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1. Inledning

Skadeståndsrätten är ett fascinerande ämne. Grundregeln är så enkel: Vållar du,
genom uppsåt eller oaktsamhet, någon annan en skada, så skall du ersätta skadan.
En gång i tiden var denna regel ett rättesnöre i samhällslivet, samtidigt som den
medverkade till att skador över huvud taget blev ersatta. Reglerna byggde på
behovet av prevention likaväl som behovet av kompensation.

I dag är skadeståndsrätten en av de mest komplexa juridiska disciplinerna.
Enkelheten har övergått i en svårfångad massa av mångbottnade fakta och dok-
triner, där snart sagt varje auktoritet har sin egen uppfattning. Talande är den
mening som en svensk rättsvetenskapsman redovisar: «Skadeståndsrätten är ett
flytande, delvis hopplöst svårtillgängligt rättsområde.»1

Problemen i våra nordiska länders skadeståndsrätt är desamma i många andra
delar av världen. De olika åsikterna trängs, och någon enhetlig uppfattning är
svår att finna när det gäller skadeståndsrättens funktion och lämpliga utformning.

Vad jag kan ge er i dag, är endast några korta fragment av tankelinjer och hän-
delser på skadeståndsområdet, så utvalda att de ger en översiktlig men långtifrån
fullständig bild av utvecklingen. Jag utnyttjar därvid i någon mån mina erfaren-
heter från lagstiftningsarbete och försäkringsverksamhet.

En viss spännvidd föreligger mellan rätts ideologerna, för vilka skadeståndet i
första hand är en väg att få människorna att bete sig på ett sätt som inte leder till
skada för annan, och rättsekonomerna, som ser skadeståndsrätten som ett instru-
ment att styra ersättningsansvaret till den kostnadsbärare som enligt ekonomiska
överväganden är den lämpligaste. Båda dessa riktningar bygger i hög grad på
prevention.

Den tredje riktningen vill jag kalla pragmatikerna. Den ser skadeståndet som
en ersättningspost bland andra i ett samlat system som i första hand skall till-
godose det behov av kompensation som skadan fört med sig, men i andra hand
kan ha preventiva effekter.

Det finns en chans att bringa klarhet i komplexiteten bara om man ser verk-
ligheten bakom skadeståndsreglerna och den roll som de i dag rent praktiskt spe-
lar inom ramen för den totala ersättningsrätten. Vi har därvid att brottas med en
till synes oordnad mängd av ersättningsanordningar och regler. Effekten av dessa
invecklade system kan bli märkliga. Jag vill ge några exempel där ersättnings-
systemen slår knut på sig själva:

1 Bill W. Dufiva, Vår komplicerade trafikskaderätt och framtiden, SvJT 1979 s. 443.
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- I vissa situationer kan det bli så att den skadelidande själv får vara med och
betala det skadestånd som tillfaller honom. Vi tänker oss en produktskada, där
den ansvarige producenten lagt kostnaderna för sin produktansvarsförsäkring i
priset för den produkt som orsakat skadan och det är köparen som sedan drabbas
av skadan. Exempel: Köparen av ett gevär får ansiktsskador när geväret sprängs
på grund av materialfel.2

- Skadeståndsrätten fungerar för det mesta inte särskilt väl utan ansvarsför-
säkring. Men ansvarsförsäkringen har undantag för de mest upprörande fallen,
nämligen de där skadan orsakats uppsåtligen. Här kan det dock ibland bli fråga
om brottsskadeersättning.

- På miljöskadeområdet spelar preventionen stor roll. En personskada täcks
här kanske de facto till största delen av socialförsäkringen, för vilken preven-
tionen är en helt underordnad funktion. Ansvarsförsäkringen kan ha en under-
ordnad roll därför att miljöskador ofta är förutsebara och då inte täcks av denna
försäkring.

2. Från idyll till dagens verklighet

Den ursprungliga skadeståndsregeln innebar ett spel mellan skadevållare och
skadelidande, där ett icke acceptabelt beteende hos skadevållaren ledde till att
han fick betala den uppkomna skadan. Det var för den skadelidande fråga om allt
eller intet. Om han själv uppträtt på ett icke acceptabelt sätt, dvs. gjort sig skyl-
dig till medvållande, kunde han få finna sig i en reducering av ersättningen, inne-
bärande en minskning av skadevållarens betalningsskyldighet.3

Med den ledande franske skadeståndsexperten André Tunc skulle man kanske
kunna säga att samhället numera har vuxit ifrån de här mera idylliska - eller kan-
ske rättare sagt för individen brutala - skadeståndsprinciperna.4 Ty bilden har
verkligen förändrats. Några få drag i denna förändring vill jag försöka beskriva i
ett antal påståenden:

2.1 De olika typerna av skador och skadornas omfattning har drastiskt ökat

Teknikens utveckling har medfört nya och mer dramatiska skaderisker. Vi har
trafikriskerna, miljöriskerna, produktriskerna, och riskerna inom sjukvård och
behandling. Tekniken gör skadorna värre, konsekvenserna blir mera omfattande.

Om tidigare en vanlig skada var ett brustet käkben vid en misshandel kan det
i dag vara fråga om multipla frakturer hos ett offer för en bilolycka, eller en lång-
sam nedbrytning av organismen efter en miljöskada. Allt större krav ställs på

2 Carl Martin Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem (1990) s. 41 Bo von Eyben, Jörgen
Nörgaardoch Hans Henrik Vågner, Lærebog i Erstatningsret, 3. udgave (1995) s. 30 (i forts, citerad
von Eyben m.fl.).
' SOU 1973:51 s. 68 f.
4 Jf. Bill W. Dußva, Kontinental skadeståndsdiskussion, i Vänbok till Erland Strömbäck (1996) s. 84.
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samhällslivets kapacitet och fantasi när det gäller att förutse skaderiskerna och
tillhandahålla olika former av kompensation. Och allt större utrymme skapas för
tolkningen av ansvarsregler och försäkringsvillkor.

2.2 Culpasystemets ofullkomligheter blottläggs allt tydligare

Någon trygghet mot skaderiskerna skapas inte av det åldrande culpasystemet.
Slumpmässiga faktorer styr i alltför hög grad - såväl från den skadelidandes som
den skadevållandes synpunkt. Den som drabbas av en olycka vållad av någon
som kan krävas på skadestånd hamnar i en fördelaktig position, jämfört med den
som av egen oförsiktighet halkar i sitt badkar och slår i huvudet - det berömda
s.k. badkarsargumentet.

Den inbyggda orättvisan kan också vara blott alltför uppenbar för en skade-
vållare: Skadans storlek och inte culpans svårighetsgrad, avgör vad han måste
punga ut med. Ett skadeståndskrav kan vara ruinerande, men också en bagatell
för en välbärgad person. Vidare finns det fel och misstag som leder till omfat-
tande skador utan att dock skadeståndsansvar aktualiseras. Delvis mildras orätt-
visan i systemet av ansvarsförsäkringens förekomst.

Det finns en rad andra inadvertenser, som blir alltmer tydliga i dagens sam-
hällsmodell.5 Delvis kamoufleras också dessa inadvertenser av ansvarsförsäk-
ringen, med vars hjälp skadeståndsreglerna hankar sig vidare i den förändrade
samhällsbilden. Risken att råka bli skadeståndsskyldig förvandlas för de flesta
till en skyldighet att snällt betala en regelbunden premie och, om skada inträffar,
en självrisk. Ansvarsförsäkringen är också en förutsättning för att man skall våga
skärpa skadeståndsansvaret till ett rent objektivt ansvar, som man gjort t.ex. på
trafikens område.

I sådan renoverad och moderniserad form gör skadeståndsreglerna fortfarande
nytta när det gäller att kompensera. Däremot blir de preventiva elementen allt
mindre framträdande. Att försäkringen och inte skade vål låren betalar skadorna,
kan leda till vad man kallar «moral hazard», dvs. en viss upplösning av discipli-
nen att inte vålla skada.6

2.3 Andra vägar att kompensera skador har mer och mer övertagit skade-
ståndets ersättande funktion

Vi har nu nästan som något normalt att räkna med att en uppkommen skada helt
eller delvis kompenseras genom försäkring. Individens ansvar träder tillbaka och
ersätts av kollektivets. Skadekostnaderna sprids ut och blir därigenom lättare att
bära.

5 Prop. 1972:5 s. 85 f.
6 I privatlivet ser man kanske gärna till ansvarsförsäkringens möjligheter när man t.ex. vållat en god
vän en skada, jf. Bertil Bengtsson, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv (1962) s. 53 f. Se också
samme förf., Försäkringsteknik och civilrätt (1998) s. 120 f.
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Försäkring på såväl den skadelidandes som den skadevållandes sida medver-
kar till den skadelidandes restitution.7 Huset brinner ned, men brandförsäkringen
ersätter - liksom ansvarsförsäkringen för den som slarvat med elden. Den trafik-
skadade får sin huvudsakliga ersättning genom socialförsäkringen, men bilistens
trafikförsäkring eller ansvarsförsäkring kompletterar.8

I alla våra nordiska länder har skadeståndet, vare sig det vilar på culpa eller på
objektivt (eller strikt) ansvar, i stort sett endast kvar en kompletterande funktion.
Huvuddelen av ersättningen vid personskada kommer från socialförsäkring och
andra anordningar som i huvudsak fungerar oberoende av skadeorsak. I dessa
system har preventionen en underordnad betydelse. I det långa loppet vågar jag
gissa att personskadeersättningen i sin helhet kommer att rinna fram ur ersätt-
ningsanordningar utan anknytning till skadeståndsrättens maximer, trots att det
finns tecken som pekar i annan riktning.

Åtminstone de större sakskadorna täcks normalt av objektsförsäkring. Vid
regress från denna försäkring kan emellertid culpasystemet framträda med viss
hårdhet mot individen. I någon mån kan denna hårdhet mildras av den s.k. all-
männa jämkningsregeln (i Sverige 6:2 skadeståndslagen).

Rester av skadeståndssystemet kan också dyka upp i andra situationer än
regress mot individer, t.ex. vid bedömningen av medvållande, i självrisker, vid
regresser mellan försäkringsbolagen, eller i underlaget för förhöjd premie för den
slarvige, även om detta sistnämnda inte har direkt med skadeståndsrätten att
göra.

Det som jag nu sagt, gör det givetvis svårt att renodla skadeståndets funktion
enligt den traditionella modellen: kompensation eller prevention? Kompen-
sationsgraden inom skadeståndssystemen är i realiteten ofta blygsam.9 Också
preventionen hamnar mera i bakgrunden när huvuddelen av ersättningen kommer
från system där preventionen i praktiken saknar betydelse eftersom ersättningen
utgår oberoende av skadeorsak.

2.4 Vid sidan av skadeståndsreglerna blir ofta andra regler relevanta när
någon har vållat en skada

Detta är värt särskild uppmärksamhet när man diskuterar skadeståndsansvarets
preventiva effekt. Jag tänker främst på straffrätten. Den som slarvat med elden
får ett straff, liksom rattfylleristen som kört på en fotgängare. Med straff följer
skadeståndsskyldighet. Men skall man alltid se skadeståndet som en form av
bestraffning? Är alla skadeståndsgrundande handlingar förtjänta av en bestraff-
ning? Ett ögonblicks helt mänsklig ouppmärksamhet kan leda till en stor olycka,
men hjälper skadeståndet till att förhindra liknande olyckor?

7 Termen restitution använder Jan Hellner t.ex. i Värderingar i skadeståndsrätten, Festskrift till
Ekelöf (1972) s. 299 f.
8 En någorlunda färsk utredning är «Kostnader fór personskador i trafiken, Underlag hämtat från Trafik-
skadenämndens skador och Försäkringsförbundets Bilmärkesstatistik», Försäkringsförbundet (1992).
g Se utredningen enligt not 8 samt framför allt Bo von Eyben, Kompensation for personskade II (1988).
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Många anser att det finns anledning att ändra bedömningen av skadeståndets
preventiva värde och låta straffet ensamt svara för preventionen. Sedan början av
1970-talet har detta varit huvudinriktningen i den svenska skadeståndslagstift-
ningen. Men när man i Sverige nu vill skärpa trafikskadereglerna vid rattfylleri-
brott, ökar detta i stället dubbelheten i samhällets bestraffning av rattfyllerister-
na, som får en mera nyckfull reaktion i det att de berövas trafikskadeersättning.

Ytterligare regler, parallellt tillämpliga med skadeståndsrätten, kan vara den
allmänna moralen i samhället, etiska regler för viss verksamhet, sedvänjor och
rena känslor, med andra ord allt sådant som manar till försiktighet och eftertan-
ke i handlandet.10 Särskild betydelse kan tillmätas det obehag som det innebär att
man själv drabbas av skada.

2.5 Ersättningsreglernas komplexitet gör det svårt även för experter att
överblicka vad som gäller och hur reglerna tillämpas

En sida av detta är att det är lätt att komma med påståenden eftersom de är svåra
att vederlägga. Här kan finnas en av förklaringarna till den snårskog av uppfatt-
ningar som finns världen över när det gäller skadeståndsrätten.

Ovissheten om hur reglerna fungerar i praktiken medför stor osäkerhet beträf-
fande skadeståndets effekter i fråga om såväl prevention som kompensation. En
orsak till ovissheten är att det finns så många regler, sedvänjor och känslor i sam-
hället som påverkar människornas handlande. Man vet också väldigt lite om vad
människorna känner till angående skadeståndsreglerna.

Vi har därför numera anledning att med stor skepsis se på kategoriska doktri-
ner av den typ som den svenske rättsvetenskapsmannen Vilhelm Lundstedt torg-
förde för ett halvsekel sedan, och som väckte uppseende i hela vårt rättsområde.
Han hävdade med en omfattande argumentering att preventionen var skadestån-
dets främsta funktion och restitutionen av mera underordnad betydelse.11 Vad är
detta annat än vad Andenæs kallar trossatser präglade av dogmatik och känslor?12

En annan för de svenska juris studerandena välkänd preventionist var Hjalmar
Karlgren, vilken i sin lärobok om skadeståndsrätt med starkt gillande hänvisade
till Vilhelm Lundstedts uppfattning om preventionen som skadeståndets förnäm-
sta uppgift.13 Även denne store auktoritet byggde i denna del sina teser på giss-
ningar.

Också de mera moderna lärorna om ekonomisk prevention har ofta en begrän-
sad kunskapsbas när det gäller de verkliga förhållandena.14 Man rör sig många
gånger i ett lufttomt rum, och här har vi de moderna skadeståndsteoriernas verk-

10 Jan Hellner, Skadeståndsrätt, 5 uppl. (1995) s. 42
11 A. V. Lundstedt, Strikt ansvar 2:1 (1948) och 2:2 (1953). Se Jan Hellner, Skadeståndsrätt, 5 uppl.
(1995) s. 47.
12 Carl Martin Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem (1990) s. 45.
13 Hjalmar Karlgren, Skadeståndsrätt, 5 uppl. (1972) s. 16.
14 Steven Shavell, Economic Analysis of Accident Law (1987).
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liga dilemma. Vi vet inte riktigt hur skador faktiskt ersätts, vad som får männis-
kor att undvika skadehandlingar, hur samspelet är mellan skadeståndsreglerna
och försäkring etc. Ofta får teoretikerna utgå från verklighetsfrämmande anta-
ganden,15 och då går en del av respekten för tankegångarna förlorad.

De förberedande nordiska utredningar angående rättssociologiska undersök-
ningar av skadeståndsrätten som gjorts av Bernhard Gomard, Jan Hellner, Knut
Selmer och Tauno Suontausta har inte resulterat i någon genomförd utredning.
Bo von Eybens undersökning, redovisad i Kompensation for Personskade II
1988, är det verklighetsunderlag som man oftast hänvisar till i den nordiska
debatten, och den ger ju också många överraskande erfarenheter om avståndet
mellan regler och verklighet.16

3. Några utvecklingslinjer

När jag nu har gett några översiktliga drag i skadeståndsrättens förändring från
idyll till komplicerad realitet, vill jag med några internationella utblickar försöka
bedöma vart utvecklingen är på väg: Får skadeståndsrätten en framtida roll - i en
eller annan form - som preventivt instrument, eller fortsätter den som en kom-
pensationsordning bland många andra, kanske till och med av fortsatt krympande
betydelse?

Vänta er inte några definitiva slutsatser, bara en viss vägledning. Jag har valt
ut några intressanta strömningar: För det första den amerikanska utvecklingen,
och då speciellt rättsekonomerna, för det andra den kontinentala utvecklingen i
Europa, och för det tredje läget här i våra egna nordiska länder.

3.1 USA - «no fault» och «deterrence»

Under många decennier har skadeståndsrätten i USA präglats av försök att hitta
nya former för hur man skall lösa ersättningsfrågorna, främst när det är fråga om
personskada. Därvid har ofta en tydlig skiljelinje gått mellan kompensations-
anhängarna och preventionsanhängarna. En viktig bakgrund som säkert är väl-
bekant, är att socialförsäkringen och andra allmänt verkande skyddsanordningar
i USA är mycket sämre utvecklade än i europeiska länder. Därför spelar skade-
ståndsrätten där i många situationer en större roll för de skadelidande.17 Ett annat
särskilt drag är den betydelse som skadeståndet tillmäts som preventivt instru-
ment. Det finns till och med direkta straffinslag i skadeståndsrätten, i form av
t.ex. «punitive damages».

Den mera traditionella skadeståndsrätten har dock ofta starkt kritiserats för
ineffektivitet. Man har sagt att denna disciplin har dragit med sig ett «osedvan-

15 Jf. Carl Martin Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem s. 47.
16 The Pearson Royal Commission (jf. not 35) gjorde 1972-1974 vissa undersökningar hur skade-
ståndssystemet fungerade vid personskada i England. Se A. I. Ogus, The English Approach, i
Compensation for Personal Injury (1988) s. 112.
17 Se speciellt Bill W. Dufiva, Flera skadeståndsskyldiga (1994) I s. 961.
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ligt missnöje».18 Hela fundamentet för skadeståndsrätten har ifrågasatts, och man
har talat om skadeståndsrättens möjliga död - «the death of tort». Ibland har skul-
den lagts på försäkringsbolagen och bristande förmåga hos dessa att bemästra
kostnaderna, ibland på jurysystemet och dess ofta känslomässiga sätt att dela ut
skadestånd. Men själva culpasystemet har fatt sin beskärda del av kritiken.
Givetvis har försök gjorts att renovera den gamla skadeståndsrätten.

Vad kompensationsanhängarna redan för flera decennier sedan funderade på,
var att i större utsträckning låta skadeståndsrätten ersättas av olika försäkrings-
system, kanske främst av socialförsäkringsnatur. Detta skulle framför allt ge den
skadelidande en större trygghet än den mera lotteribetonade och ineffektiva ska-
deståndsrätten.19

Faktiskt ledde rättsvetenskapsmännens myckna teoretiserande till vissa ratio-
naliseringar i skadeståndssystemet. Mest iögonenfallande för oss européer har
kanske de många planerade eller genomförda «no-fault»-systemen på bilskade-
området varit. Man har rationaliserat bort det som är skadeståndsrättens kärna
och samtidigt akilleshäl, nämligen kravet på styrkt vållande.

«No-fault»-system finns nu sedan mitten av 1970-talet i något 15-tal av sta-
terna i USA. Den säkert främste idégivaren och ännu outtröttlige försvararen av
dessa system, Jeffrey O'Connell, har kunnat glädja sig åt att detta «giftermål mel-
lan försäkring och skadestånd» har inspirerat även andra länder, inte minst
Sverige, till liknande reformer på trafikskadeområdet.20

1 ett «no-fault»-system firar kompensationstanken triumfer. Vållandefrågor
kastas över bord - vem kan egentligen klarlägga vad som verkligen hänt vid
något så komplicerat som en trafikolycka? Tänk själv efter: Hur många gånger
under en dagsutflykt i familjens bil brister du i uppmärksamhet? Kanske vänder
du deg om och daskar till en skrikande unge i baksätet, eller gör en omkörning
över heldragen linje? Det anses att man är ouppmärksam minst en gång i timmen
under en långfärd.

I «no-fault»-systemen rättar man inte ersättningen efter bilförarens oupp-
märksamhet, utan efter det faktum att skador inträffat och ersättning sålunda
behövs. Denna koncentreras på den ekonomiska skadan - inkomstförlust och
kostnader. Som trafikant försäkrar man sig själv för skaderisken, och ersättning
för ideell skada har oftast såsom umbärlig strukits ur schemat för att inte göra
kostnaderna för höga.21

18 Se härtill och det följande främst Bill W. Dufiva, Flera skadeståndsskyldiga III s. 4702 f.
19 Flera amerikanska lärde har utnyttjat liknelsen med lotteri, t.ex. Terence Ison, «The Forensic
Lottery» (1967) och Jeffrey O 'Connell, «The Lawsuit Lottery - Only the Lawyers Win» (1979).
20 Se Bill W. Dufiva, Flera skadeståndsskyldiga I s. 990, 991 och 1000. Jeffrey O'Connell, professor
vid University of Virginia, är tillsammans med Robert Keeton «no-fault»-systemens upphovsman. I
1965 utkom deras banbrytande «Basic Protection for the Traffic Victim - A Blueprint for Reforming
Automobile Insurance».
21 I Irland tvingas man nu överväga reduceringar när det gäller ersättning för ideell skada, därför att
allt större del av familjernas budget går till bilförsäkringen (uppgift vid samtal med Jeffrey O'Connel
i maj 1999).
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En finess med «no fault» är att man undviker långa procedurer för att fastslå
vållandet till en olycka. Pengarna satsas i stället på ersättningen - en grundtanke
också i den s.k. svenska modellen, som jag strax återkommer till.

Utvecklingen av «no fault» i USA har dock såvitt jag förstår avstannat. En
anledning kan vara bristen på preventiva inslag,22 en annan att kostnaderna för
systemet blivit större än beräknat. Dessutom - och detta kanske är den viktigas-
te förklaringen - har systemen motarbetats av den i USA så inflytelserika advo-
katkåren, som sett förenklingarna i proceduren som ett uppenbart hot.

Vad som nu är av särskilt intresse, är de nya läror som rättsekonomerna lan-
serar, eftersom dessa läror koncenterar sig mer på prevention än kompensation.
Det kan vara mera effektivt och ekonomiskt att vidta förebyggande åtgärder för
att minska skaderiskerna, i stället för att låta skadorna inträffa. Skador kan und-
vikas om den som har störst möjlighet att undvika dem får bära skadekostnader-
na. Sedan kan det bli en fråga om det är billigare att låta skadorna inträffa och
betala skadestånd än att bekosta förebyggande åtgärder.

I ett mörkt område i en förort kanske det är mindre kostsamt att sätta upp mera
belysning, än att låta ett antal våldtäkter inträffa, där skadestånden till offren upp-
går till mycket högre belopp än kostnaderna för belysningen. Det låter enkelt och
klokt, men om problem av detta slag hamnar hos personer med utvecklad tanke-
förmåga uppstår ganska så komplicerade teorier, vilket jag återkommer till.

Det är en pågående utveckling, som i första hand igångsattes av Guido
Calabresi genom hans verk «The Costs of Accidents», som kom redan 1970, men
som haft och fortfarande har ett stort inflytande på debatten. Liksom många
andra rättsekonomer rör han sig i de teoretiska sfärerna, dock med avsevärd verk-
lighetsanknytning när det behövs.23 Han har varit professor vid Yale Law School
i Connecticut, men är numera verksam som domare. Calabresi riktar en mycket
omfattande kritik mot alla ofullkomligheter i culpasystemet. Utan att själv lägga
fram något fullständigt förslag till alternativ ersättningsordning analyserar han
skarpsinnigt skadeståndsreglerna med hjälp av ekonomisk teori, och undersöker
hur en ekonomiskt sinnad person handlar. Om denne finner att en skada medför
en kostnad men ingen motsvarande intäkt, så strävar han efter att förebygga ska-
dan. En presumtivt skadeståndsansvarig skulle alltså försöka minimera sina
framtida förluster genom att förebygga skador. Detta är i högsta grad en tes som
återspeglar en kraftfull tro på preventionens betydelse, i detta fall en speciell typ
av ekonomisk prevention: «general deterrence».24

22 George Priest är den kanske främste kritikern, såsom en av preventionens ivrigaste försvarare i
USA, jf. fortsättningen. Se t.ex. hans The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law, Yale Law
Journal vol. 96 (1987) s. 1521 f.
23 Guido Calabresi gjorde en framträdande insats vid det internationella colloquium «Compensation
for Personal Injury in Sweden and other Countries», som hölls i Uppsala 16.-19. juni 1986. En redo-
visning finns i en bok med samma namn, redigerad av Carl Oldertz och Eva Tidefelt Stockholm
(1988), här citerad Compensation for Personal Injury.
24 Beträffande synen på Calabresis idéer, se bl.a. Carl Martin Roos, Ersättningsrätt och
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Preventionssyftet framträder i beaktansvärd potens om skadeståndsansvaret
styrs av ändamålet att åstadkomma ekonomisk effektivitet. Vad Calabresi lär oss,
är att skador undviks om den som har största möjlighet att förhindra dem får bära
kostnaderna. Han anser till och med att den allra högsta effektiviteten åstadkoms
genom regler om strikt skadeståndsansvar. Den arbetsgivare som oberoende av
eget vållande svarar också för skador som hans anställda vållar, får ett starkt inci-
tament att försöka förebygga skador i sin verksamhet. I själva verket menar
Calabresi att kompensationssyftet hos skadeståndsrätten hamnar något i skuggan
av preventionssyftet. Om kompensationssyftet är det viktigaste, finns det, menar
han, inget förnuft i att begränsa skadeståndsmöjligheten till olyckor - den borde
gälla också sjukdomar, ålderdom och andra bekymmer.25

Själv har Calabresi summerat syftena med ett skadeståndsrättsligt ersättningssystem -
«the accident law goals» - i följande punkter:26

- Ett syfte att avskräcka är viktigt för att minska de totala skadekostnaderna och kost-
naderna för skadeförebyggande åtgärder - «accident costs and safety costs (accident avo-
idance costs)». Man skall på den vägen nå maximal säkerhet mot skador. Det förutsätts att
vissa olyckor och skador inte är värda att undvikas eftersom de är så bagatellartade.

- Ett syfte bör vara att sprida ut kostnaderna för en skada. Ingen skall behöva drabbas så
hårt av en skadekostnad att det resulterar i ytterligare skada för honom själv eller samhället.

- Det moraliska ansvaret för en skada skall placeras på rätt ställe, dvs. på den som på
grund av sitt uppträdande, eller sin relation till skadevållaren eller offret, bör bära detta ansvar.

- En fördelning av ansvaret så att de som är mest lämpade får bära detta, med hänsyn
till sitt välstånd eller sin status. Utgångspunkten är att varje skadeståndssystem kan liknas
vid ett skattesystem. Får verkligen de som är ekonomiskt kapabla bära sin del av kostna-
derna för skador och förebyggande åtgärder?

- Ett ytterligare mål är effektivitet. Ett idealiskt ersättningssystem som tillgodoser samt-
liga de andra uppställda målen skall vara så lite kostsamt som möjligt. Effektiviteten får inte
vara ett mål i sig själv. Man skall i stället fråga efter vad det är som tillgodoses på ett effek-
tivt sätt. Annars blir detta mål lika meningslöst som det land vari det produceras bananer
bara av den anledningen att det kan ske effektivt, utan att medborgarna efterfrågar bananer.

En svaghet i Calabresis eleganta och mångfacetterade resonemang är måhända
att han inte själv, som många andra rättsvetenskapsmän i USA, omsatt sina idéer
i en skiss till ett komplett ersättningssystem, för att visa sina tankars hållbarhet.
Likväl är hans inflytande i debatten starkt. Hans kritiska synpunkter är ofta
mycket träffande. Bland annat anser han att de som ivrigast försvarar culpa-
systemet är de jurister som blir feta på grund av systemets ineffektivitet.
Etablerade intressen träds ofta för när i de olika reformförslag som läggs fram,
och därför blir det, menar han, ingenting av.27

Ersättningssystem s. 46 f., Jan Hellner, Skadeståndsrätt s. 56 f. och Göran Skogh, Priser, skadestånd och
straff (1977) s. 57. Se också Bo von Eyben, Kompensation for personskade 1 (1983), speciellt kap. 8.
25 Se Bill W. Dufiva, Flera skadeståndsskyldiga III s. 4768, not 160.
26 Compensation for Personal Injury {supra not 23) s. 79 f.
27 Guido Calabresi, The Costs of Accidents - A Legal and Economic Analyses s. 317.



1176 Erland Strömbäck

George L Priest är en annan inflytelserik amerikan, professor vid Yale Law
School. Hans tro på preventionen är så stark att han utnämner den till skade-
ståndsrättens främsta funktion. Mot «no-fault»-systemen är han till synes enbart
kritisk, bl.a. därför att de inte tillgodoser preventionen. Priest menar att man inte
kan använda skadeståndssystemet enbart som en väg att kompensera skadeli-
dande för deras skador. Ett samhälle måste maximera tillgängligheten till skade-
ståndsersättningen.28 En ohämmad expansion av skadeståndsrätten, särskilt när
det gäller strikt ansvar, kan åstadkomma försäkringskollaps. Med belåtenhet kon-
staterar Priest att många stater i USA under senare år stiftat skadeståndslagar
som begränsar beloppen för t.ex. ideell skada och därmed håller försäkringskost-
naderna inom rimliga ramar. Han tror att också domstolarna ganska allmänt har
accepterat en strängare tolkning av skadeståndsrätten. Systemet är därmed mest
effektivt när det gäller preventionssyftet. Samtidigt erkänner Priest att det inte
finns några empiriska belägg under det senaste decenniet för skadeståndets pre-
ventiva effekt.29

Bland anglosaxiska skadeståndstänkare bör jag också nämna Steven Shavell,
särskilt därför att denne inspirerat den debatt på rättsekonomisk grund som nu
pågår i Skandinavien. Hans ofta citerade bok heter «Economic Analysis of
Accident Law» (1987).30 För Shavell är nyckelordet «nyttomaximering», något
som han antar styr människornas handlande. I val mellan olika alternativ väljer
man det som man har mest nytta av. Särskilt tar man i valsituationer hänsyn till
det ekonomiska utfallet av ett visst handlande, men även så irrationella faktorer
som benägenheten att underkasta sig regler, liksom rädsla att råka ut för skada,
påverkar handlandet.

Carl Martin Roos har — i stark förkortning - uttolkat Shavell på följande sätt:
- Vid behandlingen av preventionsproblemen bör man lägga teorin om nyttomaxime-

ring till grund.
- Prevention kan ske genom att minska aktivitetsgraden i en skadegörande verksam-

het, respektive genom att öka aktsamhetsgraden i den.
Man bör enligt Carl Martin Roos undvika generaliserande uttalanden i stil med att

«skadeståndet har en preventiv effekt». Verkligheten är mera komplicerad än så, och det
är klokt att - som Jan Hellner brukar göra - konstatera att skadeståndet säkerligen i
många fall har en preventiv effekt, men att det också finns talrika fall för vilka det saknas
en acceptabel grund för att uttala sig om en sådan effekt.31

Min egen upfattning är att Shavell är den rättslärde som fört upp preventionsfrå-
gorna till en astronomisk höjd, och försökt systematisera mänskligt beteende så

28 George Priest, Compensation for Injury in the United States, i Compensation for Personal Injury
{supra not 23) s. 127 f.
29 Brevväxling med George Priest våren 1999.
30 Om Shavells läror, se bl.a. Carl Martin Roos, Prevention av skador enligt Steven Shavell, Festskrift
till Anders Agell (1994) s. 517, samt Bertil Bengtsson, Försäkringsteknik och civilrätt (1992) s. 121.
31 A.a. s. 523.



Internationella strömningar inom skadeståndsrätten 1177

långt att kontakten med verkligheten gått till spillo. Detta innebär inte att det inte
är stimulerande att ta del av hans tankelekar.

En sammanfattande bedömning av läget i USA är följande: I vissa stater har
man genom lagstiftning försökt komma till rätta med oformligheterna i culpa-
systemet och dess övriga mera uppenbara nackdelar. Radikala steg har man kun-
nat ta främst på bilskadeområdet. Skadeståndsdebatten domineras av prevention-
isterna, främst rättsekonomerna, medan pragmatikerna rör sig på en trängre spel-
plan. Från vår egen horisont kan vi dessvärre, med Jan Hellner, konstatera att det
amerikanska systemet, åtminstone på personskadeområdet, fungerar ytterst illa,
mätt med alla andra mått än de som tillämpas av amerikanska advokater, som
tjänar stora pengar på den nuvarande ordningen, samt några rättsekonomer.32

3.2 Europa - härskar preventionen eller kompensationen?

Även i Europa trängs de olika idéerna om skadeståndets funktion. Culparegeln är
fortfarande basen i många av våra rättsordningar. Men starka inbrytningar har
gjorts av mera radikala principer, inte minst det strikta ansvaret vid olika typer av
farlig verksamhet. Även det strikta ansvaret har sina starka kritiker - jag tänker
inte minst på Bo von Eyben.33

Jag skall strax behandla Norden för sig, men dessförinnan försöka ge ett all-
mänt perspektiv över återstoden av Europa.

I ett sådant perspektiv finner man konservativa läror lika väl som radikala. De
olika tankebanorna brukar konfronteras med varandra vid olika former av kollok-
vier, seminarier och konferenser.34 Detta är en särskilt god jordmån för utveck-
lingen av det skadeståndsrättsliga tänkandet. En intensiv europeisk diskussion
främjas också i hög grad av gemenskapen i EU. Det finns en tydlig ambition att
- åtminstone på längre sikt - finna gemensamma lösningar även inom skade-
ståndsrätten.

Det finns preventionister lika väl som pragmatiker i de olika länderna. Man
kan alltså inte tala om att i Tyskland t.ex. är preventionisterna dominerande, i
Holland pragmatikerna som satsar på de skadelidande och deras kompensation.
Preventionsanhängarna har nog hittills varit i majoritet på de flesta håll.
Försäkringens betydelse för skadeståndsreglernas funktion har åtminstone tidi-
gare ägnats ett blott förstrött intresse. Ofta hör man det s.k. badkarsargumentet -
det är ju ett argument som snabbt slår ihjäl varje försök att finna särlösningar på
olika riskområden.

I England gjordes under 1970-talet omfattande försök att reformera en av

n Jan Hellner i TfR 1998 s. 360.
" Bo von Eyben, Kompensation for personskade I s. 485 f. Jf. Bill W. Dufiva, Flera skadeståndsskyl-
diga III s. 4706.
14 Se som exempel de redovisningar som ges av Bill W. Dufiva, Kontinental skadeståndsdiskussion
s. 75 samt, särskilt om Tilburggruppen, samme förf, Rättsstridighet och det europeiska harmoni-
seringsarbetet i skadeståndsrätt, i Festskrift till Ulf K. Nordenson (1999) s. 90 f.
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ålder något stelnad skadeståndsrätt. Höjdpunkten i detta arbete utgjordes av den
rapport som 1978 presenterades av den s.k. Pearson Royal Commission.35 Det
var fråga om ett mycket ambitiöst projekt som skulle föra England upp till den
rationella nivå som finns bl.a. i våra nordiska länder på trafikskadeområdet. Man
har emellertid haft mycket svårt att genomföra dessa och andra moderniseringar,
troligen främst beroende på en värdering av preventionens betydelse. Här finns
dels den åsikten att den traditionella skadeståndsrätten behövs som «a corrective
instrument», dels en gryende medvetenhet om den ekonomiska preventionens
betydelse. Helt enkelt formulerat så: Får man betala en skada så är man mera för-
siktig.

Culpasystemet härskar alltså fortfarande i hela sin vidd på de Brittiska öarna,
med preventionen som viktigt underlag. Dock har man tagit ett steg mot förenk-
ling av själva proceduren genom den arbiträra ordning med snabba avgöranden i
skiljedomsliknande former («amicable settlements») som numera inte bara til-
lämpas på skadeståndsområdet utan även mera generellt vid tvistlösning i
England.

Den franska skadeståndsrätten visar ofta i sin utveckling en avsevärd vitalitet.
Man kan peka på fransmännens iver att få en fungerande europeisk reglering av
produktansvaret.36 Man kan också peka på den nya franska trafikskadelagen 1985
(«Loi Badinter») som ett tecken på förmågan att göra sig av med gamla dogmer
på ersättningsområdet och rationalisera ersättningsmöjligheterna för trafikoffren.
Den är i förhållande till det tidigare systemet vid trafikolyckor mycket radikal
eftersom den föreskriver strikt ansvar för bilägaren eller föraren. Ansvaret skall
täckas av försäkring.

Bland de radikala tänkarna i detta land vill jag främst nämna André Tunc. Han
har, precis som Jeffrey O 'Connell i USA, påvisat det orimliga i att tillämpa sekel-
gamla skadeståndsprinciper på dagens verklighet. I den trängsel av skaderisker
som möter oss i dag, kan vi inte undvika att vålla små och stora skador.
Ersättningsrätten bör därför koncentrera sig på att ersätta de skadelidande, och
göra det ur försäkring eller andra kollektiva anordningar.37 Särskilt har Tunc
intresserat sig för trafiken och dess skaderisker och hans idéer har betytt mycket
för trafikskadereformen 1985.

Men prevetionen spelar också en stor roll i Tuncs tankebanor: Man skall inte
genom försäkring kunna köpa sig fri från betalningsansvar. De som visat allvar-
lig vårdslöshet bör räkna med visst skadeståndsansvar eller regress från försäk-
ringen. Man skall inte kunna ordna det så som den rike romare gjorde som tyck-
te om att promenera på gatorna och utdela örfilar till de förbipasserande. Han

" Report of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury (London
1978).
•6 Jf. Bill W. Dufiva, Exklusiv eller alternativ lag? - Frankrikes väg mot EG-direktivets produktan-
svar, i Festskrift till Bertil Bengtsson (1993) s. 101.
•7 Här kan främst hänvisas till André Tuncs bok La Sécurité routiére. Esquisse d'une loi sur les acci-
dents de la circulation (1966).
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följdes av sin slav som omedelbart delade ut sestersier som kompensation till de
förfördelade.38

3.3 Norden - pragmatikernes hemvist. Men finns här också en rättseko-
nomisk doktrin?

Vi gör nu ett raskt hopp över till Skandinavien för att något granska om det är
prevention eller kompensation som dominerar tänkandet. Särskild uppmärksam-
het ägnar jag då åt de två kombattanterna Henrik Lando och Jan Hellner, och
deras pågående debatt kring rättsekonomiska teorier.39

Då bör jag först rekapitulera Jan Hellners principiella ståndpunkt i kompen-
sations- och preventionsfrågorna, såsom den har kommit till uttryck i hans rätts-
vetenskapliga produktion alltsedan slutet av 1960-talet. Hellner har lagt grunden
till den inställning som under de senaste decennierna härskat i Sverige: att den
preventiva funktionen hos skadeståndsrätten är av underordnad betydelse, och att
skadeståndet främst är en ersättningskälla.401 en uppsats i Svensk Juristtidning
1967 s. 673, «Skadeståndsrättens reformering», utvecklade han sin syn på kom-
binationen skadestånd och försäkring. Han påvisade försäkringens förmåga att
sprida ut - pulvrisera - skadeståndsbeloppen och därmed få skadeståndsrätten att
fungera som en rationell ersättningskälla även i det moderna samhället. Risken
att fa betala ett stort skadestånd förvandlas för medborgaren till en jämn kostnad
i form av en försäkringspremie.

Ett centralt och genomgående budskap från Jan Hellner i den nämnda uppsat-
sen, och i många andra sammanhang, är att den preventiva effekten av skade-
ståndsansvaret måste betraktas som tveksam. Man vet i alla fall mycket lite om
denna eventuella effekt. Det är så många andra faktorer som påverkar män-
niskornas benägenhet att vålla skador: risken för straff, risken för att själv drab-
bas av skada, obehaget man känner inför att vålla annan en skada och mycket
annat. Även den omständigheten att skadan täcks av försäkring kan ha betydelse,
men det vet man enligt Jan Hellner inte så mycket om.41 Hans sammanfattande
åsikt är att preventionen är alltför intetsägande som argument för utformningen
av ett modernt ersättningssystem för personskador. Det finns, menar han, andra
funktioner av ersättningsreglerna än preventionen som är viktigare. Preventionen
kan tillgodoses med andra medel, men inte de andra funktionerna. Preventionen
kan inte betraktas som det huvudsakliga syftet med skadeståndsreglerna.42

i8 Se Bill W. Dußva, supra not 4, s. 85.
39 Se not 41 och 48.
40 Här kan t.ex. hänvisas till följande uttalande av Jan Hellner, Compensation for Personal Injury (supra
not 23) s. 168: «In my opinion the starting point must be what benefits are to be distributed to those suf-
fering personal injuries and damage to property, and the costs must be distributed on this basis.»
41 Jan Hellner, Skadeståndsrätt s. 42 f.
42 Jan Hellner, Enhetliga regler eller områdesanpassade ersättningar lapptäcke eller ej, i Ersättning
för personskada, några utvecklingslinjer (1990) s. 6.
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Jan Hellners allmänna skepsis mot preventionen och hans fördomsfria syn på
skadeståndet som ersättningskälla har starkt påverkat den svenska skadestånds-
lagstiftningen. Tydligare koncentration på den skadelidande och hans intresse att
fä kompensation, och större skepsis mot ersättningsreglernas eventuella pre-
ventiva effekt, är genomgående drag i det svenska skadeståndsprogrammet som
det formulerades i propositionen till skadeståndslag 1972.43 Detta skadestånds-
program har bl.a. resulterat i något som kallas «den svenska modellen», som kän-
netecknas av en pragmatisk inställning till skadeståndsreformer, lämpligen sam-
manfattad på följande sätt:

- Bygg inte vidare på den gamla culparegeln, den har många uppenbara bris-
ter i dagens samhällsliv även om vi måste ha kvar den ett tag till.

— Om skadeståndets preventiva verkan vet vi mycket lite.
— Däremot kan vi använda skadeståndsnormerna - full ersättning för liden per-

sonskada samt ersättning för ideell skada - på särskilda riskområden och låta för-
säkring betala ersättningarna.

- Dessa riskområden kännetecknas av möjligheterna till en lämplig riskallo-
kering. Det går att lägga kostnaderna för ersättningarna på lämpliga riskbärare,
nämligen de som är möjliga skadevållare inom dessa områden.44

I denna jordmån har en rad anordningar vuxit fram: Den svenska trafikför-
säkringen med tydliga drag av «no-fault», så även trygghetsförsäkringen vid
arbetsskada, patientförsäkringen och läkemedelsskadeförsäkringen.45 Primärt i
dessa system är den skadelidandes behov av ersättning, som skall kunna till-
godoses snabbt och utan vål landeprövning. Preventionen har fatt träda i bak-
grunden. Detta gäller även vid medvållande; trafikskadelagen går långt när det
gäller att reducera betydelsen av medvållande. Bakom denna linje ligger inte
minst tanken att kriminella handlingar skall straffas inom straffsystemet, inte
genom reducerad ersättning.46

Antalet ersatta skador har vuxit kraftigt, knappast på grund av ersättnings-
systemens bristande prevention utan på grund av deras effektivitet.

Idéerna, som nu varit i tillämpning i snart tre decennier, har i viss utsträckning
spritt sig till övriga Norden. Man skulle lätt kunna tro att vi nu i våra nordiska
länder har en enhetlig uppfattning, i huvudsaklig överensstämmelse med de
ståndpunkter som Jan Hellner intagit när det gäller kompensation och preven-
tion. Med säkerhet kan jag konstatera att Peter Lødrup i Norge gett uttryck för

43 Proposition 1972:5 med förslag till skadeståndslag, se speciellt s. 84 f.
44 von Eyben m.fl.s. 37.
45 Se om den svenska modellen särskilt Compensation for Personal Injury {supra not 23) samt Edvard
Nilsson, Ulf K. Nordenson, Carl Oldertz och Erland Strömbäck, Personskaderättens utveckling, i
Vänbok till Carl Edvard Sturkell (1996) s. 21 f, även återgiven i Nordisk Försäkrings Tidskrift 1996
s. 221 f. - Möjligheten till preventiva inslag har ingående behandlats av Carl Oldertz, Prevention och
skadeförebyggande åtgärder, i Ersättning för personskada, några utvecklingslinjer s. 30 f.
46 Se om dessa frågor Nils Nygaard, Kriminalpolitisk motivering i trafikkforsikring, i Festskrift till
Ulf K. Nordenson s. 365 f., speciellt s. 375 f. Se även SOU 1974:87 avsnitt 7.3.3.3.
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liknande tankegångar som Jan Hellner, liksom Bo von Eyben i Danmark.47 Den
sistnämnde hör alldeles tydligt till de skadeståndsexperter som sätter störst värde
i att så många inträffade skador som möjligt ersätts. Men någon enhetlig upp-
fattning finns det inte. Och det är här jag skulle vilja uppmärksamma debatten
mellan Henrik Lando och Jan Hellner. En god anledning är att man i denna
debatt med delvis nya argument går in i skadeståndsrättens kärnfrågor. Jag skall
försöka bena ut något av vad debatten gäller, eftersom den så tydligt kretsar kring
prevention contra kompensation.

I två uppsatser i TfR för 1997 och 1998 utvecklar Henrik Lando hur man kan
applicera ekonomisk teori på skadeståndsrätten.48 Det finns i hans utläggningar
ett starkt band till Steven Shavells tankegångar. Lando strävar efter att bryta den
skepsis mot preventionsresonemang som numera finns hos många av de skandi-
naviska vetenskapsmännen. Särskilt under senare tid tycker han sig ha märkt
tveksamhet inför att använda teorier om ekonomisk effektivitet vid utformning-
en av skadeståndsregler. Han vill för sin del förespråka större uppmärksamhet på
möjligheterna att utnyttja ekonomiska teorier och erfarenheter vid utformningen
av ersättningsrätten. Preventionen får genom Henrik Landos teorier ett mycket
större spelrum på flera skadeområden - dock inte alla.

Henrik Lando menar att skadeståndets uppgift - enligt ett ekonomiskt betraktelsesätt - är
att minimera de totala kostnaderna. Den svenska, eller skandinaviska, modellen - karak-
täriserad av att man snabbt skall tillgodose den skadades ersättningsbehov - lider brist på
ekonomisk effektivitet, även om man i de nya ersättningssystemen har uppnått maximal
risk-allokering. Vad som Henrik Lando säger sig inte förstå är hur man, även om vållan-
dekriteriet har sopats bort, ändå bibehåller krav på kausalitet. Varför kan man då inte, med
användning av badkarsargumentet, helt enkelt släppa kravet på kausalitet och ge alla ska-
delidande - genom en utvidgning av socialförsäkringen - samma ersättning.49

Henrik Lando skisserar en ordning där preventionen kommer till sin rätt, samti-
digt som man åstadkommer en lämplig riskallokering: Skadevållaren betalar vad
skadan kostar i ett belopp. Därav får den skadelidande en del som täckning för
sin ekonomiska förlust. Resten går till staten som en skatt på olyckor. Om offret
dör utan några efterlevande, får skadevållaren till staten betala ett belopp som

47 Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 3 uppl. (1995) s. 91. Se också von Eyben m.fl.s. 31. Peter
Lødrup förespråkar att man skall se kompensationsordningarna på personskadesektorn som del av ett
socialt system, och inte begränsa fokuseringen på ett skadelidar-skadevållarperspektiv. Se Peter
Lødrup, Lämpliga områden för kollektiva försäkringslösningar eller andra särordningar, i Ersättning
för personskada, några utvecklingslinjer s. 24. Någon enighet ens i Sverige om den svenska model-
lens förträfflighet finns dock inte, se t.ex. Bill W. Dußva, Rättsstridighet och det europeiska harmo-
niseringsarbetet i skadeståndsrätt, i Festskrift till Ulf K. Nordenson, speciellt s. 93 f. Den svenska
inställningen till prevention förstår man, enligt författaren, inte i många länder. Kanske har man med
den svenska modellen «gått för långt».
48 TfR 1997 s. 919 f. och 1998 s. 956 f.
49 Se speciellt TfR 1997 s. 937 f. Calabresi har framfört liknande tankegångar
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svarar mot vad ett människoliv är värt. Det belopp som betalas till staten i denna
«olycksskatt» skall vara mycket högre än vad som betalas i dag i skadestånd.
Beloppet skall återspegla värdet i pengar av den nyttighet som gått förlorad
genom olyckan.

Den grundläggande idén med denna skiss är enkel: Man skapar incitament
genom att föreskriva skatt på orsakande av olyckor. Om den skadelidande själv
medverkat till skadan skulle skatten sänkas, för att inte sänka incitamentet på
skadelidarsidan, och även undvika «överprevention» i förhållande till skadevål-
laren. Vid olyckor utan skadevållare, t.ex. i badkaret, kompenseras den skade-
lidande som i dag av ett socialförsäkringssystem.

Skadestånd skall enligt Lando betraktas som ett mycket ineffektivt sätt att
täcka risker och därför förbehållas skadeområden där det är viktigt med
avskräckning. Offentlig eller privat försäkring är snabbare, mera pålitlig och
mindre kostsam som ersättningskälla.

Mot dessa idéer vänder sig Jan Hellner med stor skärpa i argumenteringen.50

Han menar att Lando fäster för stor vikt vid preventionen. Hellner bestrider inte
att skadeståndsskyldighet kan ha preventivt värde, men detta växlar mellan olika
typer av skador, faktiska förhållanden, rättssystem m.m. Säkert, menar Jan
Hellner, är den preventiva funktionen starkare vid sakskada och ren förmögen-
hetsskada än vid personskada. Bättre prevention än genom skadeståndsreglerna
kan dock uppnås genom myndighetsföreskrifter och försäkringsanordningar. Till
detta kommer en rad andra faktorer: allmänhetens reaktioner, understödda av
publicitet i tidningar om inträffade olyckor. Ett av Henrik Landos exempel, den
välbekanta Ford Pinto-olyckan i USA - där Ford ansåg det billigare att betala
skadestånd för inträffade olyckor där den felkonstruerade bensintanken explo-
derade, än att ändra konstruktionen - anser Jan Hellner inte vara övertygande.51

Han hänvisar till den utomordentligt negativa publicitet som kontruktionsfel och
olycksrisker numera medför för ett bilmärke (jf. också Mercedes A-klass, Audis
automatlåda i USA m.m.).

Henrik Landos kritik av det svenska systemet är inte rättvisande. Jan Hellner
påvisar att systemets inriktning på annat än prevention inte generellt sett påver-
kat frekvensen av olyckor. Systemet har inte haft någon skadlig inverkan på pre-
ventionen. När det gäller administrationskostnaderna så bärs det svenska syste-
met upp av tanken att det är bättre att satsa på ersättningar än advokatarvoden och
andra kostnader som är förknippade med det traditionella skadeståndssystemet.
Jan Hellners konklusion är man inte kan anta att det svenska systemet är ekono-
miskt ineffektivt.

Lando och Hellner har fortsatt sin diskussion med ytterligare inlägg. Det visar
sig därvid bl.a. att Henrik Lando inte riktigt kan klarlägga var hans och Jan

50 TfR 1998 s. 357 f.
51 Se om Ford Pinto-saken också Thomas Riis uppsats, Retsøkonomi.
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Hellners uppfattningar klart bryter sig mot varandra.52 Jag kan nu inte ytterligare
fördjupa mig i deras diskussion. Jag har fäst er uppmärksamhet på några huvud-
punkter i den, och jag kan inte annat än instämma i Jan Hellners berömmande ord
att Henrik Lando gett en utgångspunkt för en allmän diskussion av skadestånds-
rätten.53

4. Går Sverige mot ett ökat preventionstänkande?

Sammanfattningsvis finner jag att preventionsfrågorna har ett stort övertag i den
mera teoretiska skadeståndsdebatten, medan frågorna om kompensation ganska
så mycket i tysthet har en aktivare roll i den praktiska tillämpningen av skade-
ståndsrätten, åtminstone i våra egna nordiska länder.

4.1 Skadeståndets roll i fortsättningen

Skadeståndsrätten har många dunkla skrymslen som inte passar i en modern
ersättningsordning. Ovissheten när ansvar föreligger och hur omfattande detta är
kan inte anses vara en tillfredsställande parameter i dagens komplicerade och
riskfyllda samhälle.

Dock kommer med stor sannolikhet skadeståndsrätten att fortsätta att spela en
betydelsefull roll i våra rättssystem. Vi ser till och med en förstärkning av
skadeståndsrätten skymta i Sverige. Några grunddrag i den svenska modellen
ifrågasätts nämligen i den nyligen tillsatta utredningen om samordning mellan
skadestånd, försäkringar och andra ersättningar vid personskada.54

4.2 Hur skall det gå for den svenska modellen?

Innan jag kommenterar utredningens mandat, skall jag erinra om vad som kän-
netecknar den svenska modellen, inklusive de för skadevållaren liberala samord-
ningsreglerna i 5:3 skadeståndslagen, nämligen: (i) enkelhet i ansvarsfrågan - i
många fall räcker det med att en skada inträffat för att ersättning skall utgå; (ii)
enkel skadereglering - några komplicerade rättsprocesser skall inte behövas för
att fastställa ersättningen; (iii) en stor del av ersättningen - normalt den största -
bärs av andra än skadevållaren eller hans ansvarsförsäkring, genom metoden med
nettosamordning utan regress (kostnaderna för en trafikskadad bärs således till
största delen av sjukvården och socialförsäkringen, utan att sedan något återkrav
riktas mot trafikförsäkringen eller bilisten själv), och (iv) skadeståndets preven-
tiva funktion tillmäts relativt liten vikt, vilket bl.a. kommer till uttryck i att ska-
dekostnaderna endast undantagsvis kanaliseras till någon skadevållare, eller till
annan som ur preventiv synvinkel framstår som lämplig kostnadsbärare.

52 TfR 1998 s. 959 f.
" TfR 1998 s. 382.
54 Kommittédirektiv den 11 mars 1999, Dir. 1999:18. Ordförande i utredningen är justitierådet
Anders Knutsson.
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4.3 Den nya skadeståndskommitténs mandat

Vad utredningen nu skall överväga är bl.a. (i) vem som i olika situationer slutligt
skall svara för ersättningen till den som har drabbats av en personskada, (ii) om
och med vilken teknik annan ersättning skall avräknas från skadeståndet - man
kanske bör övergå till en bruttometod vid avräkningen, så att återkrav rent tek-
niskt blir möjligt, (iii) om och i vilken omfattning regress från de offentliga
ersättningssystemen eller från privata försäkringar skall medges, (iv) om och i
vilken omfattning regresskrav skall kunna riktas mot den skadeståndsskyldige,
vare sig det är fråga om culpaansvar eller strikt ansvar, (v) en förutsättningslös
behandling frågan om skadeståndets preventiva effekt, (vi) om man skall tillmä-
ta rättsekonomiska aspekter på ersättningssystemen större betydelse, och (vii) en
strukturell överföring av ersättningsansvaret på vissa områden, t.ex. i «kollek-
tiva former» (häri tror jag kan ligga att man t.ex. överför det totala ersättnings-
ansvaret vid en trafikskada till trafikförsäkringen).

Kommitténs arbete kan såvitt man kan förstå medföra förslag som betydligt
ökar det preventiva inslaget i svensk ersättningsrätt. Vad man kan se framför sig
är regressmöjligheter för socialförsäkringen gentemot trafik- och ansvarsförsäk-
ring, eventuellt i form av ett årligt klumpbelopp från försäkringen till statskassan,
vidare ökad regress mellan olika försäkringsgrenar och försäkringsbolag, t.ex.
från objektsförsäkring mot ansvarsförsäkring, men också regress mot enskilda
skadevållare, vilket i dag är mindre vanligt.

Som alternativ till regressutövning kan man tänka sig att kommittén föreslår
att trafikförsäkringskollektivet får ta hand om regleringen och betalningen av
personskadorna i sin helhet, utan det stöd av socialförsäkringen som man har i
dag, såväl när det gäller skadehantering som betalning.

En besvärlig knut är samordningstekniken. Den nuvarande nettometoden är
enkel men spärrar regressmöjligheterna. Bruttometoden å andra sidan kräver en
omfattande adminstration och försämrar den skadelidandes situation på det sättet
att skadeståndet krymper om samordningsförmånerna i framtiden växer. Också
värdesäkringen kan vålla problem. Där är principerna ofta olika för olika sam-
ordnade förmåner.

Det kan också förutses att direktivens intentioner leder till ökat processande
och tvister. Culparegeln väcks till ett mera aktivt liv genom att den uppenbarli-
gen måste vara den pivå kring vilken många av regresskraven balanserar.

Det blir en grannlaga uppgift att pröva om preventionsargumenten är starkare
än önskemålet om enkelhet och förutsebarhet i systemet. Ökat antal tvister går
motströms den enkla ordning vi etablerat i Sverige sedan flera decennier, i den
skadelidandes intresse.
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4.4 En pessimistisk kommentar

Jag tycker illa om pessimister, men jag tvivlar på att lagstiftaren här är på rätt
väg. Ökad komplexitet i ersättningssystemen, med vidgade hänsyn till en even-
tuell prevention, är inte vad som behövs. Preventionseffekten av invecklade och
skönsmässiga regler är dubiös. Kan Sverige verkligen bli ett land där man lyckas
omsätta funderingar kring ekonomisk prevention i acceptabla praktiska regler?

Jag tycker att man i stället skall fortsätta att enligt den svenska modellen
förenkla skadeståndsrätten som kompensationsordning - lätt att begripa och
förutse för individ, försäkringsbolag och samhället i övrigt.

Preventionen klarar sig säkert ändå.


