skulle kunna åtnjuta ett lindrigare skadeståndsan-
svar, än i de fall där fullt skadestånd utdöms. Vid vålds- eller förmögenhetsbrott som begåtts 
av psykopater bör fullt skadeståndsansvar normalt inträda.55 

                                                 
49 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s.280 
50 Termen ersätter de före 1991 använda begreppen sinnessjukdom och sinnesslöhet, men är något vidare än     
dessa, se även Karnov s.1153 
51 Sedan 2001 återfinns regeln i 2 kap 5 § SkL. 
52 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 272 f 
53 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s.70 
54 A a s. 70 f 
55 Prop 1972:5 s.466 
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Paragrafen är även tillämplig på uppsåtligt skadevållande, i själva verket torde det framför allt 
vara vid uppsåtliga brott som den får praktisk betydelse. Här kan man också – liksom enligt 
6:2 SkL – anläggs kriminalpolitiska aspekter på ansvaret, om det skulle på avgörande sätt 
försvåra skadevållarens återanpassning till samhället kan ansvaret lindras.56 
 
Som ovan nämnts kan jämkning komma i fråga vid uppsåtliga brott, så var dock ej i fallet i 
rättsfallet NJA 1979 s.581. Omständigheterna var följande: en postrånare yrkade att ska-
deståndet skulle jämkas enligt 2:3 SkL.57 Fullt skadestånd utdömdes emellertid. I motivering-
en framhölls att skadeståndskravet grundade sig på väpnat rån och att rånaren trots sin psykis-
ka abnormitet handlat med full insikt om vad han företog sig. Även om det var möjligt att 
nedsätta skadeståndet i fall av detta slag fordrades, att med hänsyn till beloppets storlek och 
den skadeståndsskyldigas situation det kunde på ett avgörande sätt försvåra dennes anpass-
ning i samhället, om han ålades fullt skadeståndsansvar. HD utdömde fullt skadestånd efter-
som man ansåg att det ej förelåg tillräckligt vägande kriminalpolitiska skäl för att en jämkning 
skulle vara möjlig. 
 
6.6.4 Arbetstagare i tjänsten 
 
När det gäller själva termen arbetstagare är arbetsrättens arbetstagarbegrepp vägledande. Vis-
sa uppdragstagare likställs med arbetstagare enligt 6 kap 5 § SkL, däremot inte andra själv-
ständiga medhjälpare. Ansvar för deras vållande kan dock föreligga utan lagstöd: 
(a)  som huvudregel i kontraktsförhållanden 
(b) när en uppdragsgivare genom författning ålagts vissa preciserade förpliktelser till allmän-
hetens skydd, ”non-delegable-duties”58 
(c) eventuellt i vissa andra fall där aktsamhet hos medhjälparen är särskilt viktig från risksyn-
punkt. 
Som arbetstagare räknas inte organ för juridisk person (t ex styrelse, verkställande direktör, 
firmatecknare), den juridiska personens ansvar grundas inte på 3 kap § 1 SkL, utan på 2 kap 1 
§, SkL.59 
 
En arbetstagare kan både ådra arbetsgivaren principalansvar enligt 3:1 SkL och dessutom ha 
ett eget skadeståndsansvar, vilket regleras i 4:1 SkL. Detta stadgande är ej en regel om jämk-
ning av skadeståndsskyldigheten utan en självständig ansvarsregel. Detta har två sidor. Dels 
inskränks ansvaret mer enligt t ex 2:4 och 2:5 SkL60. Dels gäller ingen princip att försäkrings-
bolag, som meddelat ansvarsförsäkring för den skadeståndsskyldige, skulle vara förhindrad att 
åberopa att arbetstagaren inte ansvarar.  
 
 
 
Med arbetstagare likställs vid tillämpningen av skadeståndslagen enligt 6:5 SkL: 
 
1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i       
lag föreskriven tjänstgöring 
                                                 
56 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s.71 
57 Nuvarande 2:5 SkL 
58 Även i rent utomobligatoriska förhållanden, så kan den som anlitar en självständig företagare ansvara för den-
ne. Se även Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s. 165 
59 Karnov, s. 1153 
60 I Hellners & Johanssons bok, Skadeståndsrätt sägs 2:2 och 2:3 SkL, vilket författaren på egen risk har ändrat i 
enlighet med nu gällande lagstiftning 
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2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför arbete som till sin art liknar 
sådant som vanligen utförs av arbetstagare 
3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som 
förekommer i anställningsförhållande.61 
 
4 kap 1 § SkL är i första hand en regel som bestämmer om skadeståndsskyldighet skall åläg-
gas. Bestämmelsen kan också leda till jämkning av skadeståndet.62 Ett exempel, vilket belyser 
när ett skadeståndsanspråk kan jämkas för en person som faller under kategorin arbetstagare 
enligt skadeståndslagen är följande: NJA 1985 s. 75 II, där en värnpliktig tillgrep olovligen ett 
militärt fordon och körde i diket med detta, utan eget vållande. Han saknade körkort. HD ut-
dömde ett nedsatt skadestånd (6 420 till 2 000 kronor). Hänsyn togs till att den värnpliktige 
dömts till straffansvar för förseelsen och till att han saknade arbetsinkomst. 
 
6.6.5 Principalansvar 
 
Som tidigare nämnts är huvudregeln enligt SkL, att den som är ansvarig för en skada skall 
betala full ersättning för skadan. Vissa undantag finns dock från denna princip genom att ska-
deståndet antingen bestäms efter en skälighetsbedömning (se 2:2, 2:3 och 4:1 SkL) eller på 
särskilda grunder jämkas (se 6:1 och 6:2 SkL). Bestämmelsen i 3:6 ger ännu en jämknings-
möjlighet beträffande principalansvaret enligt 3:1 och det allmännas ansvar enligt 3:2, förut-
satt att en sakskada inträffat. Någon motsvarighet finns inte i reglerna om ansvar för eget vål-
lande i 2:1. Paragrafen fick sin nuvarande lydelse genom lag 1975:404, då en särskild regel 
om jämkning av oskäligt betungande ansvar enligt 3:1 och 3:2 upphävdes, möjligheten att 
jämka på denna grund framgår nu av 6:2 SkL.63 Eftersom SkL är dispositiv rätt så skulle en 
ansvarsfriskrivning från principalansvaret enligt lag i princip vara gällande. Det finns emeller-
tid tvingande regler i kontraktsrätten, som inkluderar ett vittgående principalansvar och som 
sträcker sina verkningar in på det nu aktuella området.64 
 
6.7 Jämkning av oskäligt betungande skadestånd 
 
6.7.1 Allmänt 
 
SkL innehåller en allmän jämkningsregel i 6 kap 2 §. Regeln infördes genom ändringarna i 
skadeståndslagen 1975 och avser alla typer av skador. Således person- och sakskada, ren för-
mögenhetsskada samt sådant ideellt skadestånd som utgår enligt 1 kap 3 § SkL. Eftersom re-
geln ingår i SkL, så kan den tillämpas på all skadeståndsskyldighet som faller under denna 
lag.65  Enligt 6 kap 2 § SkL kan jämkning ske om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara 
oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige med hänsyn till hans ekonomiska förhållan-
den. Skadeståndet kan då jämkas efter vad som är skäligt varvid även den skadelidandes be-
hov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. Enligt förarbetena skall denna 
regel ges en begränsad räckvidd och användas endast i syfte att hindra klart oskäliga resultat 
för den skadeståndsskyldige. Avgörande för om jämkning alls skall komma i fråga är förhål-
landena på den skadeskyldiges sida. Ett skadestånd kan aldrig anses oskäligt betungande om 

                                                 
61 Hellner & Johansson Skadeståndsrätt s. 273 f 
62 A a s. 277 
63 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s.106 
64 Hellner & Johansson, Skadeståndsrätt s.167 f 
65 A a s. 434 
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det täcks av en ansvarsförsäkring eller den ansvarige är självförsäkrare.66 Om det med hänsyn 
till den skadeståndsskyldiges ekonomi ter sig oskäligt med fullt skadestånd är nästa fråga om 
det ändå föreligger sådana omständigheter att ojämkad ersättning bör utgå. Då skall hänsyn 
tas till om skadeståndet är av väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning eller om 
han annars är i särskilt behov av att få ut skadeståndet. Även graden av den ansvariges skuld 
får betydelse, särskilt när han medvetet tagit en risk. Jämkning är dock inte utesluten ens vid 
uppsåtliga brott om det med hänsyn till den ansvariges återanpassning i samhället är starkt 
motiverat att jämkning sker.67 Det finns dock en situation där den ansvarige inte kan få ska-
deståndet jämkat, nämligen när det täcks av en ansvarsförsäkring. I så fall kan inte ersätt-
ningsskyldigheten betunga honom på något oskäligt sätt.68  
 
6.7.2 Uppsåtligt brott 
 
Som ovan nämnts kan också graden av den ansvariges skuld påverka bedömningen i många 
situationer. I en praktisk viktig situation får emellertid skuldgraden begränsad betydelse. I 
rättspraxis har, överraskande nog, jämkningsregeln framför allt blivit aktuell när skadan vål-
lats genom uppsåtligt brott. Förarbetena utesluter inte jämkning ens i detta fall, men i regel 
skall naturligtvis fullt skadestånd utdömas. Vad som kan motivera jämkning är här kriminal-
politiska skäl, om fullt skadestånd skulle allvarligt äventyra den ansvariges återanpassning, 
kan det nedsättas om inte brottslighetens art talar mot detta. En sådan regel har ansetts ange-
lägen bland annat bland kriminalvårdande myndigheter, och domstolarna har haft förståelse 
för argumentet.69 
 
I JT 1990/9170 ställde Erland Strömbäck frågan ”kan man beakta skadeståndsbeloppets inver-
kan på gärningsmannens återanpassning vid prövningen enligt allmänna jämkningsregeln?” 
Strömbäck hänvisade till rättsfallet, NJA 1990 s.196 för att kunna ge ett svar på nyss nämnda 
fråga. Fakta i målet var följande: Vid ett krogslagsmål tilldelade Peter I, två knytnävsslag i 
vänstra tinningen på Ben P. Peter I dömdes för misshandel till fängelse i fyra månader. I 
brottmålet framställde Ben P yrkande om skadestånd som hänskjöts till prövning i tvistemål. 
Yrkandet gällde bl a förlorad arbetsinkomst, sveda och värk och lyte och men. Peter I vitsor-
dade i sig de yrkade beloppen men begärde jämkning enligt 6:2 SkL. Han anförde till stöd, att 
ojämkat skadestånd med hänsyn till hans förhållanden skulle bli oskäligt betungande samt 
försvåra hans anpassning i framtiden.  Enligt den beräkning som redovisats i revisionspro-
memorian skulle det sammanlagda värdet av yrkandet uppgå till över 600 000 kronor. Peter I 
hade inga utmätningsbara tillgångar. Tingsrätten gjorde följande bedömning. Vid personskada 
kan man utgå ifrån att den skadelidande kan få ersättning av staten med tillämpning av brotts-
skadelagen. Motiven för denna lag synes förutsätta att domstolarna vid prövning av en jämk-
ningsfråga inte tar hänsyn till de möjligheter till ersättning lagen ger . TR refererar till Bertil 
Bengtsson som anser att ”man måste se realistiskt på frågan hur illa ställd en skadelidande 
kan bli om skadeståndet reduceras samt att man därför vid tillämpningen av jämkningsregeln 
måste beakta möjligheterna till brottsskadeersättning”.71 TR fann att Peters skadeståndsskyl-
dighet skulle jämkas till 100 000 kronor. Som skäl för sin dom angav TR följande skäl: Peter 
har begått ett uppsåtligt brott, vars följder han knappast kunde förutse vid gärningstillfället. 
                                                 
66 Person som anser sig kunna klara av skadeståndsskyldighet utan någon ansvarsförsäkring. Se även Bengtsson 
m fl, Skadestånd, lagstiftning och praxis med kommentarer s.151 
67 SOU 2002:1, Samordning och regress – ersättning vid personskada 
68 Bengtsson m fl, Skadestånd, lagstiftning och praxis med kommentarer s.234 
69 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s.324 f 
70 Strömbäck i JT 1990/91 s.452 f 
71 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s.250 
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Mot jämkning talar det förhållandet att det är ett uppsåtligt brott. För jämkning talar enligt TR 
främst den omständigheten att en så tung skadeståndsskyldighet som den yrkade mycket all-
varligt skulle kunna försvåra Peters redan nu långt framskridna men sköra anpassning till 
samhället. Vidare konstaterar TR att gärningen begåtts under berusning, omständigheter som 
torde visa på att det var en impulshandling. Ben P.s behov kan med största sannolikt tillgodo-
ses med brottskadeersättning, vilket ur dennes synpunkt närmast måste framstå som säkrare 
än en fordran mot Peter I. Ben P överklagade domen, men denna fastställdes av hovrätten för 
Västra Sverige. 
 
HD meddelade prövningstillstånd. Domstolen ansåg att skyldigheten att utge fullt skadestånd 
skulle vara oskäligt betungande för Peter I, med hänsyn till dennes ekonomi. Därefter konsta-
terar HD att Ben P kan väntas få ersättning för sin skada enligt brottsskadelagen, i den mån 
han inte kunde få skadestånd från Peter I. Ersättningen skulle såvitt framkommit inte under-
stiga vad som enligt Bens yrkanden skulle utdömas i skadestånd. Hans behov av ersättning 
kunde därför enligt HD inte anses utgöra något hinder för att skadeståndet jämkas. 
 
De skäl som enligt HD talar emot jämkning är det faktum att skadeståndskravet gäller person-
skada tillfogad genom misshandel. En central del av HD:s motivering är följande: ”Även när 
den skadelidande kan räkna med brottskadeersättning kan jämkning vid våldsbrott te sig 
betänklig från preventionssynpunkt och ibland direkt stötande. Som huvudregel bör ska-
deståndet inte sättas ned vid sådana brott” Fortsättningsvis prövar HD en rad skäl som hänvi-
sar till straffet, vilket verkställts, och till skadan som visserligen inte varit oförutsägbar, men 
fått betydligt allvarligare följder än vad som brukar vara fallet vid sådan misshandel”. HD 
lägger också stor vikt vid att det yrkade skadeståndsbeloppet är ovanligt stort för personskada, 
och att det är väsentligt för Peters definitiva återanpassning i samhället att han inte drabbas av 
en så omfattande skadeståndsskyldighet. 
 
HD:s slutsats är att trots brottets art övervägande skäl talar för jämkning, dock inte så långt 
som TR:ns och HovR:ns bedömning. HD bestämmer att skadeståndet skall bestämmas till 
200 000 kronor. Så långt anser Strömbäck att ”nu har vi alltså fått viss klarhet i vilka omstän-
digheter som är av betydelse vid tolkningen av den allmänna jämkningsregeln vid uppsåtligt 
vållad skada, i fall då brottsskadeersättning utgår”. Till den skadeskyldiges nackdel talar vid 
avvägningen främst brottets art. HD lägger vikt vid preventionen, som talar mot jämkning – t 
o m i sådan grad att huvudregeln är att jämkning inte skall ske vid den nu aktuella typen av 
brott. En positiv inverkan tycks vara att misshandeln inte var grov. Vidare talar till den skad-
ståndsskyldiges fördel att han redan har avtjänat ett frihetsstraff. Och såvitt gäller skadan har 
HD lagt viss vikt vid att följderna blev betydligt allvarligare än vad som är normalt. Dessa 
omständigheter ger fog för att beakta intresset för Peters anpassning. 
 
Fortsättningsvis anser Strömbäck att det är svårt att hitta några avgörande ledtrådar bland de 
skäl som HD angivit för jämkning överhuvudtaget får ske och vilka omständigheter som bara 
har betydelse för jämkningsgraden. Vidare fortsätter Strömbäck, jag tolkar rättsfallet så att 
man – som i andra jämkningsfall – vid brottsskada skall finna att fullt skadestånd är oskäligt 
betungande, men utrymmet för jämkning är i stort sett begränsat till fall där offret kompense-
ras av brottsskadeersättning. Även i dessa fall skall restriktivitet med jämkning iakttas, främst 
med hänsyn till preventionsbehovet. Utrymmet för jämkning när den skadelidandes behov 
bara kan tillgodoses av skadestånd från skadevållaren torde alltså vara mer eller mindre obe-
fintligt. Och vidare kan man tänka sig fall där preventionen kräver fullt skadestånd fast brotts-
skadersättning utgår. 
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Det är alltså inte något stort utrymme för jämkning med hänsyn till återanpassnings-
synpunkter som HD lämnat. Dock är rättfallet ett visst genombrott för frågan om jämkning 
vid uppsåtlig skada. Även om räckvidden av vissa av HD:s bedömningar är tveksam lämnas 
besked på vissa punkter. Ett är brottsskadeersättningens betydelse. När det gäller skadevålla-
rens återanpassning som motiv för jämkning, ger HD inget klart besked i rättsfallet. Det torde 
ändock ha en praktisk betydelse, det förefaller meningslöst att döma ut stora skadestånd som 
ändå inte betalas, bara för att vidmakthålla preventionen. I sitt avgörande ger HD preventions-
linjen tungt stöd. Det innebär att skadeståndet skall ha en avskräckande inverkan vid brott, 
inte bara straffet. Det torde också vara möjligt att nyansera tillämpningen av den allmänna 
jämkningsregeln och lämna ett ännu större utrymme för hänsyn till skadevållarens återan-
passning, när straff förekommer. I andra sammanhang anses skadeståndet ha spelat ut sin roll 
som preventiv faktor. Enligt Strömbäck valde TR och HovR en rimligare linje än HD, kanske 
skulle skadeståndet ha jämkats ännu mera. Slutligen säger Strömbäck att, även om inte brotts-
skadeersättning utgår borde preventionssynpunkter skjutas mer i bakgrunden vid en vägning 
mot intresset att skadevållaren får rimliga möjligheter till återanpassning. Strömbäck förutsät-
ter då att straff för gärningen har förekommit. Man fullföljer då den pågående reduceringen av 
skadeståndets preventiva funktion, till förmån för en kriminalpolitisk strävan att minska den 
ekonomiska belastningen  på de straffade”.72 
 

                                                 
72 Strömbäck i JT 1990/91 s. 452 f 
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7. Jämkning enligt brottsskadelagen 
 
7.1 Allmänt 
 
I svensk rätt har sedan gammalt gällt att skadestånd kan jämkas på grund av medvållande på 
den skadelidandes sida. Så länge som det har varit möjligt att av allmänna medel utge brotts-
skadeersättning har också sådan ersättning kunnat jämkas på grund av medvållande. Brotts-
skadeersättning har kunnat jämkas även i fall då medvållande i egentlig mening inte förelig-
ger. I ett antal fall under senare år har det uppfattats som stötande med hänsyn till den skade-
lidandes uppträdande i samband med brottet att staten utgivit full brottsskadeersättning. Som 
exempel kan nämnas ett ärende där en person som deltagit i ett slagsmål fick full ersättning 
för ideell skada med hänsyn till att han ådrog sig svåra skador.73 Det bör uppmärksammas i 
sammanhanget, att jämkningsbestämmelsen i 6 kap 1 § SkL tillämpas mycket sällan av 
Brottsoffermyndigheten. Jämkning av brottsskadersättning sker i stället med stöd av 9 § 2 st 
BrSkL. Även bestämmelsen i 9§ 2 st har dock tillämpats i begränsad omfattning. Under 1997 
jämkades ersättningen vid personskada i 35 av 4 474 ärenden. Vid sakskada och ren förmö-
genhetsskada jämkades ersättningen oftare.74 
 
7.2 Skadelidandes medverkan 
 
Enligt 9 § 2 st BrSkL kan brottskadeersättning i vissa fall jämkas om det är skäligt med hän-
syn till den skadelidande eller, om skadan lett till döden, den avlidne, genom sitt uppträdande 
i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet ökat skade-
risken. I personskadefallen är anledningen till jämkning vanligen att den skadelidande hade 
uppträtt provocerande. Det är oftast fråga om ömsesidiga misshandelstillfällen av inte alltför 
allvarligt slag eller att den skadelidande hade inlett ett gräl med sin antagonist. Om den som 
har uppträtt provocerande har tillfogats allvarliga skador, som inte stått i rimlig proportion till 
provokationen har Brottsoffermyndigheten ofta valt att avstå från jämkning. Jämkning före-
kommer också i fall av uppgörelser i kriminella kretsar och i samband med narkotikabrotts-
lighet eller brukande av narkotika tillsammans med andra. 
 
I fall där skadeståndsfrågan har prövats av domstol och jämkning har skett enligt SkL på 
grund av att den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat 
till skadan jämkas också regelmässigt brottsskadeersättningen. Det kan därvid inträffa att 
Brottsoffermyndigheten med stöd av BrSkL sätter ner ersättningen mer än vad domstolen 
gjort.75 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 DS 1997:45 s. 27 
74 Prop 1998/99:41 
75 Brottsoffermyndighetens referatsamling s. 22 
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7.2.1 Personskada 
 
Som ovan nämnts är i personskadefallet ofta anledningen till jämkning i flertalet fall att den 
skadelidande uppträtt provocerande. Det är oftast fråga om ömsesidig misshandel av inte allt-
för allvarligt slag. Har den skadelidande däremot drabbats av en bestående skada med en inva-
liditetsgrad överstigande tio procent, brukar ersättningen av sociala skäl inte jämkas. Av 
samma skäl brukar inte heller ersättning till dödsbo och efterlevande jämkas. När jämkning 
sker är det enligt praxis bara den ideella ersättningen som jämkas, inte den ekonomiska d v s 
ersättning för inkomstförlust och kostnader. I de fall jämkning förekommer sätts ersättningen 
vanligen ned till hälften.76  
 
Det finns dock omständigheter där andra kvotdelar än nedsättning till hälften har förekommit. 
Ibland kan även en jämkning ske med ett bestämt belopp i kronor räknat. Följande rättsfall ur 
praxis ger exempel på de olika beräkningssätten för jämkning av skadestånd: 
Två berusade män råkade i slagsmål. Den ene A slog den andre B med knytnäven i ansiktet. B 
kastade då en flaska mot huvudet på A, som skadades så att han blev sjukskriven i 14 dagar. 
Skälig ersättning för sveda och värk uppskattades till 800 kronor, men A tillerkändes på grund 
av provokationen bara 400 kronor (RFS 1982:3).  
I ett berusat bilsällskap bråkade chauffören gång på gång med en passagerare. Till slut bet 
denne av en led på chaufförens ena tumme och svalde tumbiten. Chauffören fick begärd er-
sättning för vissa utlägg men i fråga om den ideella skadan, som värderades till 25 000 kro-
nor, jämkade Brottsskadenämnden, (hädanefter BrN), ersättningen till 17 000 kronor på grund 
av provokationen. Fallet är ett exempel på jämkning med krontal (RFS 1982:10). Ett annat 
exempel erbjuder RFS 1983:10: 
 
Två kraftigt berusade ynglingar A och B grälade. En av dem, A, uppmanade B att ta fram en 
kniv som denne tidigare haft framme. B kastade kniven på marken framför A. Denne tog upp 
kniven och stötte den i bröstet på B som fick livshotande skador. BrN yttrade: BrN har över-
vägt att med stöd av 9 § 2 st jämka B:s ersättning. Med hänsyn till att B utsatts för ett mycket 
allvarligt angrepp med knivhugg mot hjärtat och att hans uppträdande inte kan anses stå i rim-
lig proportion till detta angrepp finner nämnden emellertid att jämkning inte skall ske. (BP 
412/1986). Ovanstående rättsfall är exempel på när jämkning har skett, respektive när BrN 
har ansett att en jämkning inte bör ske. Här nedanför återfinns ett exempel på när en begäran 
om ersättning har lämnats utan bifall. Bakgrunden var följande: Vid ett inbrott i en lägenhet i 
Brandbergen utanför Stockholm överraskades gärningsmannen av värden, som var beväpnad 
med en yxa. Inbrottstjuven fick ett yxhugg bakom örat. Han begärde ersättning för bl a ideell 
skada, men som ovan nämnts lämnades ansökningen utan bifall, med hänvisning till 9 § 2 st 
BrSkL.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Ds 1997:45 s. 34 f 
77 Conradi, Brottsskadelagen – kommentar och rättsfall s.76 f 
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7.2.2 Sakskada 
 
Flertalet fall av jämkning av sakskada gäller tillgrepp av bilar där tändningsnyckeln suttit i 
låset eller funnits på någon annan plats i bilen. Brottsoffermyndighetens nämnd har – med 
hänvisning till att det är under vissa förhållanden är ett lagbrott att lämna nyckeln i tändnings-
låset – funnit att ersättningen skall jämkas till noll. När egendom stulits ur en olåst bil, jämkas 
ersättningen efter omständigheterna med 50-100 procent. Pengar som stjäls i en bostad ersätts 
intill det belopp som det anses skäligt att förvara hemma. Stränga krav ställs på affärer och 
andra företag i fråga om tillsyn av kontanter och värdehandlingar. Brottsoffermyndigheten har 
jämkat ersättning till företag som inte försett dörrar med tillfreds-ställande låsanordningar och 
därigenom ökat risken för skada.78 
 
 När det gäller sakskada och ren förmögenhetsskada så talar inte sociala synpunkter med 
samma styrka för en begränsning av jämkningsmöjligheten. Även i dessa fall bör dock jämk-
ning ske med viss försiktighet, så att inte en tillfällig oaktsamhet för ödesdigra konsekvenser 
för den skadelidande.79 
 
7.2.3 Ren förmögenhetsskada 
 
Av brottsoffermyndighetens praxis framgår att jämkning vid ren förmögenhetsskada, men 
även vid sakskada, se ovan, sker i relativt stor utsträckning. Stränga krav ställs på aktsamhet. 
Någon anledning att eftersträva en skärpt tillämpning för att ytterligare beakta de kriminalpo-
litiska aspekterna eller för att undvika stötande resultat synes inte finnas. I de fall där den ska-
delidande uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken jämkas regelmässigt ersätt-
ningen, om inte den skadelidandes försörjningsmöjligheter äventyras.80 
 
 
7.2.4 Kränkning 
 
Reglerna om jämkning vid personskada är tillämpliga även vid kränkning. Jämkning av 
kränkningsersättning torde dock inte förekomma särskilt ofta eftersom ett sådant uppträdande 
som ökar skaderisken normalt direkt påverkar graden av kränkning. Man kan emellertid tänka 
sig fall där det riskökande uppträdandet inte påverkar graden av kränkning men ändå motive-
rar att jämkning sker. Kommittén om ideell skada uttalade beträffande 9 § BrSkL att det inte 
finns något utrymme för jämkning vid kränkning (SOU 1992:84 s.282). Uttalandet, som en-
dast tar sikte på rena medvållandesituationer, synes dock inte avse paragrafens andra stycke. 
Den skadelidandes uppträdande behöver inte vara den direkta orsaken till skadan för att 
jämkning skall kunna ske. Något samband med skadan måste dock uppträdandet ha haft efter-
som det skall medföra en ökning av skaderisken. Bestämmelsen ger stort utrymme för sköns-
mässig prövning av jämkningsfrågan.81 Nedanstående rättsfall får belysa en situation, där frå-
gan var om ersättning vid kränkning skulle jämkas eller ej. 
 
 
 

                                                 
78 Ds 1997:45 s 35 
79 A a s. 40 
80 Prop 1998/99:41 s. 14 
81 Ds 1997:45 s 33 f 
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I fallet BP 200/1983 hade en flicka åkt med i en olaglig taxi och tagit emot en misstänkt dryck 
av föraren, som därefter våldtagit henne. Genom sitt uppträdande hade hon otvivelaktigt ökat 
skaderisken (även om hon inte gjort sig skyldig till ”medvållande”), men BrN underlät likväl 
med hänsyn till omständigheterna att jämka ersättningen.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Conradi, Brottsskadelagen . kommentar och rättsfall s.78 
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8. Jämkning enligt trafikskadelagen 
 
8.1 Allmänt 
 
Trafikförsäkringens ansvar är visserligen strikt men det hindrar inte att medverkan från den 
skadelidandes sida kan inverka på rätten till ersättning.83 Det innebär att en ersättning från 
trafikförsäkringen kan jämkas både vid person- och sakskada. I sammanhanget bör nämnas att 
ersättningen från trafikförsäkringen formellt sett ej är ett skadestånd i egentlig mening utan 
kallas trafikskadeersättning. Detta på grund av lagens bestämmelser att trafikförsäkringen har 
en obligatorisk skyldighet att ersätta uppkomna skador.84 När det gäller jämkning av trafik-
skadeersättningen, så har det dock ingen betydelse om, som ovan nämnts, den formellt sett ej 
är ett skadestånd.  
 
8.2 Medvållande 
 
8.2.1 Personskada  
 
Några särskilda jämkningsregler i fråga om skadestånd för personskada har inte tagits upp i 
trafikskadelagen. Det anses att av sociala skäl ersättning för sådan skada endast bör kunna 
jämkas i de fall som anges i 6 kap 1 §, SkL.85  Detta innebär alltså att den som skadas i trafi-
ken får samma ersättning som den som har rätt till skadestånd och som nyss nämnts torde en 
naturligt följd bli att även skadeståndet jämkas enligt skadeståndslagens regler. Jämkning av 
ersättning på grund av den skadelidandes medvållande kan ske vid grov vårdslöshet eller upp-
såt. Ersättning till förare kan också jämkas om denne gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt 
rattfylleri och därvid genom vårdslöshet medverkat till skadan (12 § 1 st TSL). Vid självmord 
kan också jämkning ske. Om personskada lett till döden kan nämligen ersättning  som avses i 
5 kap 2 § SkL, d v s ersättning till de efterlevande jämkas om den avlidne uppsåtligen med-
verkat till dödsfallet. Sådan jämkning skall dock enligt Högsta domstolen bara ske om det är 
uppenbart stötande att ersättning utgår, t ex, då det visas att självmordet skett i uppenbar av-
sikt att bereda de efterlevande vinning. Också den som har orsakat en anhörigs död i trafiken 
kan få finna sig i att hans ersättning som efterlevande jämkas. Samtliga dessa regler överens-
stämmer med SkL:s bestämmelser i 6 kap 1 §. Vare sig den skadelidande begär trafikskadeer-
sättning eller skadestånd behandlas han alltså lika. Försäkringsbolagen tillämpar vissa gene-
rella normer i jämkningsfallen. Vid uppsåt och grov vårdslöshet jämkas ersättningen till 1/3 
eller hälften av full ersättning.86 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 SOU 2002:1 s 97 
84 Strömbäck, Eriksson, Olsson & Tidefelt,  Trafikskadelagen – ersättning vid trafikskada s.38 
85 Ds 1996:25 s.45 
86 Strömbäck m fl, Trafikskadelagen – ersättning vid trafikskada s.38. f 
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I propositionen till trafikskadelagen anfördes att vårdslösheten måste vara av mycket allvar-
ligt slag för att kunna betecknas som grov. Här avses fall när föraren har gjort sig skyldig till 
allvarlig överträdelse av trafikreglerna och handlingen visar betydande hänsynslöshet och 
nonchalans med uppenbar likgiltighet för eget och andras liv och hälsa. Bevisbördan för att 
föraren varit vårdslös åvilar den som skall utge ersättningen, d v s i de flesta fall ett försäk-
ringsbolag. När en jämkningssituation föreligger skall det fastställas hur mycket trafikskade-
ersättningen skall sättas ned. I enlighet med 12 § 3 st, TSL, skall detta ske genom en skälig-
hetsbedömning varvid hänsyn skall tas till den medverkan som har förekommit på ömse sidor 
och omständigheterna i övrigt.87 
 
8.2.2 Sakskada 
 
Rätten till ersättning för fordonsskada vid vållande på motsidan eller bristfällighet på motsi-
dans fordon är inte ovillkorlig. Ersättning kan nämligen enligt 12 § 2 st, TSL, jämkas om den 
skadelidande varit medvållande till skadan eller bristfällighet som medverkat till skadan fun-
nits på den skadelidandes fordon. Till skillnad från personskador är jämkning även möjlig vid 
”enkelt vållande”. Detta för med sig att personskada och fordonsskada som inträffar samtidigt 
regleras olika vid enkelt vållande, d v s personskadan regleras utan jämkning, medan fordons-
skadan jämkas. Vid jämkningens bestämmande skall skuldgraden på ömse sidor vara avgö-
rande för vållandefördelningen. Viss möjlighet finns emellertid att även ta hänsyn till den 
skadelidandes ekonomiska förhållanden. Detta får dock endast ske undantagsvis (12 § 3 st 
TSL).88 
 
8.2.3 Rattfylleri 
 
I sin ursprungliga utformning av år 1975 föreskrev SkL medvållande jämkning vid person-
skada, frånsett självmordsfallen, endast när den skadelidande själv medverkat uppsåtligen 
eller grovt vårdslöst. Då TSL antogs av riksdagen senare samma år tillades emellertid i 12 § 1 
st att skadestånd till förare av motorfordon som gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § tra-
fikbrottslagen – m a o rattfylleri  – också kan jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet 
medverkat till skadan. Motsvarande ändring gjordes i SkL:s medvållande regel med hänsyn 
till det tekniska sambandet mellan lagarna. Regeln får emellertid betydelse huvudsakligen i 
fråga om rätten till trafikskadeersättning. Tillägget infördes på förslag av lagutskottet, som 
ansåg det erforderligt att motverka trafikonykterhetsbrott också genom utformningen av med-
vållande reglerna.89 
 
I sammanhanget bör nämnas rättsfallet NJA 2000 s. 150, där HD hade att ta ställning till om 
jämkning av trafikskadeersättning skulle ske. Bakgrunden var följande; en bilförare med hög 
alkoholkoncentration i blodet körde av vägen. Han skadades mycket allvarligt och den medi-
cinska invaliditeten fastställdes till 100 procent definitivt från och med skadedagen. Med i 
bilen vid olyckstillfället var mannens fyraåriga dotter, hon ådrog sig dock inga skador.  
 
 
 
 

                                                 
87 SOU 2002:1 s. 97 
88 Strömbäck m fl, Trafikskadelagen – ersättning vid trafikskada s.61 f 
89 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd s.127 f 
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Mannen fälldes i tingsrätten för grovt rattfylleri. Påföljden blev dock villkorlig dom, med 
hänvisning till den allvarliga kroppsskada han ådrog sig vid olyckstillfället. Inget åtal väcktes 
för vårdslöshet i trafik. HD ansåg att trafikskadeersättningen ej skulle jämkas. Anledningen 
till detta ställningstagande var att man från HD:s sida ansåg att den förklaring om en älg som 
hastigt dök upp på vägen tvingade föraren till en hastig undanmanöver, vilken inte kunde läg-
gas honom till last som vårdslöshet. I sitt domskäl sade HD att ”omständigheterna är alltså 
sådana att det finns en tänkbar förklaring till olyckan som inte förutsätter att Sven-Olof P varit 
vårdslös. Därmed kan det inte anses att Sven-Olof P har medverkat till sina skador genom 
vårdslöshet och trafikskadeersättningen skall inte jämkas”. HD tog inte ställning till jämk-
ningsfrågan, istället såg man från domstolens sida endast på orsakssambandet mellan älgens 
uppdykande och olyckan. 
 
Den särskilda bestämmelsen om jämkning vid rattfylleri är omdiskuterad. Sveriges Försäk-
ringsförbund har framfört att jämkningsbestämmelsen i trafikskadelagen borde ändras för att 
tydligare klargöra att samhället inte accepterar alkohol i samband med bilkörning. Jämkning 
av trafikskadeersättning till en bilförare bör enligt förbundet kunna ske i alla situationer då det 
konstaterats att föraren varit rattfull vid olyckstillfället. Även lagutskottet har påpekat att det 
är angeläget att bestämmelserna om jämkning av personskadeersättning vid trafiknykterhets-
brott ses över. Utskottet har anfört att det av flera olika skäl – inte minst vad gäller hänsyn till 
det allmänna rättsmedvetandet – finns anledning att ifrågasätta om nuvarande bestämmelser är 
helt igenom tillfredsställande. Med anledning av dessa påpekanden pågår för närvarande ett 
arbete inom Justitiedepartementet med att se över regeln om jämkning vid rattfylleri.90 I skri-
vande stund har jag dock inte kunnat se något resultat av det nyss nämnda arbetet. Troligen 
beror detta på att arbetet har startat ganska nyligen. 
 
8.2.4 Kränkning 
 
Ersättning för kränkning kan utges i sådana fall då någon använder en bil som verktyg vid t ex 
mord eller misshandel, eller vid försök till brott av detta slag. Den som drabbas av sådan 
brottslighet och lider personskada kan då få trafikskadeersättning för skadan. Han kan även ha 
rätt till skadestånd enligt 2 kap 3 § SkL för kränkning genom brott. Ersättningen bestäms en-
ligt 5 kap 6 § SkL och utgår i regel med ett engångsbelopp som kompensation för den integri-
tetskränkning som brottet inneburit. Ersättningen utgår dock inte från trafikförsäkringen utan 
får sökas från skadevållaren eller i andra hand från överfallsskyddet i hemförsäkringen re-
spektive Brottsoffermyndigheten.91 Som tidigare nämnts kan kränkningsersättning jämkas 
eller falla bort om det är skäligt med hänsyn till den skadelidandes uppträdande i samband 
med brottet, eller då den skadelidande på annat sätt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ökat 
skaderisken. Om jämkning sker sätts brottsskadeersättningen ned med 50% eller så bortfaller 
den helt.92 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
90 SOU 2002:1 s. 98 f 
91 Strömbäck m fl, Trafikskadelagen – Ersättning vid trafikskada 
92 Prop 1998/99:41 s.15 



 27

Följande exempel från Brottsoffermyndigheten belyser ett rättsfall där en kränkningsersätt-
ning avslogs. Bakgrunden var följande: en man förde en personbil i en korsning, där hastighe-
ten var begränsad till 70 km/tim, när en annan trafikant förde en personbil i över 100 km/tim 
förbi en rödljussignal i korsningen och krockade med mannen. Vid kollisionen uppstod om-
fattande fordons- och personskador. Tingsrätten dömde fortköraren för grov vårdslöshet i tra-
fik och förpliktade honom att utge skadestånd till mannen med 30 000 kronor för kränkning 
(sakprövat). Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten avslog mannens 
ansökan om kränkningsersättning med följande motivering. För att en gärning skall kunna i 
egentlig mening kränka någons människovärde krävs i regel att handlandet skett med upp-
såt.93 Förvisso har ovanstående referat från Brottsoffermyndigheten ingen direkt koppling 
med trafikskadelagen. Men som nämns ovan, kan den skadelidande söka ersättning från 
Brottsoffermyndigheten, om han har drabbats av ett trafikbrott.  
 
8.3 Objektivt ansvar 
 
Jämkning på grund av objektivt ansvar94 återfinns i 18 § 2 st TSL. Det innebär att om ett mo-
torfordon skadas vid trafikolycka som avses i 11 § TSL och är motparten ensam vållande 
uppkommer frågan i vilken utsträckning bilägaren kan få betalt för skadorna på fordonet från 
den vållande motparten.95 Det bör i sammanhanget påpekas att jämkningsregeln gäller inte 
personskador eller skador på sådan egendom som utanför fordonet tillhör fordonsägaren eller 
lastägaren.96 
 
Ett motorfordon i trafik och med sådant fordon befordrad egendom kan tillfogas skada under 
omständigheter som medför att t ex en cyklist eller en väghållare, är ansvarig enligt ska-
deståndsrättsliga regler. I prop. 1975/76:15 s. 84, uttalades att det är en allmän princip att den 
som bär objektivt ansvar för en riskfylld verksamhet får finna sig i jämkning av egna ska-
deståndskrav mot utomstående. Denna princip ansågs böra föranleda att ersättning för skador 
av nyss angivet slag skulle kunna jämkas även om det inte förelåg något vållande på fordonets 
sida och inte heller någon bristfällighet på fordonet. Jämkningen skulle ske på grundval av en 
skälighetsbedömning med beaktande av eventuellt vållande på den skadeskyldiges sida och i 
övrigt med hänsyn till den medverkan till skadan som hade förekommit på ömse sidor och 
övriga omständigheter. Genom en lagändring (SFS 1999:266), som trädde i kraft den 1 juli 
1999 har jämkningsmöjligheterna begränsats.97 Nedanstående jämförelse av den gamla re-
spektive nya lydelsen av 18 § 2 st, TSL, belyser på ett ganska tydligt sätt vilka begränsningar 
av jämkningsmöjligheterna som lagstiftarna åstadkom i och med lagändringen 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 Brottsoffermyndighetens referatsamling s.170 
94 Innebär, ansvar oberoende av vållande 
95 Strömbäck m fl, Trafikskadelagen – ersättning för trafikskada s.62 
96 Karnov s. 1211 
97Aa s.1211 
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Gammal lydelse: 
 
Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik eller på därmed befordrad 
egendom jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
 
Ny lydelse: 
 
Skadestånd med anledning av en skada på ett motordrivet fordon i trafik eller på egendom 
som transporterats med det får jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medver-
kan som har förekommit på ömse sidor, de särskilda risker för skador som motorfordonstrafi-
ken har inneburit och omständigheterna i övrigt.98 
 
Inom skadeståndsrätten har det ansetts vara en allmän princip att den som utövar en riskfylld 
verksamhet och därför bär ett objektivt ansvar redan på den grunden kan få finna sig i att hans 
egna skadeståndskrav mot utomstående jämkas. Mot denna bakgrund ansågs det följdriktigt 
att trafikförsäkringens objektiva ansvar skulle föranleda att skadeståndet för skada på motor-
fordon i trafik och därmed befordrad egendom kunde jämkas, även om vållande i samband 
med förande av fordonet och bristfällighet på detta inte medverkat till skadan. I rättsfallet 
NJA 1985 s. 309, uttalade HD sin mening att det syntes rimligt att vid tillämpningen av 18 § 2 
st TSL, skadeståndet till fordonsägaren jämkades till hälften när den utomstående var ensam-
vållande och särskilda omständigheter inte talade för annat, såsom att vållandet var ringa eller 
mera allvarligt.99 Bakgrunden var följande: en person på racercykel, som kommit nedför en 
backe med hög fart, hade i en vägkorsning kolliderat med en bil, som enligt högerregeln bort 
lämnas företräde och som förts med lägre hastighet än 50 km/tim, som var högsta tillåtna has-
tighet på platsen. I målet yrkade bilägaren av cyklistens dödsbo fullt skadestånd för skadan på 
bilen. Ansvarförsäkring förelåg. Både tingsrätten och hovrätten ville jämka skadeståndet till 
2/3 av skadans storlek. 
 
Regeln och HD:s tolkning uppfattades som märklig och orsakade mycket bekymmer. I och 
med lagändringen som alltså trädde i kraft den 1 juli 1999 skall hänsyn tas till den medverkan 
som förekommit på båda sidor, de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har 
inneburit och omständigheterna i övrigt. I prövningen om den särskilda trafikrisken påverkat 
händelseförloppet skall beaktas om bilföraren följt trafikreglerna, haft fullgod uppmärksamhet 
och iakttagit den försiktighet som krävs av en fordonsförare. I begreppet ”särskilda omstän-
digheter” skall, enligt uttalanden i motiven, vägas in om skadevållaren har ansvarsförsäkring 
som kan betala skadeståndet eller är en så kallad självförsäkrare, främst staten. Nedanstående 
exempel belyser hur skadeståndet jämkas för de inblandade. En fotgängare rusar ut i gatan 
mot rött ljus och blir påkörd av en bil som är helt fri från vållande. Fotgängaren är berättigad 
till ojämkad ersättning för sina personskador. För fordonsägarens del innebär det att han får 
fullt betalt för skadorna på bilen om fotgängaren har en ansvarsförsäkring, men får finna sig i 
en jämkning av skadeståndet för fordonsskadorna trots att han inte är medvållande om den 
skadeståndsskyldige inte har någon ansvarsförsäkring.100 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Ds 1996:25 
99 Strömbäck m fl, Trafikskadelagen – ersättning vid trafikskada s 62 
100 A a s. 62 
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9 Slutdiskussion 
 
Jämkning av skadestånd, när man uttalar denna korta mening, så blir den första känslan, åt-
minstone för mig, obehag. Som en naturlig följd av detta, uppkommer frågan; varför jämkas 
skadestånd överhuvudtaget? Vilka omständigheter ligger bakom en jämkning? Skall verkligen 
någon som drabbas av en skada, vilken någon annan har tillfogat den skadelidande jämkas? 
Eller den skadelidande genom olyckliga omständigheter tillfogat sig själv? 
Men ju mer jag läste och satte mig in i ämnet, då ökade också min förståelse för att det verkli-
gen finns sådana omständigheter, som motiverar en jämkning av skadestånd. 
 
Till att börja med granskade jag jämkning enligt skadeståndslagen. Först och främst började 
jag med att titta på de omständigheter då en skadelidande genom sin egen medverkan, gått 
miste om skadestånd, vilket i normala fall skulle ha tillfallit honom. Vid personskada jämkas 
skadeståndet endast vid uppsåt, grov vårdslöshet samt rattfylleri, där den rattfulle dessutom 
skall ha varit vårdslös. Som jag nämnde tidigare gjordes en omfattande ändring 1975 av SkL, 
i och med detta sade lagstiftarna att en jämkning endast skall ske vid ovannämnda omständig-
heter. Tidigare jämkades skadeståndet vid varje oaktsamhet av den skadelidande. Regeln an-
sågs naturlig, på samma sätt som en person fick ansvara för en skada som han av vårdslöshet 
vållande någon annan, skulle han åtminstone delvis få bära risken också när hans vårdslöshet 
gick ut över honom själv. Numera utges fullt skadestånd, trots att den skadade varit oaktsam. 
 
Det förefaller som om det är ganska logiskt att jämka vid uppsåt, grov vårdslöshet och rattfyl-
leri, eftersom jag anser att under dessa omständigheter har den skadelidande haft möjlighet att 
själv påverka sitt beteende. Exempel, uppsåt är en medveten handling, skadegöraren handlar 
med avsikt att antingen skada någon eller begå ett brott med risk att någon annan kommer till 
skada. När det gäller rattfylleri, återigen, man har ett val, sätta sig i bilen och köra iväg eller 
att låta bli att köra bil när man har druckit alkohol. Dessutom anser jag att jämkning av ska-
deståndet i vissa fall kan ha en preventiv verkan. Den som har kört bil rattfull/rattonykter skall 
inte kunna erhålla fullt skadestånd. Återkommer till frågan om rattfylleri längre fram i detta 
kapitel. Om man vänder på steken, så förefaller ändringen av 6 kap 1 §, vara logiskt. Ett ska-
destånd för personskada bör inte kunna jämkas vid oaktsamhet. Det känns nog så hårt om en 
jämkning skulle ske i sådana sammanhang. Vem som helst av oss kan vara oaktsamma, utan 
att för den skull haft uppsåt osv. Lagstiftarna gjorde här en helt riktig ändring av lagen. 
 
Fortsättningsvis så kan det nämnas att det finns olika omständigheter vid personskador, där 
skadeståndet kan jämkas. En av dessa är, som jag nyss nämnde, uppsåt. En fråga som ofta 
aktualiseras vid självmordsförsök eller självmord. Av förklarliga skäl, när det gäller själv-
mord så är det skadeståndet till de efterlevande som kan jämkas om den avlidne medvetet 
medverkat till dödsfallet, m a o medvållande av avliden. Min åsikt är att, det särskilt vid såda-
na fall som leder till döden, skulle te sig stötande att jämka skadestånd till efterlevande, där 
den avlidne begått självmord. Från domstolarnas sida har man inte varit benägen att jämka 
ersättning till de efterlevande vid självmord. Om inte den avlidne genom sitt handlande tillgo-
dosett de efterlevandes framtida försörjning. Naturligtvis skall skadeståndet kunna jämkas i 
sådana fall som jag nyss nämnde. I övriga fall där självmordet berodde på andra omständighe-
ter, såsom i NJA 1981 s. 920, där full trafikskadeersättning utdömdes och HD uttalade bl a att 
”mot bakgrund bl a av trafikförsäkringens socialförsäkringsrättsliga aspekter”, rimligen borde 
ges den innebörden att som regel ojämkad ersättning skulle utgå även till självmordsfallen. 
Det vore ett svårt slag för den som förlorar någon närstående genom att denne begår själv-
mord och dessutom kanske hamna i en ekonomisk svår situation. Enligt min uppfattning gör 
domstolarna helt rätt som inte jämkar i sådana fall. 
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Ytterligare en omständighet som gör att skadestånd kan jämkas är grov vårdslöshet. Här råder 
ingen tvekan från min sida. Jag anser att skadeståndet skall jämkas i de allra flesta fall, åtmin-
stone där vårdslösheten varit av mycket allvarligt slag. Ett exempel på detta är NJA 1995 s. 
661, där skadeståndet jämkades till 1/3 på grund av grov vårdslöshet. Om man har läst rätts-
fallet, så anser jag att det talar för sig själv. HD:s bedömning var, åtminstone i mina ögon helt 
riktig. I sådana fall, som det nyss nämnda, skulle det kunna uppfattats som stötande om inte 
ersättningen jämkades. När det gäller berusning, så är detta ingen grund för att motivera 
jämkning. Av den anledningen är det sällsynt att jämkning förekommer på grund av att någon 
varit grovt vårdslös vid medverkan till personskada. Vid berusning så bör domstolarna ta hän-
syn till vilka omständigheter som lett till skadan. Själva berusningen i sig är naturligtvis ingen 
grund för jämkning, men om någon har t ex misshandlat eller knivskurit någon och själv blivit 
skadad, så bör denne inte kunna skylla på ”att jag var så full att jag inte visste vad jag gjorde”. 
Här bör nog domstolarna vara lyhörda för de omständigheter som förelegat, när någon själv 
blivit skadad, då denne, som ovan nämnts,  t ex misshandlat någon och själv blivit skadad. 
Vad gäller rattfylleri, så återkommer jag till frågan längre fram i detta arbete. 
 
När det gäller sakskada, skall naturligtvis skadestånd kunna jämkas, om den skadelidande 
varit oaktsam, jfr med personskada, där oaktsamhet inte är tillräcklig grund för jämkning. 
Men däremot inte om hans medverkan har varit obetydlig i jämförelse med motpartens. Det 
framgår av 6 kap 1 § 3 st, att fastställa graden av skuld på ömse sidor. Det är viktigt att kunna 
fastställa om någon av parterna har en större skuld till att skadan uppkom och därmed också 
kunna jämka skadeståndet i motsvarande grad. Enligt Bengtsson och Strömbäck, så går det 
inte att jämföra skuldgraden enligt paragrafen, när skadeståndsansvar föreligger utan att vål-
lande har förekommit på den ansvariges sida. Istället görs en allmän bedömning, hur stor del 
av skadan den oaktsamme bör få ersatt. Ju större skuld, desto mer jämkas ersättningen. Be-
dömningen är omdiskuterad, och rättspraxis ger knappast någon ledning om hur en jämkning 
bör ske. Det förefaller som om domstolarna skulle kunna ägna sig åt en godtycklig bedöm-
ning och därför vore det önskvärt att det skulle etableras en praxis, som kan vara till vägled-
ning för domstolarna. Vad avser de ekonomiska förhållandena på ömse sidor, så bör nog 
domstolarna vara försiktiga i sin bedömning och inte låta de i alltför stor grad påverka jämk-
ningsbedömningen. Däremot är det viktigt i sådana fall som kan leda till klart oskäliga resul-
tat. 
 
När någon drabbas av en ren förmögenhetsskada, som orsakats av att ett brott har blivit be-
gånget, bör inte skadeståndet jämkas, om den skadelidande kan visa att han inte åsidosatt 
normala aktsamhetskrav. I rättsfallet NJA 1989 s 796, ”båten som inte existerade”, ansåg HD 
att det inte fanns anledning att jämka skadeståndet på grund av medvållande. Det ansågs från 
domstolens sida att det inte förelegat någon oaktsamhet på den skadelidandes sida. Detta an-
ser jag vara en helt riktig bedömning från HD:s sida.  
 
Förutom de ovannämnda jämkningsreglerna finns det även andra regler för jämkning av ska-
destånd, eller snarare en skälighetsbedömning, eftersom dessa regler inte är jämkningsregler i 
formell mening. Till att börja med kategorin barn och ungdom, här sägs att ett barn inte behö-
ver svara för sina handlingar i samma utsträckning som en vuxen. Det förefaller helt logiskt, 
eftersom ju äldre ett barn blir, så blir det förhoppningsvis förståndigare, men även omdömet 
torde även det utvecklas. För den skull inte sagt att ett barn eller en ungdom skall kunna slip-
pa ifrån skadeståndsskyldighet. Men domstolarna bör nog vara ganska generösa i sin bedöm-
ning. Dock inte när det gäller misshandel och förövaren är åtminstone över 12 år och skadan 
är uppsåtlig. Men det är av stor vikt att de ekonomiska följderna tas i beaktning. Skadeståndet 
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får aldrig bli alltför betungande för skadevållaren. Det förefaller dock som om de allra flesta 
barn och ungdomar har någon form av ansvarsförsäkring och i sådana fall skall aldrig ska-
deståndet jämkas. Skadevållaren drabbas ju inte ekonomiskt om en försäkring finns. Detsam-
ma gäller oförsäkrade barn som har egna tillgångar. Om det finns möjlighet att betala ett ska-
destånd, skall det naturligtvis inte kunna jämkas. 
 
När det gäller psykiskt störda personer så är det betydligt mer svårbedömt än när det gäller 
barns ålder och utveckling. Vid psykiska störningar finns det ett antal olika variationer. Det är 
inte säkert att personen ifråga alltid reagerar lika i olika situationer. Man får dock inte glöm-
ma att detta gäller antingen en allvarlig psykisk störning eller en psykisk störning som inte är 
självförvållad. Vilket genast utesluter berusning, men även narkotika påverkan. En ytterligare 
kategori är psykopater, som begår vålds- eller förmögenhetsbrott, i sådana fall torde inte en 
jämkning komma i fråga. När en domstol skall ta ställning till om jämkning av skadeståndet 
skall ske, så anses det att det är framförallt vid uppsåtliga brott den får betydelse. Det förefal-
ler logiskt, om gärningsmannen trots sin psykiska störning varit medveten om sina handlingar 
så bör nog ingen jämkning ske. Så skedde inte heller i rättsfallet NJA 1979 s.581, där HD 
ansåg att det inte förelåg tillräckligt vägande kriminalpolitiska skäl för att en jämkning skulle 
vara möjlig. Det innebär att man ansåg från domstolens sida att skadevållarens anpassning till 
samhället inte skulle försvåras. Jag anser att, även om någon har en psykisk störning kan det 
faktiskt finnas situationer då denne är medveten om sina handlingar. Återigen håller jag med 
HD. 
 
Vad avser, arbetstagare i tjänsten, så kan termen faktiskt vara lite missvisande. Det finns fak-
tiskt fler kategorier som faller under den benämningen och inte bara den som har ett ”vanligt” 
arbete. Det kan vara t ex en värnpliktig, eftersom regeln i 4:1 SkL, också är tillämplig på 
värnpliktiga. Om en värnpliktig blir skadeståndsskyldig så torde skadeståndet jämkas i de 
allra flesta fall, om det inte är fråga om ett grovt brott eller grov vårdslöshet. Mina antaganden 
baseras på det faktum att en värnpliktig inte har någon nämnvärd inkomst. I rättsfallet NJA 
1985 s 75 II, jämkades skadeståndet, då en värnpliktig tillgripit ett militärt fordon och kört i 
diket. Hänsyn togs till att straffansvar utdömts och dessutom saknade han inkomst. I fråga om 
principalansvar, anser jag att en viss försiktighet bör iakttas vid jämkning. Om ett brott har 
begåtts bör inte någon som helst jämkning av skadeståndet komma ifråga. 
 
Skadeståndet kan även jämkas om det är oskäligt betungande, enligt den så kallade allmänna 
jämkningsregeln i 6 kap 2 §. Enligt förarbetena skall regeln ges en begränsad räckvidd och 
användas endast i syfte att hindra klart oskäliga resultat för den skadeståndsskyldige. När det 
finns försäkringar så blir aldrig skadeståndet oskäligt betungande och en jämkning sker inte 
av skadeståndet. Fullt logiskt, eftersom skadeståndet, som ovan nämnts inte blir oskäligt be-
tungande och just detta är ju syftet med paragrafen. 
 
En omständighet som bör mana till försiktighet med jämkning är då ett uppsåtligt brott be-
gåtts. Dock sägs enligt förarbetena att en jämkning inte är utesluten ens i sådana fall. Men 
lagstiftarna anser dock, att fullt skadestånd skall utdömas i de allra flesta fall. Min åsikt är att 
det inte skall vara alltför lätt att jämka skadeståndet då ett uppsåtligt brott begåtts. Det kan lätt 
sända ut felaktiga signaler. Men om ett alltför betungande skadestånd äventyrar återanpass-
ningen till samhället, så är detta en stark motivering för jämkning. Det torde vara så att om 
inte hänsyn tas till återanpassningen, så blir det nog samhället som blir förlorare i slutändan. 
Om den skyldige anser sig inte kunna betala skadeståndet, så leder det förmodligen till ytter-
ligare brottslighet. I JT 1990/91, fanns en artikel av Erland Strömbäck, där han ställde frågan 
”kan man beakta skadeståndsbeloppets inverkan på gärningsmannens återanpassning vid 
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prövningen av den allmänna jämkningsregeln?” Jag har inte för avsikt att diskutera hela arti-
keln, men han ansåg att det pågår en reducering av skadeståndets preventiva funktion till för-
mån för en kriminalpolitisk strävan att minska den ekonomiska belastningen på de straffade. 
Jag är inte så säker på att det bara är av godo att den preventiva funktionen försvinner. Det 
kan ju vara så att det kan avskräcka en eller annan att begå ett brott om man vet att följden 
kan bli, inte bara ett straff, utan även ett betydande skadestånd. Men i de fall där ett brott re-
dan har begåtts, så bör domstolarna ta stor hänsyn till återanpassningen till samhället. 
 
Som jag nämnde tidigare kan skadestånd även jämkas enligt brottskadelagen. Så länge det har 
varit möjligt att av allmänna medel utge skadeersättning, så har densamma kunnat jämkas på 
grund av medvållande. Naturligtvis skall även brottsskadeersättning, likväl som skadestånd 
kunna jämkas vid medvållande. Om inte en jämkning av brottsskadeersättning skulle vara 
möjlig, vilka signaler skulle det då sända ut? Begå ett brott, medverka själv till att du blir ska-
dad, ingen fara du får ju ut hela skadeståndet ändå. Jag tror att det skulle vara förödande för 
allmänhetens rättsmedvetande. Dessutom torde en jämkning kunna ha ett preventivt syfte. När 
Brottsoffermyndigheten prövar om en jämkning skall ske, så har bedömningen blivit i fall där 
den provocerande tillfogats betydligt svårare skador, än som stått i proportion till provokatio-
nen, att ingen jämkning skall ske. Ett mycket föredömligt ställningstagande är min åsikt. 
 
Det faktum att Brottsoffermyndigheten har möjlighet att sätta ned skadeståndet mer än vad 
domstolen gjort, anser jag är helt på sin plats. Jag förmodar att Brottsoffermyndigheten har 
mer erfarenhet av att utge ersättning till brottsoffer. Dessutom har, om jag har förstått det rätt 
Brottsoffermyndigheten utbildat en egen praxis. Naturligtvis skall skadestånd jämkas vid 
uppgörelser i kriminella kretsar och i samband med narkotikabrottslighet. De människor som 
sysslar med grov brottslighet respektive narkotikabrottslighet är inga nybörjare, när det gäller 
brott. De vet exakt vad de sysslar med. En särskild form av ”farlig verksamhet”. 
 
När det gäller personskador, så jämkas sådana väldigt sällan. Som exempel kan nämnas att år 
1997 jämkades endast 34 av 4 474 ärenden. Brottsoffermyndigheten tar stor hänsyn till socia-
la omständigheter, vid jämkning av personskador. Däremot när det gäller sakskada och ren 
förmögenhetsskada så talar inte sociala synpunkter med samma styrka för en begränsning av 
jämkningsmöjligheten. Det bör dock påpekas att en viss försiktighet bör dock visas vid jämk-
ning även i dessa fall. Detta för att undvika att en tillfällig oaktsamhet får ödesdigra konse-
kvenser för den skadelidande. Men det finns omständigheter då en jämkning av skadeståndet 
bör ske, när det gäller sakskada. Särskilt i sådana fall där, bilar stulits och tändningsnyckeln 
suttit i låset eller funnits på annan plats i bilen, har skadeståndet jämkats till noll. Det finns en 
ytterligare omständighet där jämkning bör ske, nämligen företag och affärer som inte haft 
tillfredsställande låsanordningar. Jag anser att detta faller under samma kategori, som i de fall 
där bilar har stulits, nämligen rent och skärt slarv. Vid ren förmögenhetsskada jämkas ska-
deståndet regelmässigt om den skadelidande uppsåtligen eller av oaktsamhet ökat skaderis-
ken. I sådana fall bör jämkning ske, om inte den skadelidandes försörjningsmöjligheter även-
tyras. 
 
Det finns dock omständigheter då jämkning knappast bör bli aktuellt, nämligen då någon ut-
satts för kränkning. I de allra flesta fall har nog inte den som blivit kränkt uppträtt på ett så-
dant sätt att en jämkning av kränkningsersättningen skulle kunna motiveras. 
Slutligen så har jag även tittat på jämkning enligt trafikskadelagen. När det gäller skadestånd 
vid personskador, så finns det inga särskilda jämkningsregler i TSL. Istället så har det sagts 
att, av sociala skäl så bör trafikskadeersättning endast kunna jämkas i de fall som anges i 6 
kap 1 §. Det torde innebära att en jämkning av skadeståndet bör kunna ske enligt ska-
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deståndslagens regler. Jag ser inga större problem i detta, eftersom det enligt bl a Hellner och 
Johansson, ”torde inte finnas skäl att göra någon skillnad mellan en sådan ersättning (trafik-
skadeersättning) och skadestånd”. Ett exempel är självmordsfallet, NJA 1981 s. 920. Är nå-
gon medvållande till att en skada har uppkommit, så anser jag att lagstiftarna gjort en riktig 
bedömning genom att inte skapa en särskild regel i TSL för jämkning av skadestånd vid per-
sonskador. Min åsikt är att regeln i 6 kap 1 § SkL, uppfyller de krav som en sådan regel bör 
ha. 
 
När det gäller sakskada däremot, så blir situationen lite annorlunda. I de fall då en jämkning 
blir aktuell enligt 12 § 2 st TSL, så kan ersättningen även jämkas vid ”enkelt vållande”. Detta 
kan dock innebära att jämkningen kan bli olika om både en personskada och sakskada inträf-
far samtidigt. Personskadan jämkas inte, men däremot sakskadan. Men då måste hänsyn tas 
till vållandegraden på bägge sidor. Det förefaller som en logisk grund för jämkning, eftersom 
det ofta kan vara så att olyckan kan ha skett då båda parter varit ouppmärksamma. Ett bra 
exempel är det med fotgängaren och cyklisten, se ovan. Min åsikt är att det är viktigt fastställa 
skuldgraden på ömse sidor. 
 
Fortsättningsvis kan trafikskadersättningen jämkas, den skadelidande gjort sig skyldig till 
brott enligt 4 § trafikbrottslagen, d v s rattfylleri. I detta fallet gjorde lagutskottet en helt rik-
tigt bedömning, som införde regeln i trafikskadelagen. Om den däremot har motverkat rattfyl-
leri, är svårt att säga. Men jag hoppas och tror att så är fallet. Det finns dock fall där HD inte 
jämkade skadeståndet, NJA 2000 s.150. Anledningen till att trafikskadeersättningen inte jäm-
kades, var att den som körde rattfull skadades väldigt svårt och att det dessutom inte kunde 
fastställas att han varit vårdslös. Jag anser att i och med att någon sätter sig i bilen och kör 
iväg efter att ha druckit alkohol, så beter sig denne vårdslöst. Det finns inga ursäkter att över-
huvudtaget köra bil med alkohol i kroppen. I det aktuella rättsfallet var det bara föraren av 
bilen som blev skadad, tack och lov får man väl säga. Kruxet i rättsfallet var att han blev väl-
digt svårt skadad och då bör nog domstolarna visa lite förbarmande, Dessutom så blev ju inte 
någon annan skadad eller dödad. I sådana fall bör bedömningen bli betydligt hårdare. Justitie-
departementet har tillsatt en utredning, som skall se över regeln vid jämkning. Något resultat 
har jag inte ännu sett. Men jag hoppas att verkligen att de ser ”nyktert” på saken. 
 
Vad gäller kränkning, så anser jag liksom vid brottskadeersättning, att jämkning skall ske med 
stor försiktighet. Eftersom jämkning av kränkningsersättning egentligen inte faller under TSL, 
så, tror jag Brottsoffermyndigheten är den instans som bäst kan handlägga sådana frågor. 
 
Till sist så har jag behandlat frågan om objektivt ansvar. Jag gjorde en jämförelse mellan den 
gamla och nya lydelsen i 18 § 2 st TSL. Den lagändring som skedde 1999 innebar en skärp-
ning av jämkningsmöjligheterna. Här gjorde lagstiftarna en helt riktig bedömning, eftersom 
den tidigare regeln uppfattades som märklig och orsakade mycket bekymmer. Återigen skall 
hänsyn tas till vållande på bägge sidor och eftersom vi fortfarande rör oss inom trafikersätt-
ning, så är det som jag nämnde ovan av största vikt att fastställa respektive sidors medverkan 
till att skadan uppkommit. 
 
Som jag nämnde i början av denna slutdiskussion, så tyckte jag att en jämkning av ska-
destånd, kändes lite märkligt. Men under arbetets gång, har jag insett att det finns vissa speci-
fika situationer där en jämkning av skadeståndet är berättigat. Inte bara för dess preventiva 
syfte, utan även ur socialpolitiska aspekter.  
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Ds 1996:25, Jämkning av skadestånd, enligt trafikskadelagen, trafikförsäkringsavgifter m m 
 
Ds 1997:45, Några frågor om brottsskadeersättning 
 
SOU 1998:40 Brottsoffer – Vad har gjorts? Vad bör göras? Betänkande av Brottsoffermyn-
digheten 
 
SOU 2002:1, Samordning och regress –ersättning vid personskada 
 
Brottsoffermyndighetens referatsamling, 2003 
 
 
 
Rättsfall 
 
NJA 1976 s.121 
 
NJA 1989 s.581 
 
NJA 1981 s.920 
 
NJA 1985 s.75 II 
 
NJA 1985 s.309 
 
NJA 1990 s.196 
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NJA 1995 s.661 
 
NJA 2000 s.150 
 
RFS 1982:3 
 
RFS 1982:10 
 
RFS 1983:10 
 
BP 200/1983 
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