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SAMMANFATTNING  

 
Inom skadeståndsrättens område gäller som ett av de grundläggande kraven att det skall 

förekomma kausalitet, d v s orsakssamband mellan en föreliggande händelse och den 
uppkomna skadan. Detta krav är absolut på så vis att skadestånd överhuvudtaget inte 

kan bli aktuellt utan att kausalitet föreligger. Det finns åtskilliga problem kopplade till 
prövningen av kausaliteten. Domstolarnas bedömning försvåras exempelvis av 
situationer som innebär att det finns fler än en möjlig skadeorsak. Denna framställning 

har haft till syfte att uppmärksamma problematiken i den svenska rättstillämpningen 
gällande bedömningen av ansvarsfrågan i dessa situationer, samt att belysa de 

bevissvårigheter som då kan uppstå för käranden. Främst genom en granskning av 
rättspraxis besvarades frågor såsom vad kausalitetsbegreppet egentligen innebär, hur 
domstolen ser på fall med konkurrerande skadeorsaker och hur beviskravets nivå i vissa 

fall kan sänkas.  
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1 INLEDNING  

 
 

1.1 Inledning 
 
Skadeståndsrätten är en central del inom det juridiska området för påföljder. Skadestånd 
är den ekonomiska ersättning som utgår för den skada som käranden drabbats av. 

Ersättningen är tänkt att verka såväl reparativt som preventivt. Tanken är att skade-
ståndet skall kompensera den förlust som uppstått på grund av skadan. Det kan ske vid 

personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning. Vid sakskador kan det 
exempelvis handla om att ersätta en skadad egendom, medan det vid personskador 
istället kan utgå ersättning för exempelvis inkomstbortfall som uppstått på grund av 

arbetsoförmåga.  
 

För att skadeståndskyldighet skall uppstå krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda. 
Det skall först fastställas att en skada faktiskt har uppkommit. Sedan krävs att denna 
skada är orsakad av en aktiv handling, eller eventuellt en underlåtenhet att handla. 

Därpå skall handlingen och skadan kunna sammankopplas på sådan sätt att det kan 
anses finnas ett orsakssamband dem emellan. Detta samband skall vara en påräknelig, 

inte endast slumpmässig, följd av händelsen. Därefter skall det bedömas om skade-
vållarens beteende accepteras från rättsordningens sida eller ej. Då dessa förutsättningar 
är uppfyllda sker skadeståndsberäkningen. Slutligen kan en eventuell jämkning bli 

aktuell.  
 
För att skadeståndsansvar skall kunna utdömas krävs således som ett första steg bland 

annat att det utreds vilken handling som lett till den aktuella effekten. Detta kausalitets-
bestämmande kan därför anses vara ett absolut grundkrav för att skadestånd alls skall 

uppkomma. Utredningen av orsakssambandet kan i vissa fall vara mycket simpel och i 
andra fall försvåras på grund av olika omständigheter. Ett exempel på en försvårande 
situation är de fall då det föreligger konkurrerande skadeorsaker. D v s då det innan 

skadan uppstått har skett två eller flera händelser som samtliga varit tillräckliga för att 
kunna leda till att den konstaterade skadan inträtt. Det kan exempelvis gälla då en skada 

från en trafikolycka konkurrerar med en sjukdom om att vara orsak till en persons 
arbetsoförmåga. Kausaliteten mellan den yrkade skadeorsaken och skadan kan då vara 
mycket svårt att reda ut. En annan situation är då det finns samverkande skadeorsaker,  

d v s då två händelser tillsammans lett till att den slutliga skadan uppstått.  
 

I de situationer där orsakssambandet är svårutrett blir även kärandens bevisfram-
ställning svårare. Grundregeln är att den skadelidande skall framlägga så stark bevisning 
för sin yrkan att motpartens alternativ helt kan uteslutas. I somliga fall måste dock detta 

starka krav frångås till viss del, för att skydda den skadelidandes rätt att få sin skada 
ersatt.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna framställning har främst varit att uppmärksamma den del av skade-

ståndsbedömningen som rör de konkurrerande skadeorsakerna. Det har skett en 
redogörelse för det grundläggande kausalitetskravet och dess innebörd. Vidare har även 

den skadelidandes bevisbörda i dessa svårbedömda situationer klargjorts. Genom denna 
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framställning ges läsaren en uppfattning om vad situationer med flera skadeorsaker 
innebär samt vilka svårigheter dessa situationer medför gällande såväl bevisning som 
domstolens bedömning. Även de samverkande skadeorsakerna har berörts till vissa 

delar. 
 

De frågeställningar som skulle besvaras var: 
Vad innefattas av begreppet kausalitet? 
Hur sker ansvarsbedömningen då det förelegat flera konkurrerande skadeorsaker? 

Hur bedöms kärandens bevisbörda i situationer med fler än en alternativ skadeorsak? 
 

 

1.3 Metod och källor 
 
En traditionell juridisk metod har använts för denna deskriptiva studie. För att uppnå 
syftet med framställningen skedde främst en granskning av de rättsfall som berör 

området. En litteraturstudie av relevant litteratur har även skett, liksom en under-
sökning av hithörande lagrum och förarbeten.  

 
De källor som använts är pålitliga och relevanta. Lagtexten är den primära källan för 
juridisk information och skall användas i första hand. Där denna varit bristfällig har 

dock de sekundära källorna såsom doktrin, förarbeten och praxis studerats. De 
omnämnda källorna valdes för att uppnå en hög variation och bredd på studien samtidigt 
som den då begränsades till att endast omfatta de typer av källor som ofta anses ha den 

högsta statusen inom juridiken. Inga Internetkällor användes, då dessa inte innehar den 
tillförlitlighet som eftersöktes. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 
Denna framställning avgränsades till att endast beröra den svenska rätten. Då det gäller 

orsakslärorna har fokus legat på den ofta tillämpade betingelseteorin och läror såsom 
huvudorsaksläran har endast berörts mycket översiktligt.  

 
 

1.5 Disposition 
 
Studien presenteras under totalt fem kapitel med olika nivåer av underrubriker. Det 

första kapitlet innefattar en inledning av arbetet där sådant som syfte,  metod och 
avgränsning framgår. I det andra kapitlet sker en framställning av kausaliteten och vad 

detta grundläggande krav på orsakssamband har för innebörd. Olika typer av händelser 
som förelegat en skada tas upp under denna del. Därefter sker en fördjupning mot de 
situationer där det förelegat flera möjliga skadeorsaker som konkurrerar med varandra. I 

detta tredje kapitel framställs även en omfattande redogörelse för relevant rättspraxis. 
Det fjärde kapitlet är arbetets sista faktadel. Där berörs bevisfrågan genom en 

redogörelse för såväl de grundläggande beviskraven inom skadeståndsrätten som de 
särskilda undantagsfall som kan leda till bevislättnader. I framställningen femte och 
sista kapitel sker en avslutning i form av en diskussion kring det som framkommit av 

studien samt en syftesanknytning.  
 

 



7 

  

2 ORSAKSBEGREPPET 
 
 
2.1 Grundläggande förutsättningar för skadestånd 
 

Skadestånd är den ekonomiska ersättning som den skadelindande kan få för att reparera 
sin förlust. Skadeståndslagen uppställer en rad allmänna bestämmelser på området, men 

det finns även regleringar i diverse speciallagar. Ersättningen kan bli aktuellt vid olika 
typer av skador, exempelvis personskador och sakskador. I det förra fallet skall skade-
ståndet ersätta den skadelidandes utgifter för inkomstförluster och för den medicinska 

vården eller liknande, som varit en följd av skadan. I det senare fallet kan skadeståndet 
istället utgå för reparationer eller för att ersätta den förlorade egendomen så att den 

skadelidande skall kunna skaffa sig en motsvarande egendom. Ersättning kan även utgå 
för annan mer indirekt skada, exempelvis att personen är tvungen att istället hyra en lik-
värdig egendom. Utöver detta kan skadestånd utgå för kränkning och ren förmögenhets-

skada, d v s den förlust som uppkommit ur annan grund än person- eller sakskada. Det 
kan uttryckas på så sätt att skadeståndet medför att förlusten flyttas över från den skade-

lidande till skadevållaren.1  
 
Det finns vissa huvudsakliga grunder som måste föreligga för att ersättning alls skall bli 

aktuell. Först undersöks om det aktuella handlandet faktiskt varit orsaken till skadan. 
Handlingen skall vara orsak till skadan och skadan måste därmed vara en följd av hand-

lingen.2 Vid culpaansvar är det en förutsättning att det varit just det culpösa handlande 
som orsakat den uppkomna skadan. Vid handlingar med rent strikt ansvar krävs på 
samma sätt att det är denna ansvarsgrundande händelse som faktiskt är anledningen till 

skadans uppkomst. Efter att detta är klargjort skall det utredas om skadan varit en 
adekvat följd av händelsen, d v s att den inte endast varit en slumpmässig följd utan 

verkligen legat i farans riktning. Ofta går bedömningen av dessa två krav (kravet på den 
adekvata kausaliteten) ihop, men i denna framställning ligger fokus enbart på 
kausalitetsbedömningen, som således syftar till att fastställa de faktiska förhållanden 

som förelegat vid skadan. Det som skall besvara är om det verkligen var den påstådda 
händelsen som orsakat skadan. Skadeståndsskyldighet kan nämligen aldrig uppstå om 

det inte har inträffat någon skada alls eller om en skada uppstått, men av en annan 
orsak.3 Kravet på orsakssamband är följaktligen generellt för skadeståndsrätten och 
gäller på samma sätt oberoende av om det handlar om ansvar för t ex vållande eller 

strikt ansvar.4  
 

 

2.2 Kausaliteten – begreppets innebörd 
 

Kravet på orsakssamband, kausalitet, är en av de mest grundläggande förutsättningarna 
inom skadeståndsrätten. Det hör under de objektiva kraven, vilka är de första som skall 

vara uppfyllda. Det är kausaliteten som kopplar samman skadevållaren med den skade-
lidande. Trots att kravet är så grundläggande och centralt är det dock inget som berörs i 
någon större utsträckning i Skadeståndslagens förarbeten. 5 Själva begreppet kausalitet 

                                                 
1
 Hellner, Radetzki (2006), s 39 

2
 Radetzki (2005), s 22 

3
 Hellner, Radetzki (2006), s 195 f 

4
 Lundquist (1999), s 91 

5
 Se exempelv is SOU 1950:16 och SOU 1964:31 som låg till grund för prop. 1972:5 innehållande förslag 

till 1972 års Skadeståndslag 
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definieras dock bäst genom att det sätts i sitt sammanhang samt genom att se till hur det 
rättsligt sett har och skall användas. Av Skadeståndslagen 2 kap 1  § framgår dock att 
den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta 

skadan. Den som varit orsaken till att en skada uppstått skall därmed, enligt lagtexten, 
ersätta skadan. I övrigt är inte heller lagtexten särkilt utförligt på detta område. I 

propositionen 1972:5 med förslag till Skadeståndslagen anges att domstolen, vid 
bedömningen av ansvarsfrågan, skall iaktta olika principer i rättspraxis angående bl a 
kausaliteten och adekvansen. De allmänna skadeståndsrättsliga grundreglerna skall 

enligt denna proposition således tillämpas tillsammans med vad som framgår i rätts-
praxis.6 Genom detta uttalande krävs det inte heller en helt uttömmande lagtext, 

eftersom även rättspraxis skall kunna ses som en rättskälla i dessa situationer.  
 
Vid kausalitetsutredningen skall det redas ut vad som faktiskt hänt i en viss situation, 

vad som inneburit att den aktuella skadan uppstått och varför det skulle vara just den 
anförda händelsen som är den orsakande. De rättsliga konsekvenser som kan uppstå 

eller vad som egentligen borde ha varit följden av händelsen läggs inte in i denna 
bedömning. I dessa fall kommer istället andra skadeståndsrättsliga begrepp, såsom 
adekvansen, in i bilden.7 

 
Då en skada inträffat måste det till att börja med utredas vilken föreliggande händelse 

som varit orsak till skadan. Om exempelvis en person utsatts för en misshandel och 
därefter avlidit måste det fastställs om dödsfallet varit en följd av denna misshandel 
eller om personens egentliga dödsorsak varit en följd av dennes långt gångna hjärt-

sjukdom. Kausaliteten kan ofta vara svår att utreda. Det kan bland annat vara problem-
atiskt att utreda skador upptäckta i samband med trafikolyckor. Ofta är det svårt att i 

efterhand bedöma om personens skador i rygg och nacke är en följd av en s k whiplash-
skada, som uppstått vid själva olyckan, eller om bekymren egentligen har en annan 
grund. Det skall i sådana fall göras såväl medicinska som juridiska undersökningar för 

att kunna fastslå den egentliga orsaken till skadan.8 
 

Kausalitetskravet har kallats absolut på så vis att det inte kan uppstå någon skadestånds-
skyldighet om detta krav inte är uppfyllt. Detta gäller vid samtliga ansvarstyper, som 
exempelvis vid culpaansvar och strikt ansvar. 9 I de fall då det är fråga om ett culpa-

ansvar krävs att det kan konstateras att det har utförts en vårdslös handling eller ett 
vårdslöst underlåtande att handla. Då det istället är fråga om ett rent strikt ansvar krävs 

att den händelse som den skadade anser vara orsaken till skadan också faller inom det 
område som omfattas av det rent strikta ansvaret. 10 Om själva orsakssambandet anför 
Hellner och Radetzki att ”det typiska orsaksförloppet utmärker sig för att dels skadan 

uppstått genom att en händelse enligt naturens ordning elle r samhällets inrättande drar 
med sig en annan händelse, dels också skadan inte skulle ha inträffat om inte denna 

händelse hade inträffat.”11 Att händelsen uppstått av naturen eller samhällets ordning 
innebär att om en person exempelvis kör in med sin bil i en parkerad motorcykel 
kommer skador att uppstå på den stillastående motorcykeln, varpå det är klart att 

handlandet faktiskt orsakat skador på den. Om bilen inte hade kört in i motorcykeln 
hade dessa specifika skador inte uppstått. Ifall dessa förutsättningar är uppfyllda, d v s 

att händelse A orsakat skada B och att skada B inte skulle ha uppstått utan händelse A, 

                                                 
6
 Regeringens proposition 1972:5 med förslag till skadeståndslag m m, s 623 

7
 Schultz (2007), s 27 ff 

8
 Hellner, Radetzki (2006), s 198 f  

9
 A a s 195 f 

10
 Schultz (2007), s 236 f 

11
 Hellner, Radetzki (2006), s 196 
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så är kausalitetsförhållandet tämligen tydligt. Bedömningen blir dock svårare om det 
förelegat flera olika faktorer som var och en varit av sådan art att de kan ha orsakat den 
uppstådda skadan, d v s fall där det förelegat konkurrerande skadeorsaker. Till detta 

skall återkommas nedan i framställningen. 
 

 

2.3 Kausalitetsbedömningen utifrån betingelseteorin 
 

2.3.1 Betingelseteorin och andra orsaksläror 
 

Vid bedömningen av kausaliteten kan olika teorier eller orsaksläror tillämpas. Den teori 
som bedömningen vanligen utgår ifrån vid fastställandet av kausaliteten är den s k 

betingelseteorin. Där görs en uppdelning mellan händelser som haft tillräcklig respek-
tive nödvändig betingelse för en skadas uppkomst. Enligt den traditionella synen på 
betingelseteorin är det endast de händelser med nödvändig betingelse som kan ses som 

skadeorsak. Denna strikta tillämpning utvidgas dock i många fall på så sätt att även 
händelser med tillräcklig betingelse kan anses som skadans orsak. (Dessa begrepp 

förklaras utförligare i nästkommande avsnitt.) Det finns dock alternativ till denna teori, 
nämligen den s k huvudorsaksläran, som emellanåt förespråkas i doktrin. Inom denna 
lära bedöms främst den orsakande faktorns grad av påverkan för den uppstådda skadan. 

Endast den händelse som kan anses vara huvudorsak till skadan är den som skall ge 
grund för skadeståndsskyldigheten. En situation där huvudorsaksläran tillämpas kan 

exemplifieras på följande vis. Vid en skada finns en möjlighet att göra en uppdelning av 
skadan och denna uppdelning har visat att person A har stått för 55 % av skadan och 
person B för 45 %. Enligt huvudorsaksläran skulle endast person A bli ersättnings-

skyldig, för hela skadan, eftersom att det var denne som stått för den största delen av 
skadan. Därmed uppstår inte något solidariskt ansvar för de inblandade skadevållarna på 

det sätt som sker vid tillämpningen av andra typer av teorier.12  
 
 

2.3.2 Betingelseteorins brister 
 

Diesen13 har vid situationer med flera skadeorsaker gjort en uppdelning i två olika 
typfall. Dessa typfall är händelser med alternativa skadeorsaker samt händelser med 

samverkande skadeorsaker.14  
 

1.   I det förstnämnda fallet, vid konkurrerande orsaker, kan som exempel anges en 

situation där en person har förgiftat en annan mans måltid. Om det antas att 
mannen precis innan han skulle ha avlidit till följd av giftet, blev skjuten av en 

annan person så föreligger två alternativa skadeorsaker, d v s två konkurrerande 
orsaker till dödsfallet. Situationen är då sådan att om det skjutna skottet inte 
hade träffat honom så skulle mannen ändå avlidit, men då på grund av giftet. 

När detta skott nu träffade mannen på ett dödligt sätt så har följaktligen den 
skjutande mannens handlande varit det som faktiskt lett till den reella effekten. 

Personen som förgiftat mannen har då endast haft en inverkan på skadan på ett 
hypotetiskt sätt. Ingendera av dessa personers handlande har dock i dessa fall 
varit en nödvändig betingelse för skadan. 

 

                                                 
12

 Diesen (1999), s 147 
13

 Professor i processrätt vid Stockholms universitet 
14

 Diesen (1999), s 147 
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2.   I det andra typfallet, vid de samverkande orsakerna, kan en uppdelning göras 
mellan dessa fyra situationer där händelser haft nödvändig eller tillräcklig 
betingelse för skadan.  

a. Då båda händelserna haft nödvändig betingelse för skadan. Exempelvis om  
två personer förgiftar en tredje man med doser som var för sig inte skulle 

innebära dödsfall, men som tillsammans utgör en tillräckligt hög dos för 
dödlig utgång. 

b. Då endast den ena av de två händelserna haft nödvändig betingelse för ska-  

dan. Detta gäller som exempel om den första personen förgiftar mannen 
med en dos som räcker för dödlighet, medan den andra personen endast står 

för en dos som är betydligt lägre än den förres, och inte alls skulle ha lett till 
att mannen avlidit.  

c. Då  ingen  av de två händelserna haft nödvändig betingelse för skadan, men  

båda händelserna varit tillräckliga. Detta kallas självständigt verkande 
skadeorsaker och inträder då bägge av de två personerna gett mannen en dos 

gift vardera och båda dessa doser har innehållit en tillräcklig mängd gift för 
att vara dödliga. Detta innebär alltså att mannen skulle ha avlidit även om 
endast den ena av personerna hade förgiftat honom, oavsett vilken av dessa 

två det var. 
d. Då  flera händelser har samverkat  till en skada som är möjlig att uppdela. I 

dessa fall kan det då även ske en uppdelning av ansvaret så att personerna 
svarar för sina respektive delskador. 15 

 

Med en traditionell tillämpning av betingelseteorin måste en händelse, som tidigare 
nämnt, ha varit en nödvändig betingelse för den uppkomna skadan, för att skadestånds-

skyldigheten skall inträda. Som kommer att framgå måste dock denna traditionella syn i 
vissa fall modifieras, så att även händelser med tillräcklig betingelse kan vara ansvars-
grundande, för att inte rätten till ersättning skall förlora sin funktion. I tre av de fem 

situationer som här har lagts fram skulle betingelseteorin därmed leda till att den ena 
personen går fri från ansvar, även om dennes handlande har påverkat den skadelidande. 

För det första gäller det i de fall då det förelegat konkurrerande skadeorsaker, d v s 
typfall 1. Där skulle den person som i detta exempel skjutit mannen, efter det att denne 
blivit förgiftad, inte få något krav på sig att behöva ersätta de skador som uppstått, trots 

att mannen ändå skulle ha avlidit en liten stund senare till följd av förgiftningen. Vidare 
gäller detta även för situationen under punkt 2 b i uppräkningen. I en sådan situation 

skulle den person som gett mannen den svagare och icke dödliga dosen gift  ha gått fri 
från skadeståndsansvar. Även här skulle mannen ändå ha avlidit, till följd av det gift 
som den första personen gett honom en dödlig dos av. Inte heller i situatione r som är 

hänförliga till punkt 2 c skulle båda de inblandade personerna ha bliv it skadestånds-
skyldiga, vid en bedömning utifrån en traditionell betingelseteori. I denna situation 

skulle nämligen båda dessa personer undgå skadeståndsansvar. Detta beror på att 
mannen ändå skulle avlidit på grund av att han även fått en dödlig dos gift av den andra 
personen.  

 
Om det vid de konkurrerande skadeorsakerna skulle antas att person A och person B 

samtidigt avlossar varsitt gevärsskott mot en tredje man och bägge dessa skott träffar på 
ett sådant sätt att det leder till omedelbar död för mannen. Både person A:s och person 
B:s handlande utgör då tillräckliga betingelser för skadan, men dock inte nödvändiga. 

Vid en strikt tillämpning av betingelseteorin skulle både A och B frias från ersättnings-
ansvar. Detta eftersom att skadan ändå skulle ha uppstått även om person A, men inte 
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 Diesen (1999), s 147 
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person B, skulle ha låtit bli att avlossa skottet och vice versa.  Att ingen av de fastställda 
skadevållarna kan dömas till ansvar är givetvis inget att eftersträva, varpå den tradition-
ella tillämpningen av betingelseläran i sådana fall måste få frångås.16 Detsamma gäller i 

de fall av de samverkande skadeorsakerna som innebär att händelsen endast har 
tillräcklig betingelse. Det krävs följaktligen att denna teori frångås, eller åtminstone 

inskränks, om det skall undvikas att samtliga inblandade skadevållare skall undgå 
skadeståndsansvar. Det är inte heller ovanligt att det faktiskt sker en modifiering så att 
såväl händelser med tillräckligt som nödvändig betingelse kan vara ansvarsgrundande. 

De ovan nämnda situationerna är ett tydligt exempel på när betingelseteorin uppvisar 
brister vid den praktiska tillämpningen av den.  

 
 
2.3.3 Nödvändig eller tillräcklig betingelse 
 

Vid kausalitetsbedömningen utifrån betingelseteorin används som nämnt begreppen 
tillräcklig respektive nödvändig betingelse för skadans uppkomst. Den händelse som 
haft nödvändig betingelse17 är en händelse som kan inträffa utan att en skada upp-

kommer, men då skadan inträtt kan händelsen i fråga inte ha uteblivit. D v s om skada B 
uppstått så måste det föreligga en orsakande händelse, exempelvis A, men det faktum 

att A faktiskt har inträffat innebär inte alltid att skada B sedan uppstår. Skadan kan ha 
en annan grund på samma sätt som att händelsen kan få en annan följd. Vid situationer 
med tillräcklig betingelse18 handlar det istället om en händelse som är så central i 

förloppet att den absolut får den aktuella skadan som följd.19 Då en händelse av naturen 
eller samhällets ordning20 alltid kommer att leda till en annan händelse, skadan. Ett till-

räckligt villkor är således ett villkor som om det skett medför att effekten inte kan utebli 
och man skulle på så vis kunna säga att det är ett villkor som nödvändiggör effekten.21 
Förenklat skulle man kunna formulera det ovan angivna som att händelse A har till-

räcklig betingelse för händelse (skada) B om A enligt naturens eller samhällets ordning 
leder till B. Vidare utgör händelse A en nödvändig betingelse för händelse (skada) B om 

B inte alls skulle ha inträffat utan händelse A. Detta kan även uttryckas så att händelse 
A kommer att utgöra orsak till B ifall A utgör nödvändig eller i vissa fall tillräcklig 
betingelse för B. Då detta förhållande föreligger är kausalitetskravet uppfyllt. 22  

 
Då det undersöks vilken typ av betingelse händelsen haft och frågan om den inträffade 

händelsen är att se som skadeorsak eller ej kan man göra en uppdelning i följande fyra 
typfall. 

1.   Då händelse A utgör både tillräckligt och nödvändig betingelse för skada B. 

Detta uppstår då handlingen i sig varit tillräcklig för att kunna framkalla skadan. 
Det behövs inga ytterligare förutsättningar eller faktorer för att B skall uppstå. 

Samtidigt skall det vara så att B inte hade uppstått om händelse A inte skett.  
I dessa uppenbara fall är det klart att A är B:s skadeorsak.  
 

2.   Då händelse A utgör en tillräcklig, men inte nödvändig, betingelse för skada B. 

                                                 
16

 Diesen (1999), s 145 
17

 Det latinska uttrycket lyder: conditio sine qua non 
18

 Det latinska uttrycket lyder: causa causans 
19

 Schlutz (2007), s 268 ff 
20

 Med detta begrepp menas ungefär att det är en naturlig konsekvens av händelsen. 
21

Hellner, Radetzki (2006), s 197 
22

 Radetzki (2005), s 22 
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Detta förhållande föreligger då det vid sidan av A finns andra faktorer som 
också de har tillräcklig betingelse för skada B. B skulle därför ha inträffat även 
utan att A skett. 

I dessa fall kan det ändå inte uteslutas att A skulle kunna vara skadeorsak. 
 

3.   Då händelse A utgör en nödvändig, men inte tillräcklig, betingelse för skada B. 
Detta kan inträffa då händelse A kan anses utgöra orsak till B, trots att A endast 
varit en av de flera händelser som tillsammans medfört att B uppstått.  

I dessa situationer kan handling A anses ha orsakat skada B. 
 

4.   Då händelse A varken utgör tillräcklig eller nödvändig betingelse för skada B. 
I sådana fall är A inte orsak till B. 23 

  

Som nu framgått kan handling A således vara skadeorsak till B i typfall 1 och 3 medan 
det är uteslutet i typfall 4 och osäkert i typfall 2. Att en händelse har tillräcklig beting-

else för en skada kan leda till att handlingen är ersättningsgrundande, dock inte alltid. I 
vissa fall är det inte möjligt att säkert fastslå att det är just denna händelse som är 
orsaken till den uppkomna skadan och ersättningsansvar blir då inte aktuellt. Det måste 

exempelvis utredas om skadan varit en adekvat följd av händelsen, vilket dock ej skall 
beröras vidare i detta arbete.24 Det vanliga är dock att domstolen anser att en händelse 

som haft tillräcklig betingelse för skadan också är att se som skadeorsak. Den tillräck-
liga betingelsen berörs exempelvis av domstolen i nedan nämnda NJA 1983 s 606.  
 

Betingelsebegreppen skall nu förklaras ytterligare med hjälp av exempel ur rättspraxis. 
Begreppet nödvändig betingelse har bl a behandlats i NJA 1931 s 7 där en person 

genom vårdslöshet ansetts ha orsakat en brand. En cistern med bensin fanns uppställd i 
en hamn. En person, anställd i ett aktiebolag, hade till uppgift att forsla upp bensin ur 
denna tank till dess att det inte gick att pumpa upp mer bensin. Efter den pumpning då 

det inte kom upp mer bensin antog personen i fråga att det inte fanns någon bensin alls, 
eller ytterst lite, kvar i tanken och att denna då endast innehöll vatten. Detta vatten 

skulle sedan tömmas ut i kloakledningarna. Den person som tömt tanken hade dock 
gjort en felaktig bedömning och det fanns avsevärt mycket mer kvarbliven bensin i 
tanken än denne antagit. Detta innebar att även den kvarblivna bensinen, genom 

kloakerna, släpptes ut i hamnen. En förbipasserande person, som sett att det på vatten-
ytan fanns ett bensinlager, kastade av okynne ned en brinnande tändsticka i vattnet. 

Detta fick då till följd att bensinen antändes och att ett fartyg i hamnen skadades av 
elden. Frågan i målet gällde om den person som tömt ut bensinen kunde hållas ansvarig 
för skadan trots att den faktiskt föranletts genom en utomstående persons självständiga 

handlande. HD ansåg här att ansvaret låg på det bolag där personen var anställd på 
grund av att de hade eftersatt den undersökning som borde ha genomförts för att de 

skulle kunna förvissa sig om att tanken var tom på bensin innan innehållet tömdes i 
kloaksystemet. Att bensinen hamnade i vattnet var en följd av bristande noggrannhet 
och omsorg. HD ansåg därför att det var bolaget som skulle stå för faran för antänd-

ningen i hamnen. Skadorna på fartyget skulle inte ha uppstått om bensinutsläppet inte 
skett. De tilldömdes därmed att ersätta de skador som drabbat rederiet. Den förbi-

passerandes del i det hela bedömdes inte i målet. Detta är således ett exempel på ett fall 
där en händelse haft nödvändig betingelse för skadan på så vis att fartyget inte skulle ha 
skadats om bensinen inte släppts ut i vattnet. Det faktum att detta hänt leder dock inte 

                                                 
23

 Radetzki (2005), s 22 ff 
24

Hellner, Radetzki, (2006), s 198  
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uteslutande till att skada faktiskt uppstår. För skada krävdes i detta fall även inblandning 
av en förbipasserande, utomstående, person.  
 

Det finns även en rad rättsfall där HD istället har fått bedöma om en händelse varit en 
tillräcklig betingelse för den uppstådda skadan. Så skedde exempelvis i det ofta om-

nämnda målet NJA 1983 s 606, det s k ”älgen och hunden”-fallet. En trafikolycka hade 
då orsakats av att en älg sprungit ut på körbanan framför bilen. Bilen körde på älgen och 
kolliderade sedan med en mötande bil. Älgen var i detta fall jagad av en löst springande 

hund, vilken var tränad för älgjakt. I målet framgick av sakkunniga att denna typ av 
jakthund tränas för att få älgen att stanna kvar inom ett visst område. Hunden driver 

vanligen inte älgen framför sig och älgar rör sig ofta snabbare i skogsterrängen än 
hundar, som då har svårt att följa efter. Att en älg kommer ut på en trafikerad väg är inte 
ovanligt och orsakerna därtill ansågs kunna vara många. Domstolen gick i sin 

bedömning efter de sakkunnigas utredning och talan om ersättning mot hundägaren 
ogillades på dessa grunder. HD ansåg att enbart den omständigheten att älgen i detta fall 

följdes av en hund inte gett tillräcklig grund för att kunna dra slutsatsen att hunden haft 
en så bestämmande inverkan på älgens beteende att den skall anses varit orsak till 
skadan. Att händelsen haft tillräcklig betingelse för att skadan skulle uppstå gick i detta 

fall inte att visa. Att en älg är jagad av en hund innebär inte att älgen per automatik 
kommer att springa ut på en trafikerad väg och där orsaka en trafikolycka.  
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3 KONKURRERANDE SKADEORSAKER  
 
 
3.1 Innebörden av begreppen konkurrerande och samverkande skadeorsaker 
 

En av de svårigheter som kan uppstå vid en skadeståndsbedömning är att det inte är 
möjligt att direkt kunna utläsa vilken händelse som faktiskt lett till den uppkomna 

skadan. Skadeståndet skall ju endast ersätta den skada som åstadkommits på grund av 
den ersättningsgrundande händelsen, inget annat.25 Problem kan uppstå då det innan 
skadan skett funnits flera faktorer som påverkat händelseförloppet antingen på ett kon-

kurrerande eller samverkande vis. De samverkande skadeorsakerna skiljer sig från de 
konkurrerande på så sätt att det i dessa situationer förelegat flera händelser som 

tillsammans har lett till skadans uppkomst. Skadan skulle då inte ha uppstått utan att 
samtliga dessa skadeorsaker förelegat. De konkurrerande orsakerna är istället av sådan 
art att de var och en skulle ha kunnat leda till skadans uppkomst. Skadan i fråga skulle 

då uppstå trots att den ena händelsen uteblivit. Om själva begreppsbildningen 
konkurrerande skadeorsaker, går åsikterna isär. Bland andra hävdar Schultz att det inte 

finns något som kan kallas konkurrerande skadeorsaker. De olika händelser som före-
legat konkurrerar inte med varandra, utan antingen så har en faktor orsakat en skada, 
eller del av den, eller så har den det inte. Han använder sig istället av begreppet 

”orsaksflerhet”.26 I denna framställning hålls dock fast vid det förstnämnda uttrycket, 
eftersom att det är just detta uttryck som återfinns i rättspraxis. Vanligen avses här 

händelser som konkurrerar i just utredningen om vilken av dem som är skadeorsak. 
Begreppet har exempelvis förekommit i rättsfall27 där domstolen har behandlat 
beviskraven rörande orsakssambandet mellan händelse och skada. Det är även vanligt 

att begreppet används i situationer där en svårutredd och invecklad kausalitet har berörts 
och då domstolen ansett att det funnits skäl till att rucka på de traditionella kraven på 

full bevisning.28  
 
I rubriken till NJA 1962 s 460 är det angett att fråga i målet gällde självständigt kon-

kurrerande skadeorsaker. Målet berör ett kausalitetsproblem där flera faktorer ansågs 
kunna ligga till grund för orsakandet av skadan. Då två eller flera föreliggande 

händelser är att anse som tillräckliga för skadans uppkomst, utifrån de givna omstän-
digheterna, så kan ingen av dem kallas för nödvändiga. I dessa fall skulle ju skadan ha 
inträffat ändå, på grund av den senare händelsen med tillräcklig betingelse. Det som 

innefattas av begreppet självständigt konkurrerande skadeorsaker är således de fall då 
det finns flera händelser som var för sig haft tillräcklig betingelse för skadan, vilket 

därmed innebär att ingen av dem haft nödvändig betingelse. 29 
 
 

3.2 ”Färdiga” skador och skador som är ”på gång” 
 

Vid bedömningen av de situationer där det inte enbart föreligger en möjlig skadeorsak 
görs en skillnad mellan om en skada är att betrakta som ”färdig” då den andra händelsen 
inträder eller om skadan håller på att inträffa , d v s är ”på gång”. Vid en situation där 

skadan redan är ett faktum konkurrerar inte den senare orsaken med den först inträffade 

                                                 
25

 Bengtsson, Strömbäck (2006), s 143 
26

 Schultz (2007), s 459 f 
27

 Se t ex NJA 1992 s 740, RH 2000:65 och RH 2001:51 
28

 Schultz (2007), s 463 
29

 A a s 462 f 
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händelsen och problematiken är inte aktuell i dessa fall.30 Som exempel kan nämnas om 
en person går på en hårt trafikerad väg och den första bilen som kommer åkandes inte 
hinner stanna. Personen på vägen avlider omedelbart på grund av att han blir överkörd 

av denna bil. Skadan anses då vara ”färdig” och den person som körde bilen blir 
ansvarig för skadan och ersättningsskyldig. Detta gäller även om personen på vägen helt 

säkert skulle ha blivit överkörd, en liten stund senare, av nästa bil som inte heller hann 
stanna. Vidare så undgår i detta fall den nästkommande bilens förare skadeståndsansvar 
ifall denne skulle köra över den redan avlidna personen. Detta oavsett om dödsögon-

blicket inträffat en mycket kort tid innan och om denna senare överkörning faktiskt 
skulle ha inneburit att personen avlidit av den, om denne varit i livet då det skedde.31  

 
Trots att det som huvudregel inom skadeståndsrätten endast skall ersättas de skador den 
utpekade händelsen orsakat, kan även andra faktorer spela in. Om en perso n har en 

sjukdom sedan tidigare och hennes hälsa därför är något försämrad, kommer detta 
troligen påverka effekten. I ansvarsbedömningen betraktas således även den s k normala 

bakgrund som kan kopplas till orsakssambandet. Det kan i vissa fall vara svårt att 
bedöma om en faktor skall räknas hit eller om det istället skall ses som en tillhörande 
särskild orsak. Till denna normala bakgrund räknas främst den skadade personens 

ställning, levnadsomständigheter och ålder. Exempelvis om en person redan är döende 
räknas detta hälsotillstånd till dennes bakgrund. 32 Det skadestånd som är yrkat för att 

ersätta skador uppkomna vid exempelvis en trafikolycka kan därmed komma att även 
omfatta ersättning för arbetsoförmåga eller liknande, trots att detta till viss del haft sin 
grund i personens hälsotillstånd. Ett vanligt uttryck i dessa sammanhang är att ”man får 

ta människan som hon är”, d v s med det hälsotillstånd och liknande denne innehar och 
bedömningen påverkas inte av dessa faktorer. 33 Detta innebär att om den tidigare 

händelsen lett till en skada som är att räkna till den normala bakgrunden så kommer 
detta inte att ha någon inverkan på ansvarsutredningen.  
 

Från dessa färdiga skador skiljs de skador där skadeförloppet är ”på gång”. Detta gäller 
då flera händelser inträffat och skadan från den första händelsen ännu inte hunnit 

fullbordas innan den andra händelsen äger rum. Istället blir det då den andra händelsen 
som leder till den definitiva skadan, exempelvis ett dödsfall. I dessa fall kan ersättnings-
ansvar ändå inte helt uteslutas för den som varit ansvarig för den första händelsen.34  

  
Rättsfallet NJA 1966 s 30 illustrerar ett förhållanden där skadan är ”på gång” och det 

förelegat två samverkande, inte konkurrerande, skadeorsaker. Den person som orsakat 
den första skadan fick dock ett mildare straff än åberopat. En person hade i detta fall 
förlorat kontrollen över sin bil så att den fått sladd och kolliderat med en mötande 

lastbil. Vid kollisionen flög personbilens passagerare ur bilen och blev liggande på 
mitten av vägbanan. En kort stund senare blev passageraren överkö rd av en bil och 

tillfogades då så svåra skador att han omedelbart avled. Domstolen ansåg det styrkt att 
passageraren hamnat på vägen på grund av förarens oaktsamhet och att detta, i en senare 
situation, lett till personens död. En utredning visade dock att de skador som uppstått 

vid fallet ur bilen, inte varit så allvarliga att de skulle komma att leda till döden. Det 
konstaterades även att en person som färdas i en bil som är inblandad i en trafikolycka 

löper en risk att avlida. Vilken händelse som sedan faktiskt lett till att personen avled, 
ansåg domstolen, vara likgiltigt för bedömningen av kausaliteten mellan händelse och 
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 Diesen (1999), s 146 
31

 Hellner, Radetzki, (2006), s 213 
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 A a s 213 f  
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 Bengtsson, Strömbäck (2006), s 143 
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 Hellner, Radetzki, (2006), s 213 f 



16 

  

dödsfall. I detta fall var det även säkert att passageraren varit i livet den stunden mellan 
fallet och påkörningen och under denna tid inte heller varit allvarligt skadad. Saken 
bedömdes så att om inte den senare händelsen inträffat så skulle passageraren troligen 

inte ha avlidit, just på grund av att han inte fått några allvarligare skador i den första 
situationen. Dock hade den senare situationen aldrig uppstått utan den första förarens 

oaktsamma körning. Den första påkörningen hade medfört en betydande risk för skada, 
men det faktiska dödsfallet aktualiserades först genom påkörningen. Domstolen såg 
därmed förmildrande på bedömningen av ansvar för den åtalade föraren, ur vars bil 

passageraren fallit, varpå ersättningen sattes ned. Den andra förarens ansvar i 
ersättningen bedömdes dock inte. 

 
 

3.3 Problematik kopplad till situationer med fler än en möjlig skadeorsak 
 
Problem kan lätt uppstå då det finns ytterligare skadeorsaker än den som käranden 

yrkat. Det kan föreligga såväl samverkande som konkurrerande skadeorsaker. I de fall 
då det föreligger konkurrerande skadeorsaker är det klart att två eller flera händelser har 

inträffat och att skada uppstått på grund av någon av dem. Samverkande skadeorsaker 
inträder vid de fall då det även där funnits flera olika händelser, men att dessa 
tillsammans bidragit till att skadan uppstått. En av dessa händelser ensam skulle då inte 

vara tillräcklig för skadans uppkomst. Det centrala problemet i det senare fallet handlar 
om hur ansvaret för skadan skall fördelas mellan de olika personer som står bakom de 
föreliggande händelserna. De inblandade parterna har då tillsammans varit orsaken till 

skadans uppkomst. I dessa fall kommer regeln om solidariskt ansvar att aktualiseras för 
de personer som kan hållas ansvariga för de olika faktorerna. 35 I denna framställning 

skall fokus främst ligga på de konkurrerande skadeorsakerna.  
 
Då flera möjliga skadeorsaker finns och endera av dessa händelser ensam skulle ha 

kunnat orsaka skadan ligger svårigheten främst i att avgöra vilken av dessa faktorer som 
faktiskt varit den som inneburit att skadan uppstått. Det finns enligt Schultz viss 

möjlighet att kringgå problemen med denna orsakskonkurrens. Dels anser han att det 
kan göras en uppdelning på orsakssidan, exempelvis genom att ställa upp olika bedöm-
ningsgrunder beroende på om det rör sig om konkurrens mellan två eller flera vållande 

faktorer eller om det handlar om konkurrens mellan en vållande faktor och en casus-
händelse. Dels skulle det kunna göras en koppling mellan skadans grad av ”färdighet” 

och orsaksbedömningen.36 Om skadan är sådan att den kan delas upp så skulle det även 
vara möjligt att särskilja orsaksbedömningarna på så vis att A bedöms ansvarig för 
delskada 1 och B ansvarig på delskada 2. För att detta skall vara genomförbart måste det 

dock kunna avgöras vilken av händelserna som haft den mest avgörande inverkan på 
skadans uppkomst och göra en bedömning utifrån detta.37 Schultz förslag på att kringgå 

problematiken kommer dock ej behandlas vidare här.  
 
En viss typ av problem med de konkurrerande skadeorsakerna uppstår då ingen av de 

båda orsakande händelserna haft en nödvändig betingelse för skadan. Detta på grund av 
att båda dessa händelser skulle ha vara tillräckliga för att medföra skadan eller del av 

den. Att den ena händelsen uteblir leder således inte till att skada aldrig uppstår. Detta 
bör inte, eller kan inte, innebära att personerna undgår skadeståndsansvar endast för att 
flera personer varit vållande till skadan och någon av de andra skadevållarna skulle 
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 Se avsnitt 3.2 ovan. 
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kunna vara den som orsakat skadan. Också här kan kausalitetsbedömningen, så som 
även Schultz föreslog, kopplas till begreppen ”färdig” skada och skada som är ”på 
gång”. Om skadan är färdig så konkurrerar orsaken till den första händelsen inte med 

den senare händelsen, eftersom att skadan i fråga redan uppstått och den senare inträdda 
faktorn inte varit avgörande för effekten. Vid skador där det däremot är osäkert om 

orsaken varit den förra eller den senare inträffade händelsen uppstår problem. Som 
redan framgått har detta uppmärksammats i en mängd olika rättsfall, där domstolen 
även har sett svårigheten för käranden att bevisa detta varpå kravet på bevisbördan i 

många fall sänkts. 38  
 

Sammanfattningsvis kan nu konstateras att den största problematiken ligger i att 
fastställa mellan vilka händelser det finns orsakssamband och mellan vilka händelser 
sådant saknas. Även att bedöma händelsernas grad av inverkan på skadan kan vara 

besvärligt.  
 

 

3.4 Kausalitetsbedömningen vid de konkurrerande skadeorsakerna 
 
NJA 1992 s 740 I-II är två delfall som rör kausalitetsbedömningen i situationer med 
konkurrerande skadeorsaker. Båda dessa mål rör misshandel och de två skadevållarna 

påstods ha lidit av fysiska respektive psykiska besvär sedan tidigare. Målen tar även upp 
frågan om storleken av ersättningen enligt Skadeståndslagens 1 kap 3 § för kränkning. 
Vidare framgår att det vid bestämmandet av skadeståndsbeloppets storlek inte lagts 

någon särskild vikt vid brottets beskaffenhet, som yrkats.  
 

Den första delen av detta rättsfall gäller en misshandel där målsägande fått svåra skador 
i ansikte och underliv, samt en sårskada efter våld mot ansiktet. Utöver detta hade 
misshandeln lett till ökade smärtor i ländrygg och nacke. Känningarna av detta höll i sig 

under minst sex månader. Till bakgrunden hör att den misshandlade mannen vid 
tidpunkten hade varit sjukskriven för ländryggsbesvär under mer än tio års tid. HD tog 

vid sin kausalitetsbedömning hänsyn till det nära tidssambandet mellan den misshandel 
som skett och mannens nya besvär. De anförde även att det förelåg övervägande sann-
olikhet för att dessa besvär åtminstone utlösts av misshandeln. De ansåg det dock ej 

utrett i vilken mån mannens grundsjukdom hade medverkat till dessa besvär. Utred-
ningen visade, genom ett läkarintyg, att om han inte redan varit sjukskriven så skulle 

dessa senare konstaterade skador ändå ha lett till arbetsoförmåga. Domstolen kom här 
fram till att den åtalade skulle bli skadeståndsskyldig för sveda och värk (samt 
kränkning) under den period på sex månader som mannen lidit av de ökade besvären i 

ländrygg och nacke. Detta visar att domstolen sett till de ursprungliga skadorna, men att 
dessa utökats på ett sådant sett att ersättning ansetts befogat.  

 
Den andra delen av målet gäller en kvinna som misshandlats av den man hon tidigare 
sammanbott med. Våldet var av den grad att hon fick två frakturer i underkäken samt en 

utslagen visdomstand som följd. Hon yrkade ersättning för dessa skador, sveda och 
värk, kränkning samt för sitt psykiska lidande. En utredning visade att kvinnan sedan 

lång tid tillbaka haft psykiska besvär och på grund av dessa genomgått en 
psykoterapeutisk behandling hos en psykolog. Det som här skulle utredas var om de 
psykiska besvär som konstaterats var att se som en direkt följd av den inträffade 

misshandeln, eller om de kunde hänföras till de besvär hon haft sedan tidigare. 
Bedömningen grundades på vad psykologen uppgett samt med hänsyn till det tids-
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mässiga sambandet mellan den aktuella misshandeln och de uppkomna besvären. Även 
i detta fall fastslog domstolen att det förelegat övervägande sannolikhet för att de 
psykiska besvären i vart fall utlösts av misshandeln. HD:s utredning visade inte i hur 

stor grad de psykiska besvär hon kan ha haft sedan tidigare hade bidragit till de som 
konstaterats efter misshandeln. Domstolen menade att kvinnan hade rätt till ersättning 

för den tid hon ansågs ha lidit av de besvär som uppstått. Jämfört med den första delen 
av detta rättsfall utgick här även ersättning för den kränkning som följt av misshandeln. 
Domstolen använder sig vid upprepade rättsfall av samma typ av argumentation i sina 

bedömningar och använder återkommande uttryck såsom att de har tagit ”hänsyn till det 
tidsmässiga sambandet” och att besvären ”i vart fall utlösts av misshandeln”.  

 
 

3.5 Strukturering av rättspraxis på området 
 
För att få en bättre översikt över den omfattande rättspraxis som finns på området kan 

sammanställningen struktureras upp utifrån olika typsituationer. Hellner och Radetzki 
har in sina framställningar gjort en indelning av tre olika situationer där flera möjliga 

skadeorsaker förelegat, vilken nu till vissa delar skall redovisas.39 För enkelhetens skull 
antas här att det i situationen endast förelegat två olika händelser som kan ha föranlett 
den uppstådda skadan.  

 
 

3.5.1 Två händelser med tillräcklig betingelse för samma skada 
 
Till den första gruppen hör fall då vardera av de två händelserna varit tillräckliga för att 

kunna medföra att en och samma skada uppstått, samt att dessa händelser inverkat helt 
oberoende av varandra. I en sådan situation skall det främst avgöras om dessa båda 

händelser kan sammankopplas med vållandet till skadan. Om det kan visas att de nna 
koppling är möjlig så blir de ansvariga bakom bägge skadorna ersättningsskyldiga. Som 
exempel kan nämnas om såväl person A som person B på skilda sätt vållat person C 

sådan skada att denne blivit arbetsoförmögen, så skall båda dessa personer solidariskt 
ansvara för hela den skada som har uppstått. 40 

 
Ett exempel ur rättspraxis är här NJA 1961 s 425 som gällde en person som miss-
handlats och till följd av detta fått skador i huvudet. Några år senare var han med om en 

trafikolycka och skadade också vid detta tillfälle huvudet. Såväl före som efter trafik-
olyckan hade personen haft sådana besvär i huvudet att han under perioder varit oför-

mögen till arbete. Frågan i målet gällde dels om den person som är ansvarig för trafik-
olyckan hade ersättningsskyldighet, dels om ersättning från det försäkringsbolag där 
bilen var försäkrad. Bedömningen gällde kausaliteten och domstolen hade att avgöra i 

vilken grad misshandeln och trafikolyckan var för sig medverkat till skada och inkomst-
förlust. Utredningen i målet visade att det inte kunde anses klarlagt hur stor inverkan 

misshandeln respektive trafikolyckan haft på personens huvudskador. Domstolen angav 
då att ”Utredningen i målet […] giver vid handen, att det icke kan fastställas, i vilken 
grad trafikolyckan och misshandeln var för sig medverkat till skadan och förlusten. I 

sådant fall bör, till den skadelidandes skydd, gälla att envar skadevållande i förhållande 
till den skadelidande anses ansvarig för hela den skada och förlust vartill han 

medverkat.”41 Då dessa situationer uppstår skall främst den skadelidandes rätt till 
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ersättning skyddas och domstolen beslutade att skadevållarna, var och en, skulle ansvara 
för hela den skada och förlust som denne medverkat till.  Den skadelidande personen 
hade i detta fall endast ställt försäkringsbolaget och den ansvarige bilföraren inför rätta 

och krävt dem på ersättning. Därmed blev utfallet att dessa två parter dömdes att 
solidariskt betala ett belopp på omkring 13 000 kr, jämfört med det yrkade beloppet på 

drygt 35 000 kr. 
 
NJA 1950 s 650 är ett ofta omnämnt fall, som gäller en situation där vissa faktorer som 

inte kunde kopplas till den skadeståndsgrundande handlingen ändå haft inverkan på den 
skadelidandes arbetsoförmåga. Målet gällde en person som varit med om en trafik-

olycka på väg ifrån sitt arbete och vid detta tillfälle fått sådana skador att han inte kunde 
arbeta under ungefär fem månader. Kort efter trafikolyckan fick han magsår (vilket inte 
alls hade något samband med trafikolyckan) och blev arbetsoförmögen även på denna 

grund. En tvist uppstod då mellan Trafikskadeföreningen och Generalpoststyrelsen 
angående föreningens skyldighet att till styrelsen ersätta den lön dessa utbetalat till sin 

skadade anställde. Vissa regler angav att lön skulle utges till anställda som blivit 
arbetsoförmögna på grund av olycksfall som exempelvis skett på väg från deras arbets-
plats. Därför hade sådan ersättning utgetts till den anställde. Målet rörde beloppet på 

ersättning och ena parten ansåg att det utgetts för hög kompensation till den a nställde, 
eftersom att denne under denna period på fem månader även drabbades av magsår. 

Detta magsår hade inte haft något samband med olyckan och ansågs därför ej uppfylla 
grunden för ersättning. Även HD ansåg att det i dessa situationer var skäligt att det 
gjordes en reduktion av den ersättning som yrkats för att ersätta skadan. Föreningen 

ansågs ej vara skyldig att ersätta styrelsen den del som skulle ha utgått till den anställde 
i form av sjuklön, däremot skulle de ersätta det belopp som styrelsen hade betalat ut 

under den tid som olyckan medfört sjukskrivning. I detta fall gjorde domstolen 
bedömningen att inget skadestånd skulle utgå från föreningen under den tid då magsåret 
varit tillräckligt för personens oförmögenhet till arbete. Det faktum att även magsåret 

sedan lett till förlorad arbetsinkomst ansågs inte påverka den slutliga ersättningen. 
Istället skulle magsåret kunna hänföras till den s k normala bakgrunden till skadan, till 

vilken exempelvis räknas personens levnadssätt och övriga omständigheter som kan ha 
påverkat den slutliga skadan. Dessa faktorer skall således inte leda till att ersättningen 
för den skada som lett till skadeståndsyrkan, utökas.  

 
Hellner och Radetzki menar att om en händelse lett till särskilt allvarliga skador för den 

utsatte just på grund av att personens hälsotillstånd i övrigt varit dåligt, men inte så 
dåligt att han eller hon inte kunnat utföra sitt arbete, så blir den ansvarige för skadan 
skyldig att utge full ersättning. Om det är svårt att reda ut i vilken mån skadevå llarna 

haft del i den konstaterade skadan så skall detta alltså inte innebära att personerna 
undgår ansvar. Detta skulle innebära att rättstryggheten åsidosätts i svårutredda fall, 

vilket inte är tanken.42  
 
Det som domstolen i ovanstående fall kom fram till var att då det, förutom den vållande 

händelsen, föreligger en kasuell händelse utan vållande (exempelvis en sjukdom) som 
även den varit tillräcklig för att personen skall bli arbetsoförmögen, så skall skade-

ståndet inte omfatta den arbetsoförmåga som uppstått på grund av den kasuella 
händelsen. Detta ställningstagande har diskuterats på vissa håll i doktrinen, men skall ej 
beröras ytterligare här.  
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3.5.2 Två händelser som samverkat till en icke uppdelbar skada 
 

Den andra gruppen innehåller de fall där det uppstått en icke uppdelbar skada på grund 
av att två personer genom sina handlingar samverkat på ett sådant sätt att  det inte kan 
särskiljas vilken del i skadan den ene respektive den andre haft. I dessa fall har 

domstolen dömt båda de inblandade personerna till ansvar på hela den uppkomna 
skadan. Som exempel på detta kan nämnas ett misshandelsfall där två personer skadat 

den tredje. I ett sådant fall skulle båda av de misshandlande personerna hållas ansvariga 
för skadan trots att den enes slag egentligen lett till större skada än den andres. Ett annat 
fall som tagits upp i litteraturen är då en person vållat skada genom att han utfört en 

arbetsuppgift på ett sådant sätt att en egendomsskada uppstått. Om en annan person i det 
fallet sedan haft till uppgift att kontrollera att detta arbete utförts korrekt, men underlåtit 

att göra så, är således även han till viss del vållande till skadan. I en sådan situation 
skulle båda dessa personer anses ha orsakat skadan i sin helhet och därmed vara 
ersättningsskyldiga för den förlust som uppstått. Detta gäller även för situationer med 

strikt ansvar.43 
 

NJA 1966 s 248 är ett exempel på en sådan situation. Målet gällde fråga om skyldighet 
att ersätta en skada och bedömning om vad som vållat denna skada. Här hade ett spräng-
ningsarbete utförts som ett led i anläggande av en tunnelbanestation på en mark som 

tillhörde Stockholms stad. Sprängningen hade lett till att en närliggande fastighet 
skadats på grund av kringflygande sprängsten. Anspråk riktades i första hand mot 
Stockholms stad och det bolag som utfört sprängningen att solidariskt ansvara för de 

skador som uppstått. Med hänsyn till omfattning och art av det arbete som utförts samt 
risken för uppkomsten av skador i närliggande fastigheter ansåg domstolen att 

Stockholm stad skulle ses som den ansvarige för skadorna. Detta trots att själva arbetet, 
genom entreprenad, utförts av ett bolag. Vid så långvariga och ingripande sprängnings-
arbeten som detta gällde ansåg domstolen även att den som står bakom arbetets 

utförande skall kunna hållas ansvarig för de skador som kan uppstå. Detta oberoende av 
om det vid utförandet visats försiktighet och omsorg vid själva sprängningen och 

oavsett om skadorna uppstått genom vållande eller ej. Detta torde innebära att inhyrda 
bolag som utför denna typ av arbeten skall svara strikt för uppkomna skador.  På dessa 
huvudsakliga grunder ansåg domstolen att de i detta fall både kunde hålla staden och det 

anlitade bolaget som ansvariga för den uppkomna skadan. De tilldömdes därför en 
solidarisk skadeståndsskyldighet.  

 
Även redan nämnda NJA 1992 s 740 I-II, om personer med påstått fysiska och psykiska 
besvär även innan den aktuella skadan inträffat, är exempel som passar in under denna 

grupp.  
 

Ytterligare ett exempel på händelseförlopp i en sådan s ituation är vid dödsfall. Om två 
händelser delvis samverkat och delvis är skilda åt, men följden av händelserna inte kan 
delas upp, så sker bedömningen på liknande sätt som vid situationen med sprängnings-

arbetet. Vid dödsfall är det dock inte möjligt att dela upp skadan, utan alla som inverkat 
kommer då att bli ansvariga, inte enbart för sin del utan för hela skadan solidariskt med 

övriga. Detsamma gäller om det egentligen skulle gå att skilja på själva skadorna men 
att följderna av dem varit så sammanblandade att det inte är möjligt att hålla isär dem.  
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3.5.3 Två händelser som samverkat till en uppdelbar skada 
 

Den tredje och sista kategorin innehåller fall då två händelser samverkar till en skada 
som är uppdelbar. Här skall det dock även vara möjligt att visa att den ena delen av 
skadan med tillräcklig betingelse kan kopplas till den ena skadevållaren och den andra 

delen kan kopplas till den andra personen eller båda två. I dessa fall så sker vanligen en 
uppdelning av ersättningsskyldigheten. Detta leder vanligen till ett solidariskt skade-

ståndsansvar för det olika inblandade skadevållarna.44 
 
NJA 1964 s 177 gällde en kvinna som skadades genom vållande av en bilförare och 

efter denna olycka varit oförmögen till arbete under en betydligt längre tidsperiod än 
vad som vore vanligt med tanke på den typ av skador hon fått. Frågan i målet gällde 

omfattningen av bilförarens skadeståndsskyldighet. Domstolen ansåg här att det fram-
stått som mest sannolikt att den långa perioden med arbetsoförmåga berott på andra 
faktorer än de skador som uppkom vid trafikolyckan. De ursprungliga kroppsskadorna 

ansågs ha en större inverkan på den långa sjukskrivningen. Vidare menade domstolen 
att sammanhanget mellan inkomstförlusten och trafikolyckan inte varit så starkt att 

bilföraren kunde ses som ersättningsskyldig fullt ut. Personen i fråga hade yrkat 
solidariskt skadeståndsansvar från å ena sidan bilens förare å andra sidan bilens ägare, 
på 68 000 kr för diverse skador och förluster. Domstolens avgörande ledde till att dessa 

två personer solidariskt skulle ansvara för ersättandet av kvinnans skador men till det 
betydligt lägre beloppet på endast 5 400 kr. Det skedde således en skönsmässig 
beloppsbedömning från domstolens sida. Ersättningen för skadan bestämdes här med 

hänsyn till att det kunnat bero på andra faktorer än trafikolyckan att hon varit 
sjukskriven under denna långa period. Domstolen ansåg att kausalitet förelegat mellan 

olyckan och arbetsoförmågan. Med tanke på de skadetyper hon uppvisat ansågs endast 
en del av dessa kunna ha ett tillräckligt samband med trafikolyckan för att den vållande 
bilföraren skulle behöva utge skadestånd. De särskiljde följaktligen skadorna från 

trafikolyckan och de skador som eventuellt haft psykologisk grund.  
 

Diverse svårigheter och problem kopplade till bevisningen ett visst mål kan komma att 
leda till att skadan inte alls delas upp. Trots att skadan är möjlig att dela upp så kan 
bevissvårigheterna innebära att det inte går att vara säker på vilken händelse som 

orsakat vilken skada. I sådana fall bygger domstolen istället avgörandet på samma sätt 
som då det uppstått en skada som inte kan delas upp, vilket behandlades i tidigare 

avsnitt. 
 
NJA 1988 s 226 gällde fråga om skadeståndsskyldighet på grund av häleri efter ett 

inbrott, då den stulna egendomen återställts till sin rätte ägare men då varit skadad. Där 
skulle det utredas när skadorna uppkommit, d v s innan, under eller efter att egendomen 

funnits i personens besittning. Det som hade hänt var att två män tillsammans med ytter-
ligare en person gjort inbrott i en elektronikaffär och där kommit över videobandspelare 
och videokamera till ett värde av omkring 60 000 kr. Morgonen därefter hade de ännu 

stöldgodset i sin besittning för att sedan ha placerat det hemma hos en annan person, 
vilket från domstolens sida ansågs ha varit ägnat att försvåra godsets återställande. 

Personerna ansågs ha gjort sig skyldiga till häleri. Då godset sedan skulle flyttas av 
männen blev de dock gripna av polis. När den rätte ägaren sedan återfick egendomen 
var den skadad. Det ansågs inte att personerna till följd av häleribrottet skulle kunna 

anses ansvariga för skador som uppkommit innan de innehade apparaterna. Åklagaren 
yrkade att personerna även skulle åläggas att solidariskt utge skadestånd på 1 500 kr 
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avseende försäkringens självrisk. Det var givet att personerna skulle ersätta de skador på 
godset som uppkommit under den tid då dessa haft egendomen hos sig. Detta gick dock 
inte att visa fullt ut. Domstolen kunde inte fastställa när skadorna uppstått men ansåg 

ändå att männen skulle hållas ansvariga och att de skador som uppkommit troligen 
överstigit värdet av den självrisk som bolaget (elektronikaffären) betalat till sitt 

försäkringsbolag. Utöver en fängelsedom på åtta månader ålades de två männen att 
solidariskt utge ett skadestånd på 1 500 kr.  
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4 BEVISNING 

 
4.1 Beviskravet för orsakssambandet 

 
4.1.1 Lättnader i beviskravet 
 
Starkt kopplat till kausaliteten är frågorna om bevisningen. Det skall främst bestämmas 

vilken nivå på beviskravet som skall uppställas, för att det skall kunna anses att ett 
tillräckligt starkt samband föreligger mellan skada och föreliggande händelse. 45 Grund-
principen gällande kravet på bevisning för orsakssambandet inom skadeståndsrätten är 

att det är den skadelidande som skall styrka att det föreligger ett orsakssamband mellan 
en ansvarsgrundande handling och den aktuella skadan. Huvudregeln är därmed att det 

krävs full bevisning för orsakssambandet mellan dessa två händelser. Kravet på full 
bevisning är för övrigt det vanliga inom hela civilrättens område. Detta förhindrar att 
oskyldiga människor blir krävda på ersättning för skador de inte haft del i. Det finns 

ingen generell lindring av detta krav, dock kan kravet frångås i vissa situationer.46 
Lättnader har getts i fall där det varit särskilt svårt för de skadelidande att uppfylla detta 

beviskrav. Som kommer att framgå har vissa icke lagstadgade bevislättnadsprinciper 
uppställts i rättspraxis och nästintill fått en allmän giltighet vid bedömningen. Även 
lagstadgade bevislättnader finns dock reglerade i exempelvis Rättegångsbalken och 

diverse speciallagstiftning såsom Miljöbalken. Lättnaderna förekommer främst för de 
fall där skadorna kan komma att bli mycket omfattande för den drabbade och det inte 

vore rimligt att denne, på grund av bristande bevis, skall tvingas bli utan ersättning.  
 
Dessa lagstadgade regleringar är dock mycket få till antalet. Det vanligaste området där 

bevisfrågorna för orsakssambandet överhuvudtaget tas upp är inom miljörättens om-
råde. Miljöskador leder ofta till stora konsekvenser för den skadelidande och det kan 

vara väldigt svårt för denne att bevisa orsakssambandet mellan en viss verksamhet och 
den skada som sedan uppkommit. I många fall kan skadan framträda först efter att en 
mycket lång tid förflutit sedan den orsakande händelsen faktiskt skedde. Detta gäller 

exempelvis vid diverse utsläpp som långt senare kan komma att påverka såväl 
människors hälsa som miljön. Vid konkurrerande skadeorsaker kan detta bevisläge 

försvåras än mer. Ofta finns det ett flertal industrier eller liknande inom ett område, som 
alla gör likartade typer av farliga utsläpp.  Det är då svårt att avgöra vilken av dessa som 
varit orsaken. Om domstolen i dessa typer av fall skulle upprätthålla det höga beviskrav 

som vanligen skall gälla, så skulle ersättningsreglerna i dessa fall tappa sin betydelse. 
Skulle bevislättnader inte vara möjliga i sådana fall skulle ingen kunna hållas ansvarig 

för de skador som uppstår, vilket inte är att eftersträva. Av denna anledning återfinns   
bl a en regel i Miljöbalken som innehåller en lättnad av beviskravet. Av Miljöbalken 32 
kap 3 §, 3 st. framgår att beviskravet, vid föroreningsskador, skall anses uppfyllt om det 

föreligger en övervägande sannolikhet för att det finns ett orsakssamband mellan stör-
ningen och den skada som uppstått. Som framgår i rättspraxis återkommer en liknande 

formulering även i fall utanför miljörättens område där det är särskilt svårt att bevisa 
orsakssamband. Det bör dock observeras att det med dessa typer av formuleringar 
endast åsyftas att ge den skadelidande ett sänkt krav för att bevisa att just orsaks-

sambandet föreligger. Det är således först då den ansvarsgrundande störningen har 
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konstaterats och det är styrkt att en skada uppkommit, som denna bevisregel kan aktu-
aliseras. 
  

I propositionen om ersättning för miljöskador47 har den princip som redan upptagits på 
flera håll i rättspraxis48 skrivits in. Där anges att det i vissa fall bör vara tillräckligt att 

den skadelidande visar att det är just denna störning som med övervägande sannolikhet 
orsakat skadan. Därmed frångås alltså det allmänna kravet på bevisning i skadestånds-
sammanhang. Vidare framgår det av propositionen att denna regel främst får betydelse 

då orsakssambandet är invecklat och svårgripbart, exempelvis vid föroreningsskador.  
Utredningen hänvisade till olika rättsfall i vilka domstolen har uttalat att det är 

tillräckligt att två faktorer är uppfyllda för att det skall anses vara den skadelidandes 
påstående om orsakssambandet som avgörandet skall grundas på. Dels skall det kunna 
anses att den skadelidandes påstående i sig är sannolikt med hänsyn till omständighet-

erna i målet, dels att det framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet har varit 
det som den skadelidande påstår än att något av de sakförhållanden som svaranden 

åberopat. Vidare angavs även att bevislindringen skall vara särskilt motiverad vid svår-
överskådliga och komplicerade händelseförlopp. 49 
 

Då orsaksförloppet är alltför invecklat skulle den skadelidandes rätt till skadestånd 
förlora sin praktiska betydelse om det inte skulle finnas en möjlighet att i vissa fall 

modifiera kravet på full bevisning. I propositionen om ersättning för miljöskador 
påpekas dock att det trots denna bevislättnad krävs att det finns ett konkret stöd i 
utredningen för att skadeorsaken varit på det sätt som den skadelidande påstår. Det skall 

även läggas särskild vikt vid bemötandet från den påstådda skadevållarens sida och 
utredningarna om de förklaringar denne ger till skadans uppkomst eller dennes handlan-

des inblandning i skadan.50 Det skall därmed föreligga en s k sannolikhetsövervikt, d v s 
att det är mer troligt att det är den skada som den skadelidande gör gällande som 
faktiskt varit grunden till skadan. Svaranden skall i dessa fall lägga fram så stark 

bevisning för sitt påstående att det inte längre kan ses som övervägande sannolikt att det 
ligger till på så sätt som käranden påstått.  

 
Utöver Miljöbalkens reglering berörs även bevisbördan i Rättegångsbalken 35 kap. I 
kapitlets 5 § anges att ”Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full 

bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta 
skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader 

eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade 
skadeståndet avser ett mindre belopp.” Denna skrivning innebär att bevisningens nivå 
kan sättas ned. Vidare kan domstolen utifrån detta lagrum göra en skönsmässig 

bedömning av ersättningens storlek. Beviskravet kan därmed reducerats genom att 
domstolen ger käranden en bevislättnad. Gränsen för denna typ av bevisreducering är 

oklar men har, som kommer att framgå, behandlats i ett flertal rättsfall.    
 
 

4.1.2  De processuella begränsningarna och svarandens bemötande till yrkandet 
 

Vid skadeståndsmål är domstolen i sin bedömning begränsad av vad parterna åberopat i 
sin talan. Deras talan styr även bedömningen av orsakssambandet. Först skall käranden 
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presentera hur sambandet mellan händelse och skada ser ut. Den påstådda skadevållaren 
skall sedan bemöta detta, vilket kan ske på olika sätt. Antingen kan denne acceptera den 
skadedrabbades påstående eller bestrida det. Även själva bestridandet kan sedan ske på 

två olika grunder. Det första alternativet är om svaranden motsätter sig att det finns 
orsakssamband mellan den egna handlingen och skadan. Även detta kan ske på två olika 

vis. Det kan ske som ett s k blankt bestridande vilket innebär att skadevållaren bestrider 
utan att ange någon alternativ förklaring. Domstolen behöver då endast ta hänsyn till 
handlingens inverkan på händelseförloppet. Bestridandet kan även ske genom att skade-

vållaren hävdar en alternativ möjlighet, d v s att skadan är en följd av en helt annan 
händelse som denne inte alls är inblandad i. Detta leder till att det blir svårare för 

käranden att bevisa att det finns ett orsakssamband mellan skada och handling. I båda 
dessa fall ligger bevisbördan helt på den skadelidande. Det andra alternativet av 
bestridande av orsakssamband är då den påstådda skadevållaren erkänner att dennes 

handlande haft inverkan på skadan, men också anger att skadan skulle ha uppstått även 
om detta handlande uteblivit. Domstolen måste då i sin bedömning se om det funnits 

andra händelser som är inblandade i den effekt som uppstått. De måste utreda 
möjligheten att det finns två eller flera handlingar som var för sig eller tillsammans har 
lett till att skadan inträtt. Dessa fall är ofta mycket svårbedömda för domstolarna. I vissa 

fall leder detta till bevislättnad för den skadelidande, just på grund av den svårighet 
dessa situationer medför bevisutredningen.51 

 
 

4.1.3 Följden av svarandens bemötande 
 
Utöver de processuella ramar domstolen har att rätta sig efter finns även andra faktorer 

som kan påverka behandlingen av målet. Den påstådda skadevållaren kan som nämnts 
bemöta kärandens framställning av orsakssambandet med att ange att skadan i fråga 
skulle ha uppstått även utan dennes handlande, d v s att det finns alternativa förklaringar 

till skadans uppkomst. Om skadevållaren hävdar att det utöver dennes handlande har 
inträffat händelser, som även de haft inverkan på det aktuella händelseförloppet, skall 

domstolen även beakta dessa faktorer. Vidare skall bedömas om de olika faktorerna då 
var för sig eller i samverkan har lett till skadans uppkomst.52 Då det anförts att skadan 
delvis haft andra orsaker ser bedömningen något olika ut beroende på om det är möjligt 

att uppdela skadan i olika delskador eller ej. Om det inte går att utskilja några delskador 
och om övriga faktorers inverkan inte anses betydande får skadevållaren bära ansvaret 

för hela den uppkomna skadan. Om skadan istället är sådan att den kan uppdelas 
behöver skadevållaren inte svara för de delskador denne inte är inblandad i. I dessa fall 
uppstår då ett solidariskt skadeståndsansvar för de inblandade skadevållarna enligt 

Skadeståndslagen 6 kap 4 §.53  
 

De flesta rättsfall gällande de konkurrerande skadeorsakerna handlar om att det före-
ligger en sedan tidigare befintlig fysisk eller psykisk sjukdom hos den skadelidande. I 
dessa fall är det ofta mycket svårt att fastställa orsakssambandet och att avgöra vilka 

faktorer som faktiskt inverkat på den uppstådda skadan. Där har domstolen därför 
tvingats lätta på beviskraven för käranden för att skadan skall kunna ersättas över huvud 

taget.54 
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4.2 Domstolens behandling av bevisfrågan 
 

4.2.1 Beviskravets nivå 
 
I tvistemål gäller som allmän grundregel att den part som har bevisbördan för ett visst 

förhållande skall styrka att detta påstådda förhållande föreligger. I skadeståndsrättsliga 
situationer ligger bevisbördan på käranden, som då skall visa att skadan åstadkommits 

på grund av en viss ansvarsgrundande händelse. I vissa fall kan det dock vara mycket 
svårt för käranden att bevisa att det var just denna händelse som orsakat skadan. Fram-
förallt i de fall då det föreligger konkurrerande eller samverkande skadeorsaker. 

Beviskravets nivå kan i sådana fall sänkas.  Rättspraxis uppställer på många håll just 
denna möjlighet.55 

 
NJA 1977 s 176 är ett sådant fall, där HD i domskälen angav att: ”I mål om 
utomobligatoriskt skadestånd råder inte sällan tvist om vad som orsakat den aktuella 

skadan. Ofta kan olika händelseförlopp vara fullt tänkbara och ettvart av varandra 
oberoende sakförhållanden framstå som möjlig skadeorsak. I sådana fall kan full 

bevisning i uttryckets egentliga bemärkelse knappast någonsin åstadkommas. Detta bör 
dock inte i och för sig utgöra hinder för bifall till skadeståndstalan. Om det sålunda i 
betraktande av samtliga i målet förekomna omständigheter framstår som klart mera 

sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de 
sakförhållanden som hans motpart åberopat har utgjort skadeorsaken, bör den 

skadelidandes påstående om händelseförloppet läggas till grund för domstolens 
avgörande.”56 På andra håll i rättspraxis kan det även förekomma uttryck såsom att på-
ståendet i sig är sannolikt med hänsyn till omständigheterna i målet eller att det framgått 

som klart mera sannolikt att kausaliteten föreligger på ett visst sätt.  
 

NJA 1981 s 622 är ytterligare ett exempel på rättsfall där bevisbördans placering 
aktualiserats. Målet gällde en fiskodlare som yrkade skadestånd av en kommun enligt 
Miljöskyddslagen och påstod att hans fiskar förgiftats av utsläpp (av fenol och 

eventuellt vissa metaller) från kommunens avloppsanläggning. Kommunen i sin tur 
menade att fiskdöden orsakats av syrebrist, p g a förekomsten av svavelväte i vattnet. 

HD anförde i sitt domskäl att: ”Full visshet om vad som orsakat fiskdöden kan inte nås 
på grundval av utredningen i målet. Detta utgör dock inte hinder mot bifall till Åke B:s 
skadeståndstalan. I en del skadeståndstvister, där orsakssammanhanget är omstritt 

mellan parterna, får det anses tillräckligt för att den skadelidandes påstående om ett visst 
orsaksförlopp skall godtas, att detta framstår som klart mera sannolikt än någon 

förklaring till skadan som lämnats från motsidan och därtill även i sig är sannolikt med 
hänsyn till omständigheterna i målet.”57 HD tillägger även att lindring av beviskravet 
kan vara särskilt motiverat i komplicerade miljömål. De hänvisar även till ovan citerade 

NJA 1977 s 176, gällande en bilförare som fått sladd och kolliderat med en mötande bil. 
Föraren i den sladdande bilen avled till följd av kollisionen. I väggrenen intill vägbanan 

fanns en grop så stor att den ansågs utgöra en uppenbar fara för trafiksäkerheten. 
Dödsboet yrkade mot staten, som var ansvarig för vägen, att skadestånd skulle utges och 
påstod att gropen i vägkanten varit den faktor som orsakat skadan. Staten å sin sida 

anförde andra förklaringar till olyckan. Frågan gällde då hur stort krav som skall ställas 
på bevisning angående det händelseförlopp som skall läggas till grund för avgörandet av 

målet. I detta fall gjordes, i likhet med NJA 1981 s 622, en sannolikhetsbedömning som 
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ledde till att HD kom fram till att det faktiskt var mer sannolikt att skadan skett på så 
sätt som dödsboet påstått, varpå staten därför dömdes till skadeståndsansvar. Även i 
NJA 1982 s 421, NJA 1991 s 481 och NJA 1993 s 764 för domstolen liknande 

argumentationer om att bevisningen skall uppfylla sannolikhetskraven.  
 

Återkommande i ovan nämnda rättsfalls domskäl är att domstolen tagit ställning till om 
käranden kan åläggas att fullt ut bevisa att den påstådda händelsen faktiskt varit orsaken 
till skadan. Denna svårighet med bevisningen uppstår ofta vid de konkurrerande 

skadeorsakerna och käranden får då i regel ett sänkt beviskrav som innebär att full 
bevisning inte längre krävs. Därmed kan det ses så att domstolen ansett att det är 

nödvändigt eller åtminstone berättigat att ge käranden ett sänkt beviskrav, då det funnits 
flera faktorer som kan ha varit orsaken till skadan.  
 

 

4.2.2 Principens innebörd 

 
Det kan verka som att själva uttrycket egentligen innebär en förstärkning av bevis-

kravet, för att det skall vara klart mera sannolikt. Utifrån domstolarnas vidare 
motivering i de fall där denna bevislättnad förekommit kan det dock förstås att det som 

avses är att göra en sänkning från att det skall vara styrkt till att det skall vara sannolikt.  
 
Denna princip om att det skall vara ”klart mera sannolikt”, eller liknande formuleringar, 

innebär således att domstolen nöjer sig med att det kan ses som klart mer sannolikt att 
det är händelse A och inte händelse B orsakat skadan, istället för att kräva full bevis-

ning. Därmed krävs det inte att käranden fullt ut kan bevisa att händelse B är uteslutet 
som orsakande händelse. I målet NJA 1990 s 569 anfördes att ”sannolikheten för att 
sladdningen utlösts av att bilen kört ned i gropen eller att förefintligheten av gropen på 

annat avgörande sätt föranlett att bilen kommit i sladdning är så mycket större 
än sannolikheten för att olycksorsaken varit en annan, att det måste anses utrett i målet 

att olyckan orsakats på detta sätt”.  Detta visar tydligt att HD i sådana förhållanden skall 
kunna döma, i detta fall Vägverket, att utbetala skadestånd även om bevisningen inte 
varit helt komplett. 

 

 

4.3 Bevisbördan vid de konkurrerande skadeorsakerna 
 

Det finns en rad rättsfall som gäller just situationer där det förelegat konkurrerande 
skadeorsaker, vilka samtidigt berör frågan om nivån på kärandens bevisbörda. NJA 
1982 s 421 är ett sådant exempel, där frågan gällde orsakssambandet mellan skadan och 

den påstått orsakande händelsen och där bevisningen inte ansågs fullständig. Ett par 
patienter hade i detta mål yrkat skadestånd av en läkemedelstillverkare, som tillverkade 

ett kontrastmedel som skulle användas vid röntgenundersökningar. Patienterna påstod 
att detta kontrastmedel hade lett till att de fått skador under en röntgenundersökning av 
ryggen. HD hade främst att ta ställning till om det förelåg orsakssamband mellan detta 

kontrastmedel och de skador patienterna ådragit sig, eller om skadorna i fråga uppstått 
som ett led i patienternas grundsjukdomar. För att kunna göra en bedömning av frågan 

om detta medel haft sådana egenskaper som kan leda till att de skador som patienterna 
uppvisat, hade det skett granskningar i form av djurexperiment, vetenskapliga under-
sökningar, rapporter och fallstudier. Trots dessa undersökningar kunde domstolen i 

målet inte komma fram till att utredningen gett tillräcklig vägledning för bedömningen 
av skadeorsakerna eller vägandet av de sannolika orsakerna sinsemellan. Även om det 

principiellt varit möjligt att kontrastmedlet hade lett till att patienterna skadats, kunde  
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det inte anses som ”klart mer sannolikt” att det varit detta som faktiskt orsakat skadan. 
Patienternas skadeståndstalan lämnades därför utan bifall.  
 

Vid personskador är det inte ovanligt att den skadelidande sedan tidigare lider av en 
psykiskt eller fysisk sjukdom. Även detta är ett typiskt fall av konkurrerande skade-

orsaker om det ligger till så att sjukdomen och t ex olyckan har samma följd. Domstolen 
har då fått utreda i vilken utsträckning denna sjukdom haft inverkan på den skada som 
uppstått. Sjukdomen skulle i många fall ha brutit ut och lett till skada, även om den nu 

aktuella händelsen aldrig skett. Det kan exempelvis gälla psykiska besvär på grund av 
olika omständigheter, besvär i rygg eller nacke,  hjärtproblem eller liknande. En skade-

lidande som redan tidigare lidit av eskalerande problem i rygg och nacke och som efter 
att ha varit inblandad i en trafikolycka blir sjukskriven just på grund av sådana besvär, 
kunde således ha blivit arbetsoförmögen även utan denna olycka. Från vilken tidpunkt 

de redan befintliga besvären skulle ha inneburit sjukskrivning, under hur lång period 
detta skulle vara aktuellt och andra relevanta faktorer är inte möjligt för domstolen att 

reda ut. Ofta har dock rättspraxis på området visat att domstolen bedömt dessa 
situationer till den skadelidandes fördel. I dessa fall får domstolen avgöra vilken grad av 
bevisning som skall krävas för orsakssambandet mellan den konstaterade skadan och 

den skadelidandes förklaring till den.58  
 

Det är sålunda vid de konkurrerande skadeorsakerna som bevissituationen kan vara 
särskilt komplicerad för käranden. Det är även främst i dessa fall som domstolarna 
också använder sig av den omnämnda bedömningsprincipen i sin utredning. Ett rättsfall 

där det förelegat just konkurrerande skadeorsaker är RH 2001:51. Målet rör 
bedömningen vid oklarhet gällande om orsakssamband förelegat mellan en trafikolycka 

och försäkringstagarens arbetsoförmåga. Det var försäkringstagaren som hade bevis-
bördan för sitt påstående men beviskravet sattes där lägre än vad som vanligen gäller i 
dispositiva tvistemål. Kvinnan hade efter en trafikolycka ådragit sig skador på nacke 

och axlar och angav att dessa besvär lett till arbetsoförmåga och förtidspension varpå 
hon krävde ersättning från sitt försäkringsbolag. Personen i fråga hade dock sedan 

tidigare besvär med den yttre nyckelbensleden. Försäkringsbolaget ansåg dock att 
arbetsoförmågan endast till viss del haft sin grund i olyckan och att de huvudsakliga 
skadorna varken uppstått eller förvärrats efter olyckan. Domstolen hade främst att 

avgöra vilket beviskrav som skulle tillämpas i målet och besluta om bevisbördans 
placering, samt att utreda de påstådda skadeorsakerna. De kom fram till att den 

skadelidande i detta fall skulle göra det klart mera sannolikt att arbetsoförmågan härrör 
från trafikolyckan än att någon annan orsak förelegat. Utredningen i målet visade att 
besvären uppstått i nära anslutning till olyckan och att detta starkt talat för att 

kausalitetskravet var uppfyllt. Domstolen ansåg dock ej att personen uppfyllt sin 
bevisbörda för att arbetsoförmågan härrör från just trafikolyckan och inte från de 

tidigare uppkomna besvären. Det ansågs således inte ha framkommit av utredningen i 
målet att nackskadan från trafikolyckan är orsaken till arbetsoförmågan. Vidare anförde 
domstolen att de inte helt kunde bortse från tillförlitligheten i hennes utsaga. Då hon 

tidigare yttrat att det var den ursprungliga skadan som lett till arbetsoförmåga, men 
sedan ändrat sig, så lades inte full tyngd vid hennes berättelse. Dessa fakto rer ledde till 

att det tidsmässiga sambandet mellan händelse och skada i detta fall inte ansågs 
tillräckligt. Ersättningstalan mot försäkringsbolaget ogillades därmed. 
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Detta rättsfall visar extra tydligt på svårigheten för käranden att bevisa kausaliteten. Den 
skadelidande kunde, trots nedsättning från den fulla bevisningen till att endast visa det 
klart mera sannolikt, inte lägga fram tillräcklig bevisning för sin sak. Domstolen 

beslutade till följd av detta att inte bifalla dennes talan.  
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5 AVSLUTNING 
 
 
5.1 Diskussion och slutsats 
 

Som framgått av detta arbete är den här delen av skadeståndsrätten lika komplicerad 
som omfattande. Det är mycket svårt att göra en bedömning av ansvarsfrågan i de fall 

då det finns mer än en möjlig skadeorsak. Det visar sig inte minst i domstolarnas 
bedömning att detta är en svårutredd situation och att bedömningen i fall med flera 
möjliga skadeorsaker inte är helt enkel. I allra högsta grad kan det sägas att rättsläget är 

osäkert på detta område. Det går inte att se någon skarp gräns av vilka faktorer som 
väger tyngst och domstolarna gör olika bedömning från fall till fall. Den uppsjö med 

rättspraxis vid de konkurrerande skadeorsakerna ger dock uppfattningen att det finns en 
förståelse för den skadelidandes svåra situation och hur domstolen ställer sig till detta. 
Just därför har bevislättnaderna varit vanligt förekommande.  

 
Kausalitetsbegreppet är ett mycket grundläggande begrepp i skadeståndssammanhang 

men kan trots detta inte direkt utläsas ur något lagrum och är därför aningen 
svårdefinierat. Detta bör dock ej ses som något större hinder för bedömningen av 
orsakssambandet. Det vore troligen i stort sett omöjligt att uppställa regler som skulle 

omfatta samtliga de kombinationer som kan finnas mellan händelser och skada. Ett  
fastställande i allmän lagstiftning skulle därför varken vara genomförbart eller tillämp-

bart i praktiken. Som framgått finns vissa lättnader i bevisningen i lagtext, där det 
angetts att kravet kan sättas ned i vissa situationer. De formuleringar som anvä nds i 
lagtext ger dock ingen större vägledning för bedömningen i de specifika fallen. Istället 

får svaren sökas i rättspraxis och andra rättskällor, vilket dock ej bör ses som ett hinder 
eller en begränsning. 

 
Bedömningen av en händelses betingelse är invecklad. Domstolarna behandlar ofta 
betingelseteorin i sin prövning av målet vilket jag ser som positivt då exempelvis 

huvudorsaksläran skulle innebära att endast en person kan ställas som ansvarig för 
skadan, trots att flera skadevållare är inblandade. Praxis visar att såväl tillräcklig som 

nödvändig betingelse kan innebära skadeståndsansvar för den som är ansvarig för 
händelsen. Det sker således en inskränkning i den traditionella synen på 
betingelseteorin, vilket måste anses nödvändigt för att skadeståndet inte skall tappa sitt 

syfte. Den uppfattning jag har fått är att utredningen av händelsernas betingelser är 
komplicerad och att det inte finns någon tydlig gräns för bedömningen i dessa fall. Det 

är inte lätt att se vad som är att anse som tillräckligt för ansvar. 
 
Den bevislättnadsprincip som uppställts i praxis (exempelvis i NJA 1977 s 176), om att 

käranden skall visa händelseförloppet sannolikt, anser jag vara en sund inställning från 
domstolens sida. Det skulle annars vara i stort sett ogenomförbart för den skadelidande 
att kunna framställa de bevis som krävs för att få ersättning vid dessa typer av 

situationer. Detta skulle då, som många författare redan varit inne på, leda till att 
skadeståndet mister sin huvudsakliga funktion. Om den påstådda skadevållaren bemöter 

yrkandet med att framlägga att skadan haft en helt annan grund, måste domstolen inte 
bara utreda den yrkade skadeorsaken utan även andra alternativa orsaker. Om käranden 
i dessa fall sedan skulle behöva lägga fram bevisning som helt utesluter alla andra 

skadeorsaker än den yrkade så skulle utredningen bli mycket utdragen och målens 
utgång i många fall leda till att skadevållaren blir fri från ansvar. Genom dessa 

inskränkningar kan den skadelidandes rätt till ersättning skyddas, vilket måste ses som 
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positivt. Det bör dock kommas ihåg att denna bevislättnad inte villkorslöst leder till att 
ersättning utgår. De övriga förutsättningarna måste fortfarande vara uppfyllda och det 
skall sedan föreligga en sannolikhetsövervikt om att den yrkade orsaken faktiskt är den 

som lett fram till skadan. Det är således ännu ett tämligen starkt beviskrav som ställs 
upp, vilket givetvis är att föredra i dessa ansvarssammanhang. Trots bevislättnaden har 

skadeståndsyrkan i många mål (exempelvis RH 2001:51) avslagit just på grund av 
bristande bevisning, vilket är ett tydligt exempel på att bevisläget och kausalitets-
bedömningen är mycket svår även om beviskravets nivå satts ned.  

 
Gällande de konkurrerande skadeorsakerna finns det redogörelser för situationer och 

bedömningar i såväl doktrin som i rättspraxis. Den känsla man får är att dessa fall är 
vanligt förekommande och därför även allt mer uppmärksammade. Dock skall sägas att 
det inte finns något överflöd då det gäller behandlingen på detaljnivå av dessa situatio-

ner, men lämpligen kommer rättskällorna på området utökas. Det verkar trots allt finnas 
en stor kännedom om dessa fall, även om sambandet mellan händelser och skador kan 

vara mycket olika och att kombinationerna dem emellan oändligt många.  
 

 
5.2 Syftesanknytning 
 

Syftet med denna framställning var just att uppmärksamma de situationer där kausal-
itetsbedömningen ofta blir invecklad och svårutredd. Det skulle ges en kunskap om fall 

där det förelegat två eller flera händelser som alla haft tillräckligt inflytand e för att 
kunna leda till att den konstaterade effekten uppstått. Vidare skulle såväl kausalitets-
begreppet som de svåra bevisfrågorna iakttas. Detta syfte anses nu vara uppnått och 

läsaren bör ha erhållit en större kunskap om dessa situationer och hur domstolen ser på 
bedömningen av dessa fall. Trots att rättsläget ofta är svårbedömt och att området är 

omfattande bör läsaren ha fått en grundläggande förståelse för de situationer som hör till 
skadeståndsrättens mer invecklade områden.  
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