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Ideell skada - ersättningsrätt och
ersättningsnivå

Av justitierådet EDVARD NILSSON, Sverige.

1. Inledning

Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan ekonomisk och ideell (icke-eko-
nomisk) skada. Som framgår av det följande finns det emellertid inte någon skarp
gräns mellan dessa olika slag av skada; gränsen är i vissa fall flytande.

Det brukar sägas att skadeståndets primära uppgift är att återställa den eko-
nomiska situation som förelåg före skadan; den skadelidande skall genom skade-
ståndet försättas i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig hade inträffat.
En fullständig sådan restitution går emellertid ofta inte att åstadkomma. Skade-
ståndet kan då i stället ge den skadelidande möjlighet att tillfredställa ett annat
behov än det som har åsidosatts. "Ett skadestånd av denna karaktär, som icke
kan fastställas med hjälp av någon allmänt erkänd metod för kvantitativ jäm-
förelse mellan det behov som rönt intrång och det behov som tillfredställes, bru-
kar betecknas såsom ideellt skadestånd eller ersättning för ideell skada" (Rodhe,
Lärobok i obligationsrätt, 1986, s. 214).

Huvudregeln i nordisk skadeståndsrätt är att ersättning lämnas endast för eko-
nomisk skada. För att ideell skada skall ersättas krävs i princip stöd i lag. Sådant
lagstöd finns bara i begränsad omfattning. Det hänger förmodligen samman med
svårigheten att mäta den ideella skadan efter en mera allmängiltig måttstock; vid
uppskattningen av denna skada är man, på ett annat sätt än när det gäller eko-
nomisk skada, hänvisad till subjektiva överväganden. Även historiska skäl torde
ha bidragit till lagstiftarens motvilja mot en vidsträckt möjlighet till ersättning för
ideell skada.

De nuvarande skadeståndslagarna i de nordiska länderna är ett resultat av sam-
nordiskt lagstiftningsarbete. Detta arbete inleddes år 1946, då särskilda utred-
ningsmän utsågs i Danmark, Norge och Sverige för att förbereda det fortsatta
samarbetet. Utredningsmännen fullgjorde sin uppgift år 1950 genom att i var sitt
betänkande lägga fram gemensamma rekommendationer för ett nordiskt lagstift-
ningsarbete på skadeståndsrättens område. Enligt dessa rekommendationer bor-
de det bl.a. vara en givande uppgift att diskutera erfarenheterna och önskemålen
i fråga om ersättning för icke ekonomisk skada (se SOU 1950:16 s. 166). Någon
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sådan diskussion har emellertid inte kommit till stånd i det nordiska lagstiftnings-
samarbete som därefter påbörjades (se om detta arbete bl.a. Bengtsson i TfR
1988 s. 541 ff).

Utvecklingen beträffande reglerna om ersättning för ideell skada har i stället
tagit sin egen väg i de olika länderna. En utvecklingslinje på senare tid inom i
varje fall svensk skadeståndsrätt är att utrymmet för sådan ersättning sakta utvid-
gas.

När man talar om ideell skada tänker man nog i första hand på personskada.
Ersättning för ideell skada förekommer emellertid i många andra sammanhang.
En väsentlig fråga är i vad mån en rätt till ersättning för ideell skada bör finnas
även utanför personskadeområdet. En annan viktig fråga är vilken ersättningsnivå
som bör gälla för ideell skada.

Som utgångspunkt för en diskussion av dessa frågor lämnas i det följande en
redogörelse för de rättsområden där ersättning för ideell skada för närvarande ut-
ges eller där en sådan ersättning kan bli aktuell i framtiden. Inom de flesta av des-
sa områden aktualiseras olika reformfrågor, som behandlas var för sig. Särskilt
utrymme har ägnats de problem som gör sig gällande vid personskada och lik-
nande integritetskränkningar. Vissa frågor av mera övergripande natur diskuteras
i ett avslutande avsnitt.

Det ligger i sakens natur att den följande framställningen måste bli rätt över-
siktlig. Ämnet är alltför omfattande för att, inom ramen för ett referat till det
nordiska juristmötet, medge några djupgående undersökningar. För den som har
ett särskilt intresse av att studera de behandlade frågorna närmare ges dock gan-
ska rikliga hänvisningar till uttalanden i lagförarbeten och den juridiska littera-
turen i övrigt.

Framställningen utgår från svenska förhållanden. Denna begränsning, som i
regel får läsas in även i de följande avsnittsrubrikerna, har varit nödvändig för att
referatet inte skall svälla ut alltför mycket. I några fall har emellertid ett nordiskt
perspektiv anlagts. Det gäller framför allt redogörelsen för reglerna om ideell
skada vid personskada och liknande integritetskränkningar. Med de nordiska län-
derna avses dock i detta sammanhang inte Island. Några uppgifter om förhållan-
dena där har dessvärre inte varit tillgängliga vid utarbetandet av detta referat.

2. Ideell skada vid personskada

2.1 Historisk bakgrund
Ersättning för ideell skada som uppkommer i samband med personskada har

gamla anor i Sverige. Redan i de medeltida landskapslagarna fanns bestämmelser
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om bl.a. lytesbot, som i sin helhet tillföll målsäganden. Bötesbeloppen angavs
noga och varierade för skilda skadetyper.

Liknande bestämmelser togs upp i 1734 års lag. Lagen innehöll också en sär-
skild föreskrift om skadestånd i kroppsskadefall, som gav möjlighet till ersättning
för bl.a. sveda och värk.

I 1864 års strafflag föreskrevs att i skadestånd för kroppsskada på grund av
brott skulle räknas även ersättning för sveda och värk samt lyte eller annat stadig-
varande men. Bestämmelsen, som ansågs analogt tillämplig också i fall då skade-
ståndsskyldighet förelåg oberoende av brott, fördes med endast vissa språkliga
ändringar över till 1972 års skadeståndslag. Samtidigt gjordes den uttryckligen
tilllämplig i samtliga fall då någon är skadeståndsskyldig oavsett om brott före-
ligger eller ej.

I samband med att nya bestämmelser om skadestånd vid personskada togs in i
skadeståndslagen år 1975 ändrades den tidigare bestämmelsen om ersättning för
ideell skada vid personskada. Den nya bestämmelsen, som återfinns i 5 kap. 1 §,
avser sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt
till följd av skadan. Hänvisningar till den paragrafen förekommer i ett flertal lagar
bl.a. på transporträttens område.

2.2 Nuvarande förhållanden

2.2.1 Ideell skada
Ersättning för ideell skada vid personskada avser för det första det direkta li-

dande och obehag som skadan för med sig i form av smärtor, rörelsebesvär och
andra besvär i den dagliga livsföringen. Vidare ersätts som ideell skada mera in-
direkta psykiska påfrestningar, t.ex. de som följer av ett vanställt utseende eller
minskade möjligheter att njuta av olika glädjeämnen i livet (såsom sällskapsliv,
resor, sexualliv etc), liksom psykiska besvär av annat slag. Till ideell skada hän-
förs slutligen vissa andra skadeföljder av blandad ekonomisk och ideell natur.

Ersättningen bestäms i regel schablonmässigt efter vissa standardiserade be-
lopp. När det gäller framtida ideella skadeföljder tillmäts de medicinska inva-
liditetsgraderna särskild betydelse. Försäkringsbolagen har genom särskilda ska-
deprövningsnämnder utbildat vissa tabellvärden för olika vanligen förekomman-
de skador. Dessa värden justeras regelbundet med hänsyn till penningvärdets
förändringar. Tabellerna och de övriga normer för bestämmandet av ersättning
som har utbildats i försäkringspraxis följs även av domstolarna (se avsnitt 2.2A).

2.2.2 Ersättningsposter
Ersättningsposten sveda och värk avser fysiskt och psykiskt lidande under den

akuta sjukdomstiden efter skadan. Ersättningen kan ses närmast som ett slags
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"plåster på såren". Den ideella karaktären är inte alltid renodlad. Olika utlägg
för att underlätta den skadelidandes tillvaro under sjukdomstiden ersätts ofta som
en del av beloppet för sveda och värk.

Ersättningsposten lyte eller annat stadigvarande men omfattar bestående li-
dande eller obehag, dvs. skadeföljder som kvarstår efter den tidpunkt då den
skadelidandes invaliditet kan bedömas som varaktig. Gränsen mellan sveda och
värk, å ena sidan, och lyte eller annat men, å andra sidan, dras alltså i huvudsak
vid den tidpunkt då ett bestående invaliditetstillstånd har inträtt.

Med lyte avses vanställande kroppsfel, t.ex. ärr, halta eller förlust av någon
kroppsdel. Annat stadigvarande men än lyte tar sikte på andra framtida följder av
skadan, inte bara sådana som medför direkt smärta eller obehag utan också såda-
na som framkallar svårigheter för den skadelidande att klara sig i det normala li-
vet. I denna form ersätts sålunda förlust av sinnesfunktioner, impotens och andra
besvär i det sexuella samlivet samt kroppsfel som inte är vanställande (t.ex. rörel-
sehinder, talfel eller besvär av protes).

Även ersättningsposten olägenheter i övrigt - som infördes i skadeståndslagen i
samband med 1975 års ändringar av reglerna om ersättning för personskada - av-
ser i huvudsak skadeföljder efter den akuta sjukdomstiden. Under denna ersätt-
ningspost ersätts skadeföljder som i tidigare skadeståndspraxis gottgjordes än som
ideell och än som ekonomisk skada.

En av huvudtankarna bakom 1975 års reform var att man så långt möjligt skulle
hålla isär ekonomisk och ideell skada. Ett uttryck för detta är att vissa besvär och
andra olägenheter, som tidigare ersattes inom ramen för invaliditetsersättningen i
form av förhöjda livräntor ("besvärslivränta" och "anpassningslivränta"), numera
gottgörs som olägenheter i övrigt. Det innebär bl.a. att ersättningen, på samma
sätt som all annan ersättning för ideell skada vid personskada, är skattefri.

Med uttrycket olägenheter i övrigt avses sålunda bl.a. sådana ofta svårbedöm-
bara faktorer som allmänna besvär av skadan i arbetet, den ökade anspänning
som krävs av den skadelidande för att han skall uppnå ett visst arbetsresultat samt
den risk som kan finnas för att han i framtiden drabbas av förlust av mera ex-
traordinära inkomster, t.ex. på grund av övertidsarbete. En ytterligare grupp av
skadeföljder som i viss utsträckning kan inkluderas i denna ersättningspost är för-
höjda levnadskostnader som kan uppkomma i framtiden på grund av skadan
(t.ex. extra utgifter för transporter, större utgifter än normalt för kläder och skor
m.m. samt särskilda kostnader för rekreation och förströelse).

2.2.3 Ersättningens bestämmande
Ett utmärkande drag inom den svenska skadeståndsrätten är det stora inflytan-

de som olika skadeprövningsnämnder inom det enskilda försäkringsväsendet har
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på rättsbildningen i fråga om bl.a. ersättningsnivån vid ideell skada. Exempel på
sådana nämnder är trafikskadenämnden - vars ordförande förordnas av regering-
en och övriga ledamöter förordnas av försäkringsinspektionen - och ansvarsför-
säkringens personskadenämnd.

Skadeprövningsnämnderna är rådgivande organ och fattar inte några bindande
beslut. Sedan en nämnd har yttrat sig i ersättningsfrågan och försäkringsbolaget
därefter har träffat sitt beslut, kan den skadelidande få frågan prövad av domstol.
Antalet vägledande domstolsavgöranden på området är emellertid begränsat. Ut-
vecklingen har därför i stor utsträckning kommit att styras av skadeprövnings-
nämndernas ställningstaganden i olika tolknings- och tillämpningsfrågor.

2.2.4 Ersättningens storlek
Som tidigare nämnts använder försäkringsbolagen allmänt vissa hjälptabeller

beträffande ersättning för sveda och värk och för lyte och men. Dessa tabeller,
som har fastställts av trafikskadenämnden, har fått stöd av riksdagen år 1975 (se
prop. 1975:12 s. I l l , LU 16, rskr. 133) och av högsta domstolen i flera av-
göranden (se NJA 1969 s. 469, 1972 s. 81, 1979 s. 129 och 1982 s. 793). De följs
också av domstolarna i övrigt. De nuvarande tabellerna tillämpas fr.o.m. den 1
januari 1987 med därefter vidtagna indexhöjningar.

I mycket svåra fall utgår ersättningen för sveda och värk och för lyte och men
som gemensamt belopp. Maximalt uppgår ersättningen enligt huvudregeln till
500.000 kr. I dessa fall lämnas ingen särskild ersättning för olägenheter i övrigt.
Det nämnda beloppet kan därför i princip ses som ett tak för den totala ersättning
som för närvarande utges för ideell skada på personskadeområdet.

Den ersättning för olägenheter i övrigt som lämnas i andra fall kan bestämmas
på olika sätt. Den vanligaste metoden är att man utgår från ett uppskattat årsbe-
lopp som kapitaliseras efter vissa tabeller och utbetalas som ett engångsbelopp.
Erfarenheten visar att ersättningen, särskilt vid allvarligare skador, kan uppgå till
betydande belopp och inte sällan åtskilligt överstiger tabellersättningen för lyte
och men. Som mest kan det röra sig om belopp på ca 150.000 kr.

2.3 Nordiska förhållanden

2.3.1 Danmark
Danmark fick en ny skadeståndslag år 1984. Enligt 1 kap. 1 § skall den som är

skadeståndsskyldig utge ersättning bl.a. för "svie og smerte" och, om skadan har
fått varaktiga följder, för "varigt mén". Grunderna för dessa ersättningar, som ti-
digare utvecklades i domstolspraxis, anges direkt i lagen (se 1 kap. 3 och 4 §§) i
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form av schabloner vilka är underkastade en årlig indexreglering i administrativ
väg. För de allvarligaste skadorna uppgår beloppen för närvarande till samman-
lagt ca 300.000 DKR.

2.3.2 Finland
Enligt den finska skadeståndslagen från år 1974 har den som tillfogas person-

skada rätt till ersättning för sveda och värk och för lyte eller annat bestående men
(5 kap. 2 §). Vid bestämmande av ersättningens storlek används tabeller som har
utarbetats av trafikskadenämnden och som justeras varje år med hänsyn till pen-
ningvärdets förändringar. Som mest kan en skadelidande i dagsläget få ca 370.000
FMK.

En förutsättning för rätten till ersättning för sveda och värk och för lyte eller
annat bestående men är inom trafikförsäkringen att skadan har vållats uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet. Sådan ideell skada ersätts alltså inte i detta fall när er-
sättningsansvaret vilar enbart på strikt grund. En ändring på denna punkt över-
vägs emellertid för närvarande.

2.3.3 Norge
Den norska skadeståndslagen från år 1969 föreskriver i § 3-2 att särskild "mén-

erstatning" skall utges, om den skadelidande har fått varaktig och betydande ska-
da av medicinsk art. För att skadan skall anses betydande torde normalt krävas
att den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 15 %. Ersättningsbelop-
pen, som fastställs av domstolarna efter fritt skön, är i praktiken anknutna till de
grundbelopp som gäller inom "folketrygden" (dvs. den allmänna försäkringen)
och som justeras varje år. Maximalt uppgår ersättningen för närvarande till ca
500.000 NKR.

Vid sidan av bestämmelsen i § 3-2 om "ménerstatning" gäller en regel i § 3-5
om "oppreisning", som utgör en engångsersättning för "tort" och smärta eller
annan skada av icke-ekonomisk art. Sådan ersättning utgår bara om skadan har
vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Den har i praktiken inte någon stör-
re betydelse i de rena personskadefallen.

2.4 Reformfrågor

2.4.1 Pågående reformarbete
Reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada har tid ef-

ter annan diskuterats i olika sammanhang.
I en motion till den svenska riksdagen år 1949 (mot. 11:285) hävdades att ersätt-

8 Nordisk juristmøde
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ningsbeloppen för sveda och värk samt lyte och men var för låga. Motionen för-
anledde ingen åtgärd med hänsyn till den allmänna revision av skadeståndsrätten
som då var att vänta (se 1LU 1949:9).

Vid den revision som senare sattes igång i nordiskt samarbete (se avsnitt 1) och
som i Sverige avslutades år 1975 behandlades emellertid frågan om ersättning för
ideell skada bara i begränsad omfattning. Vid 1975 års ändringar av personskade-
reglerna i 1972 års skadeståndslag infördes visserligen, som förut nämnts, den nya
ersä\ttningsposten "olägenheter i övrigt" i lagen. I samband därmed gjordes också
ett generellt uttalande om ersättningsnivån vid ideell skada (se avsnitt 2.4.2). Nå-
gon allmän översyn av bestämmelserna om skadestånd för ideell skada kom dock
inte till stånd.

En sådan översyn har emellertid nu påbörjats i Sverige. På riksdagens begäran
(se LU 1986/87:3; jfr LU 1987/88:4 och 1988/89: LU4) beslöt regeringen i decem-
ber 1988 att tillkalla en kommitté för att se över reglerna om ersättning för ideell
skada i samband med personskada m.m. Kommitténs huvuduppgifter är att över-
väga dels om den nuvarande ersättningsnivån bör höjas, dels vilka ersättnings-
principer som bör tillämpas, dels hur normerna för att bestämma ersättningen bör
fastställas (se Dir. 1988:76). Utredningsarbetet skall bedrivas i nordiskt samråd.

Även i Norge ser en särskild utredning över reglerna om ersättning för ideell
skada i samband med personskada.

Inom ramen för det nordiska lagstiftningssamarbetet pågår sedan våren 1987
ett arbete på att utvärdera de nordiska ländernas ersättningssystem i fråga om
personskada. Det hittillsvarande arbetet har utförts av en arbetsgrupp som till-
kallats av Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor och som be-
står av fyra rättsvetenskapsmän, en från Danmark, en från Finland, en från Nor-
ge och en från Sverige (se Roos i SvJT 1988 s. 309). På grundval av en rapport
som arbetsgruppen avlämnade i april 1989 har ett nordiskt symposium om
personskaderättens framtida funktion och förhållande till andra ersättningsanord-
ningar hållits i Stockholm i april 1990. Det utvärderingsarbete som nu har nämnts
berör i någon mån också reglerna om ersättning för ideell skada.

2.4.2 Ersättningsnivån
Bland de frågor som torde komma att behandlas i det pågående reformarbetet

hör nog frågan om ersättningsnivån till dem som tilldrar sig störst intresse.
I samband med 1975 års ändringar av personskadereglerna i den svenska ska-

deståndslagen uttalade föredragande statsrådet att det i fråga om ersättning för
ideell skada fanns skäl att ha en något generösare inställning gentemot den skade-
lidande än som dittills hade kommit till uttryck i praxis. Sålunda borde man ta
hänsyn till den standardhöjning och de ändrade levnadsomständigheter i övrigt
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som hade skett i landet. Bl.a. hade fritiden fått en allt större betydelse för de fles-
ta människor, och en skada som nedsatte möjligheterna att utnyttja fritiden på ett
meningsfullt sätt blev av denna anledning avsevärt mer kännbar än tidigare. En-
ligt föredragande statsrådets mening var det naturligt att detta förhållande be-
aktades vid bestämmandet av skadestånd för ideell skada (prop. 1975:12 s. I l l f).
Dessa uttalanden godtogs av riksdagen.

Med anledning av motioner till 1985/86 års riksmöte framhöll riksdagen i no-
vember 1986 att det kunde finnas skäl att överväga i vad mån den nuvarande er-
sättningsnivån stod i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen. In-
te bara de ökade möjligheterna till en meningsfull fritid utan också andra livs-
kvaliteter kunde för många människor i dag te sig mera betydelsefulla än förr.
Enligt riksdagen var det därför tänkbart att ersättningsnivån allmänt ansågs för
låg och inte gav tillräcklig kompensation för förluster av olika livskvaliteter (se
LU 1986/87:3 s. 15 f).

Sedan dessa uttalanden gjordes har ersättningen för sveda och värk samt lyte
och men enligt de tabeller som fastställs av trafikskadenämnden höjts mera all-
mänt vid några tillfällen, senast den 1 januari 1987.

En uppfattning som ofta förs fram i den allmänna debatten är att skadestånden
i Sverige för ideell skada - även efter dessa höjningar - vid en internationell jäm-
förelse ligger på en påfallande låg nivå. Det är visserligen svårt att utan någon
närmare analys av rättssystemen i de olika länderna uttala sig om i vad mån den-
na uppfattning har fog för sig. En sådan analys försvåras för övrigt av en rad olika
faktorer vilka har framhållits av Roos i SvJT 1989 s. 356 ff; framför allt måste
analysen för att bli rättvisande göras med utgångspunkt i den totala ersättnings-
bilden, alltså med beaktande även av den ersättning som lämnas för ekonomisk
skada. Men på grundval av de undersökningar som vid några tillfällen har utförts
(se framför allt Szöllösy i Nordisk Försäkringstidskrift 1983 s. 128 ff; jfr dens. i
Försäkringstidningen 8-9/81 s. 13 f, nyssnämnda artikel av Roos i SvJT 1989 s.
356 ff samt Vinding Kruse i Ármannsbók, 1989, s. 311 ff) vågar man nog påstå -
även om undersökningarna delvis ligger något tillbaka i tiden - att ersättningen i
Sverige är mer generös än i de flesta europeiska länder när det gäller lättare ska-
dor, medan ersättningen för de allvarligaste skadorna i många av dessa länder lig-
ger på en högre nivå än i Sverige (liksom i de andra nordiska länderna).

Detta bestyrker den vanliga uppfattningen att den ersättning som betalas i Sve-
rige vid allvarliga skador är låg i förhållande till ersättningen vid små skador. Ett
resultat av det pågående reformarbetet kan därför bli att ersättningsnivån för de
allvarligaste skadorna höjs rätt väsentligt. Eftersom det totalt sett rör sig om ett
sannolikt ganska litet antal sådana skador torde en höjning av detta slag inte be-
höva få några oförmånliga ekonomiska konsekvenser i form av högre försäkrings-
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premier eller samhällskostnader i övrigt. Huruvida ersättningsnivån helt allmänt -
dvs. även när det gäller små och medelsvåra skador - kan komma att höjas på ett
mera påtagligt sätt är däremot en öppen fråga. Direktiven till den svenska kom-
mittén ger uttryck för en försiktig inställning med hänsyn till de samhällsekono-
miska konsekvenser en sådan höjning skulle kunna få. Helt klart är att någon ut-
veckling av det slag som har skett i bl.a. USA inte är önskvärd och inte heller att
vänta (jfr lagutskottets betänkande 1988/89:LU4 s. 22).

Av betydelse för bedömningen av vad som kan anses utgöra en skälig ersätt-
ningsnivå är vilka syften som skall tillgodoses genom ersättningen för ideell ska-
da. Hellner har uttryckt detta på följande sätt (se Försäkringstidningen 10/80 s.
19):

"Det är inte bara fritiden eller fritidssysselsättningen som kommer i blickpunkten utan
också andras uppskattning och aktning, respekten för människovärdet, den egna själv-
känslan, obehaget av att man själv känner sig på något sätt defekt.

Nyckeln till de principer som vi finner ligger just i detta att avgöra vilka ärenden som har
den karaktären att de bör ersättas på samma sätt som fysisk smärta, obehag och sådant som
är de erkända kategorierna."

Förlust av livslycka, risk för förkortad livslängd och allmän oro för att skadan
skall ge upphov till framtida skadeföljder är omständigheter som knappast i dag
medför en förhöjning av ersättningen men som kanske bör göra det i framtiden.
Över huvud taget kan det nog finnas en hel del förluster av olika slags livskvalite-
ter som bör beaktas i detta sammanhang. Denna fråga övervägs för närvarande
av den svenska kommittén om ideell skada (se Dir. 1988:76 s. 4).

2.43 Ersättningsposter
Trots att reglerna om ersättning för ideell skada i de nordiska länderna företer

stora likheter finns det vissa skillnader. Sålunda ersätter man inte sveda och värk
i Norge, medan Sverige är ensamt om att ge ersättning för olägenheter i övrigt.
En jämförelse av ersättningarna i de nordiska länderna skulle givetvis underlättas
om man hade samma ersättningsposter, vilket i sin tur kanske skulle leda till en
enhetligare ersättningsnivå. Detta är en synpunkt som har understrukits av den
nordiska personskadegrupp som utvärderar de nordiska ländernas ersättnings-
system i fråga om personskada (se avsnitt 2.4.1).

Gränsen mellan de ersättningsposter som förekommer vid personskada är vida-
re oskarp och skulle behöva stakas ut tydligare. Särskilt gäller detta skiljelinjen
mellan ekonomisk och ideell skada. Men det är nog huvudsakligen ett svenskt
problem, som har föranletts av den särskilda ersättningsposten olägenheter i öv-
rigt.
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2.4.4 Schabloner
Det ligger i sakens natur att ersättningen för ideell skada måste bestämmas

tämligen schablonmässigt. Visserligen gäller också här principen om full ersätt-
ning för liden skada. Några objektiva grunder, enligt vilka man skulle kunna mäta
den förlust som skadan i detta avseende har medfört för den skadade, går emel-
lertid inte att ställa upp. Denna förlust måste därför uppskattas mera sköns-
mässigt än när skadan har medfört skadeföljder som är av klart ekonomisk natur.
Därvid torde omständigheterna i det särskilda fallet knappast kunna utgöra till-
räckligt underlag för en konsekvent och rättvis behandling.

Behovet av att använda schabloner gör sig särskilt märkbart i den utomrättsliga
skaderegleringen. I dessa fall kan utredningen inte bli lika fullständig som vid en
domstolsprövning, och utrymmet för en differentiering och individualisering av
ersättningarna blir därmed mindre (se prop. 1975:12 s. 111). Framför allt praktis-
ka skäl, men även intresset av en likabehandling och önskemålet att underlätta
frivilliga uppgörelser, talar för en schablonisering (se bl.a. Häckner i SvJT 1935 s.
272 samt NJA 1972 s. 81). Å andra sidan medför en schablonmässig bedömning
alltid en risk för att resultatet inte blir rättvisande i det enskilda fallet. Det är där-
för naturligt att domstolarna i det fåtal fall som kommer upp till bedömning där
någon gång avviker från schablonerna. Detta skapar emellertid i sin tur osäkerhet
i den praktiska tillämpningen om i vad mån schablonerna har allmängiltig be-
tydelse eller ej.

Av de nordiska länderna har Danmark kommit längst i schablonisering; där
medges inte några avvikelser i det enskilda fallet från de schabloner för "svie og
smerte" och för "varigt mén" som har lagts fast direkt i lagen. På den andra ytter-
kanten står Norge, där domstolarna enligt förarbetena skall bestämma "méner-
statningen" efter en skönsmässig bedömning; i praktiken använder domstolarna
dock, på samma sätt som i Finland och Sverige, tabeller för detta ändamål. I Sve-
rige har frågan i vilken utsträckning ersättningen skall vara schabloniserad eller
individualiserad huvudsakligen rört den särskilda ersättningsposten olägenheter i
övrigt (se Pettersson i SvJT 1983 s. 81 ff och Nordenson i Festskrift till Jan Hell-
ner, 1984, s. 391 ff; se också Dir. 1988:76 s. 5).

Så länge man i Danmark håller fast vid sitt i mångas tycken stelbenta system
för att fastställa ersättningen för ideell skada lär det nog vara svårt att få till stånd
en nordisk rättslikhet på denna punkt. Sålunda har den svenska riksdagen uttalat
att lagstiftning är ett trubbigt instrument för att bestämma storleken av skade-
ståndets belopp (se LU 1986/87:3 s. 16). Man synes inte heller från danskt håll ha
lyckats övertyga andra länder om förträffligheten med ett sådant system (se Vin-
ding Kruse i Ármannsbók, 1989, s. 323 f).
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2.4.5 "Självrisk"
En fråga som delvis har samband med den föregående är om det bör gälla nå-

gon lägsta gräns för rätten till ersättning för ideell skada. Som förut nämnts läm-
nar man i Norge "ménerstatning" endast för betydande skador. Ett liknande un-
dantag för obetydliga skador gäller i Sverige enligt de kollektiva försäkrings-
system som ger ersättning på skadeståndsrättslig grund för arbetsskador sedan år
1974 (trygghetsförsäkringen för arbetsskador), för patientskador sedan år 1975
(patientförsäkringen), för läkemedelsskador sedan år 1978 (läkemedelsförsäk-
ringen) och för vissa miljöskador sedan år 1989 (miljöskadeförsäkringen). Undan-
taget är där konstruerat så att det för rätten till ersättning krävs en minsta tids
sjukskrivning. Ett motsvarande undantag finns i de finska läkemedels- och pati-
entförsäkringarna från år 1984 resp. år 1987 och i den norska läkemedelsför-
säkringen från år 1989.

Det är givet att försäkringsbolagens administrationskostnader för skaderegle-
ringen kan nedbringas om man inte behöver ersätta obetydliga skador. Det finns
därför de som - framför allt från försäkringshåll - hävdar att ett sådant undantag
bör införas generellt i skadeståndsrätten, så att kostnaderna för att behandla små
krav inte blir oproportionerligt stora i förhållande till de ersättningsbelopp som
betalas ut. Den svenska lagstiftaren har emellertid hittills tagit avstånd från denna
tanke. Sålunda framhölls vid tillkomsten av 1986 års miljöskadelag att skade-
ståndsrätten allmänt utgår från att den skadelidande, när skadeståndsskyldighet
föreligger, skall ha ersättning för varje personskada som har drabbat honom; att
en sådan skada inte skulle ersättas därför att den är liten ansågs vara ett synsätt
som är främmande för både skadeståndslagen och sådan särskild lagstiftning som
bygger på strikt ansvar (se prop. 1985/86:83 s. 19). Motsvarande uttalanden har
gjorts under det pågående arbetet på en ny produktskadelag (se Ds 1989:79 s. 81
och 113 f).

2.4.6 Er sättnings grund
För skadeståndsansvar i allmänhet gäller i svensk rätt sedan gammalt den s.k.

culparegeln, som innebär att en skada skall ersättas av den som har vållat den
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vid sidan av denna culparegel har emellertid ge-
nom lagstiftning och rättspraxis så småningom utvecklats regler om ett strikt an-
svar för vissa områden.

I den juridiska diskussionen ifrågasattes förr om ersättning för sveda och värk
samt lyte och men borde ges i fall då ansvaret inte byggde på culpa utan vilade på
rent strikt grund (se hänvisningarna till denna diskussion i SOU 1950:16 s. 151 not
2 samt Hörstadius i SvJT 1935 s. 19 not 2 och Ekstedt, Ideellt skadestånd för per-
sonskada, 1977, s. 129 f och 135 f; jfr Häckner i SvJT 1935 s. 271 f). Delvis hade
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denna tanke nog samband med det då vanliga synsättet att ersättning för ideell
skada har främst preventivt syfte (se avsnitt 11). Att man bör ha rätt till sådan er-
sättning ansågs emellertid vara en så djupt rotad föreställning i den allmänna
rättsuppfattningen att en begränsning inte borde ske till enbart fall då ersättnings-
ansvaret grundar sig på culpa (se SOU 1957:36 s. 43 f; jfr Agell vid Nordiska ju-
ristmötet 1969 s. 368).

Det finns emellertid förespråkare för en sådan begränsning även i senare tids
debatt (se Oldertz vid Nordiska skadeförsäkringskongressen 1987 s. 72 och i Nor-
disk Försäkringstidskrift 1989 s. 232). Och som nämnts i avsnitt 2.3.2 är be-
gränsningen alltjämt en realitet i Finland (liksom t.ex. i Västtyskland).

3. Ideell skada vid vissa integritetsbrott

3.1 Historisk bakgrund
I landskapslagarna finns exempel på en bot som utgick för den förnärmelse och

fridsstörning som en skadegörande handling kunde medföra. Denna bot fördela-
des i allmänhet lika mellan målsäganden, konungen och häradet.

Enligt 1734 års lag hade målsäganden del i den bot som dömdes ut, om en ska-
degörande handling innebar straffbar rättskränkning. Ålades en strängare påföljd
gick målsäganden emellertid miste om ersättning.

I 1864 års strafflag föreskrevs att vedergällning skulle ges för lidande som kun-
de anses ha tillfogats någon genom brott mot den personliga friheten eller genom
ärekränkande gärning. Bestämmelsen grundade sig på ett förslag från år 1832,
som i denna del har betecknats som en nyhet i svensk rätt (se Strahl i Minnes-
skrift ägnad 1734 års lag, 1934, s. 890).

Vid tillkomsten av 1972 års skadeståndslag togs en liknande bestämmelse in i
denna lag, där den numera återfinns i 1 kap 3 §.

3.2 Nuvarande förhållanden

3.2.1 Ansvarsgrundande brott
I 1 kap. 3 § skadeståndslagen uppräknas vissa typer av brott som kan föranleda

ersättning för lidande. Denna uppräkning har med tiden kompletterats med nya
brottstyper.

Paragrafen omfattade från början brott mot den personliga friheten, annat
ofredande som innefattar brott, ärekränkning och annan sådan brottslig gärning.
Förarbetena innehåller en utförlig genomgång av vilka brott som åsyftades. Sam-
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tidigt uttalades att denna genomgång inte var fullständig utan att det fick an-
komma på domstolarna att avgöra hur långt man borde gå när det gällde att ge-
nom skadeståndsansvar ingripa mot straffbara förfaranden som innefattar an-
grepp på den personliga integriteten (se prop. 1972:5 s. 570 f; jfr NJA 1986 s.
319). De brottstyper som därefter har tillkommit är brytande av post- eller tele-
hemlighet, intrång i förvar och olovlig avlyssning (se prop. 1975:19 s. 89 f; jfr
SOU 1970:47 s. 97 f och 1974:85 s. 83) samt olaga diskriminering (se prop. 1985/
86:98 s. 119 f; jfr Ds A 1984:7 s. 122).

De fall där paragrafen i praktiken torde få störst betydelse är vid våldtäkt och
andra sexualbrott samt vid ärekränkning. På senare tid har paragrafen emellertid
i ökad utsträckning tillämpats också vid misshandel samt vid rån och liknande för-
mögenhetsbrott som innefattar ofredande (se avsnitt 3.2.3).

Gemensamt för de brott som grundar skadeståndsrätt enligt paragrafen är att
de innebär en kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Den skada
som ersätts är det lidande som kränkningen av den skadelidandes privatliv eller
människovärde ger upphov till.

3.2.2 Ersättningens bestämmande
I princip är det allmän domstol som fastställer ersättning för lidande till följd av

brott. Domstolarna har visserligen hittills bara i begränsad omfattning fått ta
ställning till sådana ersättningsanspråk. En ökning av antalet fall som avgörs av
domstol kan emellertid märkas på senare tid.

Om den skadelidande har en hemförsäkring, kan ersättning erhållas från det
s.k. överfallsskydd som vanligen ingår som ett moment i denna försäkring. De
flesta anspråk på ersättning för lidande hänskjuts av försäkringsbolagen för ytt-
rande av ansvarsförsäkringens personskadenämnd (se avsnitt 2.2.3). Skadelidan-
de som saknar hemförsäkring kan vända sig till den statliga brottsskadenämnden,
som ger ersättning för skador till följd av brott i fall då skade vall aren är okänd el-
ler inte har förmåga att betala skadestånd. Genom en lagändring som trädde i
kraft den 1 juli 1988 har nämnden fått möjlighet att ge ersättning för lidande som
någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten eller genom annat
ofredande som innefattar brott (se prop. 1987/88:92 s. 6 f och 13 f; jfr Ds Ju
1987:1 s. 26 ff). Vid båda dessa nämnder har en viss ersättningspraxis utbildats
beträffande kränkning av den personliga integriteten till följd av brott, framför
allt vid våldtäktsbrott och andra sexualbrott.

Ersättning för lidande genom ärekränkning kan inte lämnas från hemför-
säkringarna eller av brottsskadenämnden. I detta fall finns alltså bara möjligheten
att - om en frivillig uppgörelse inte kan nås - väcka talan vid domstol. Innefattar
ärekränkningen yttrandefrihetsbrott, prövas anspråket i den ordning som är före-
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skriven för tryckfrihetsmål ( se 11 kap. tryckfrihetsförordningen och 8 § i 1966 års
radioansvarighetslag).

3.2.3 Ersättningens storlek
Ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har - på ett annat sätt

än ersättning för sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt - inslag
av upprättelse för den kränkande och nesliga behandling som skadehandlingen
har utgjort (jfr prop. 1985/86:98 s. 120 och Dir. 1988:76 s. 4). Det ligger i sakens
natur att denna ersättning inte kan bestämmas lika schablonmässigt som när det
gäller sveda och värk etc. utan i hög grad är beroende av omständigheterna i det
enskilda fallet.

Ersättningens storlek grundas på en skönsmässig uppskattning av det lidande
som har tillfogats den kränkte. Härvid får dennes personliga upplevelse beaktas,
men i första hand bör förhärskande etiska och sociala värderingar läggas till
grund för bedömningen (se prop. 1972:5 s. 572).

När det gäller ersättning för lidande vid våldtäkt kan man notera en utveckling
där beloppen på senare tid har höjts ganska kraftigt. Sedan början av år 1990 till-
lämpar brottsskadenämnden en praxis som innebär att ersättningen i "normala"
fall bestäms till 25.000 kr (utöver 5.000 kr för sveda och värk). I allvarligare fall
förekommer högre ersättningsbelopp. Det hittills högsta beloppet uppgår till
50.000 kr (utöver 25.000 kr för sveda och värk). Motsvarande praxis torde till-
lämpas av ansvarsförsäkringens personskadenämnd samt av underdomstolarna
(se bl.a. RH 1984:135 och 1987:40). Något vägledande avgörande från högsta
domstolen finns inte; i det senaste rättsfallet utdömdes yrkade 7.000 kr (se NJA
1986 s. 127).

Vid grövre sexualbrott mot barn bestäms ersättning för lidande vanligen till än-
nu högre belopp. Under intryck av ett avgörande av högsta domstolen från år
1986, där domstolen inte fann anledning att sätta beloppet lägre än yrkade 10.000
kr till en skadelidande och 30.000 kr till en annan skadelidande (se NJA 1986 s.
319), har brottsskadenämnden lagt fast en "normalersättning" som numera upp-
går till 40.000 kr (utöver 25.000 kr för sveda och värk). Vid underdomstolarna
fastställs ibland högre belopp (se t.ex. RH 1987:15 och 1988:92, där 60.000 resp.
100.000 kr dömdes ut för lidande).

Beträffande en närmare redogörelse för ersättningspraxis vid våldtäkt och and-
ra sexualbrott kan hänvisas till Svendenius i SvJT 1988 s. 64 ff och ett kommande
häfte av SvJT 1990.

På senare tid har brottsskadenämnden börjat ge ersättning för lidande också
vid oprovocerad gatumisshandel, "väskryckning" och liknande brottslighet med
3.000 kr och vid grövre rån med 5.000 kr. En liknande praxis förekommer vid an-
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svarsförsäkringens personskadenämnd. Däremot är det inte så vanligt med yrkan-
den om ersättning för lidande i sådana fall vid allmän domstol. I ett hovrättsav-
görande från år 1986 fastställdes dock en ersättning för sveda och värk samt lidan-
de i samband med rån till 10.000 kr (se RFS A:2 1986:41). I ett annat
hovrättsavgörande från år 1989 ansågs lidande i samband med stöld (cykeltill-
grepp som innefattade ofredande) böra ersättas med 1.000 kr (se RH 1989:52).
Och högsta domstolen dömde år 1987 ut yrkade 1.800 kr för lidande genom
ofredande i form av telefonterror m.m. (se NJA 1987 s. 746).

När det gäller ersättning för lidande genom ärekränkning finns inte några väg-
ledande rättsfall från senare tid. I ett avgörande från år 1966 tillerkände högsta
domstolen en efterlevande till Dag Hammarskjöld ersättning för lidande på grund
av förtal av avliden med 10.000 kr, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca
50.000 kr (se NJA 1966 s. 565).

I tryckfrihetsmål brukar i allmänhet mellan 5.000 och 20.000 kr dömas ut för
lidande på grund av förtal. Högre belopp förekommer dock ibland. Det högsta
belopp som hittills dömts ut är 100.000 kr, som genom en icke överklagad tings-
rättsdom tillerkändes den s.k. 33-åring vilken år 1986 under en tid var misstänkt
för mordet på Olof Palme och vars namn då publicerades i en tidning. Beträffan-
de tryckfrihetspraxis under åren 1970-1981 kan hänvisas till Cars-Danowsky,
Pressen inför rätta, 1982 (se särskilt s. 19). Tryckfrihetspraxis för tiden därefter
har redovisats av Danowsky i Massmedia 1983/84 s. 16 ff, 1985 s. 42 ff, 1986/87 s.
32 ff och 1988 s. 51 ff samt av Danowsky-Lidman i Massmedia 1989/90 s. 46 ff.

Beträffande ersättning för lidande på grund av förolämpning finns ett färskt av-
görande av högsta domstolen, där en kvinna av utländsk härkomst som kallats
"jävla svartskalle" tillerkändes 2.000 kr (se NJA 1989 s. 374).

3.3 Nordiska förhållanden

3.3.1 Danmark
Enligt § 26 i 1984 års skadeståndslag skall den som är ansvarig för en rättsstri-

dig kränkning av någon annans frihet, fred, ära eller person betala den för-
orättade gottgörelse för "tort". Något krav på att den rättsstridiga kränkningen är
straffbar gäller inte. Även vissa former av strikt ansvar kan medföra sådan ersätt-
ning. Det har överlämnats åt domstolarna att avgöra den närmare innebörden av
kriteriet rättsstridig.

Vid våldtäkt ges i "normalfallet" 25.000 - 30.000 DKR som ersättning för
"tort", vid sidan av ersättning för "svie og smerte" och för "varigt mén". Där-
emot lämnas enligt rättspraxis normalt inte ersättning för "tort" i samband med
misshandel. Sådan ersättning kan dock förekomma vid särskilt grova våldsbrott.
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3.3.2 Finland
Enligt 5 kap. 6 § i 1974 års skadeståndslag tillämpas bestämmelserna i den la-

gen om personskada även i fråga om ersättning för lidande som har tillfogats ge-
nom brott mot frihet, ära eller hemfrid eller annat sådant brott.

Ersättning för lidande enligt denna bestämmelse brukar vid våldtäkt bestäm-
mas till mellan 15.000 och 30.000 FMK.

3.3.3 Norge
Som nämnts i avsnitt 2.3.3 innehåller 1969 års skadeståndslag en bestämmelse i

§ 3-5 om "oppreisning", en ersättning som kan lämnas inte bara i rena person-
skadefall utan också vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande som innebär
annan kränkning eller skada av icke ekonomisk art. Skyldighet att utge ersättning
i form av "oppreisning" för skada av icke ekonomisk art kan enligt § 3-6 också
åläggas den som har kränkt någon annans ära eller privatlivets fred genom ett
oaktsamt eller straffbart handlande.

Ersättningen bestäms helt skönsmässigt. Vid våldtäkt lämnas normalt sådan er-
sättning med 30.000 NKR. I rättspraxis finns vidare ett ganska färskt avgörande
där den skadelidande vid misshandel tillerkändes "oppreisning" med 75.000
NKR.

3.4. Reformfrågor

3.4.1 Pågående reformarbete
Den kommitté som har tillkallats i Sverige för att se över reglerna om ersätt-

ning för ideell skada i samband med personskada m.m. (se avsnitt 2.4.1) skall äg-
na särskild uppmärksamhet åt ersättningen för lidande i samband med sexual-
brott e.d. En av kommitténs uppgifter är att ta ställning till om de ersättningsbe-
lopp som betalas ut för sådant lidande kan anses tillräckligt fylla det syfte som
ersättningen bör tillgodose. Samtidigt skall kommittén försöka ge närmare rikt-
linjer för bedömningen av denna ersättning (se Dir. 1988:76 s. 4 och 6).

Den motsvarande utredning som arbetar i Norge (se avsnitt 2.4.1) torde
komma in på liknande frågor.

3.4.2 Ersättningsnivån
Bestämmelsen i 1 kap. 3 § i 1972 års skadeståndslag förde länge en undan-

skymd tillvaro. På senare tid har dock möjligheten att få ersättning för lidande
enligt denna bestämmelse fått allt större uppmärksamhet. Till stor del hänger detta
samman med att det först ganska nyligen har blivit möjligt att vid sexualbrott e.d.
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få ut sådan ersättning försäkringsvägen eller från brottsskadenämnden. Det är ba-
ra i ärekränkningsfallen som frågan om ersättning för lidande tidigare har aktuali-
serats med en viss frekvens.

När det gäller våldtäktsbrott och andra sexualbrott har det nog länge varit en
allmän uppfattning i Sverige att skadestånden är alltför låga. Som nämnts i avsnitt
3.2.3 kan man dock se en tendens i praxis till en fortlöpande höjning av ersätt-
ningen för lidande i dessa fall. Samma utveckling märks i de andra nordiska län-
derna, och ersättningsnivån är förvånansvärt enhetlig inom hela Norden.

Någon motsvarande tendens kan knappast skönjas beträffande ersättningen för
lidande vid ärekränkning. I förarbetena till 1972 års skadeståndslag uttalades vis-
serligen att utvecklingen bl.a. på masskommunikationens område borde medföra
att, när allvarliga kränkningar hade spritts genom massmedia, större ersättnings-
belopp dömdes ut än de jämförelsevis måttliga belopp som hade förekommit tidi-
gare (se prop. 1972:5 s. 572). Och från underrättspraxis kan noteras följande lika-
lydande uttalande i två domar från år 1981 resp. år 1982 (se Cars-Danowsky,
Pressen inför rätta, 1982, s. 41 och 85):

"Den praxis som föreligger i fråga om skadeståndets storlek vid tryckfrihetsbrott innebär att
skadeståndet är mycket begränsat. Detta kan möjligen ha sin förklaring i att skadeståndet
utgör s.k. ideellt skadestånd, i vars natur ligger att det endast sällan finns direkt kon-
kretiserade omständigheter som kan ligga till grund för beräkning av skadeståndets storlek.
Svårigheten att bestämma skadeståndets storlek skulle sålunda ha medfört att domstolarna
varit benägna att bestämma skadeståndet till förhållandevis låga belopp. Den enskilde in-
dividens integritet skyddas genom att obefogade angrepp på denne är straffbara. Det är ett
allmänt intresse som därigenom tillgodoses. För den förfördelade individen kan emellertid
uttalanden såsom i detta fall innebära ett psykiskt lidande. Med hänsyn härtill och med hän-
syn till vikten av att den personliga integriteten skyddas samt även med beaktande av hur
liknande skadeståndsfrågor bedöms i andra länder med i stort samma uppfattning angående
det personliga integritetsskyddet anser tingsrätten att skäl föreligger för en höjning av ska-
deståndets storlek när det gäller förtalsbrott i förhållande till vad hittills praktiserats."

Det är emellertid tveksamt om dessa uttalanden har fått allmän efterföljd i
rättspraxis. I en debatt år 1985 förklarade en expert på svensk tryckfrihetspraxis,
advokaten Peter Danowsky, att det i Sverige är ganska billigt att ta heder och ära
av folk, kanske rentav det billigaste man kan ta av någon (se Försäkringstid-
ningen 4/85 s. 7).

Det finns å andra sidan de som hävdar att de ersättningsbelopp som kan före-
komma vid ärekränkning, särskilt vid frivilliga uppgörelser utom rätta, är rund-
hänt tilltagna i jämförelse med den ersättning för lidande som döms ut vid våld-
täkt och andra sexualbrott. Denna uppfattning utgår uppenbarligen från synsättet
att lidandet i sistnämnda fall typiskt sett är betydligt allvarligare än kränkningen
av någons ära eller anseende.
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En personlig gissning är att det inom området för ideell skada är framför allt
vid lidande i samband med sexuella övergrepp som man kan vänta sig en fortsatt
utveckling mot allt högre ersättningar.

3.4.3 Graden av skuld
En fråga som har betydelse för ersättningens storlek i det enskilda fallet är vil-

ken hänsyn som bör tas till beskaffenheten av skadevållarens handlande. I direk-
tiven till den svenska kommittén om ideell skada (se avsnitt 3.4.1) sägs i denna
del att det är tydligt att den kränkning som skall gottgöras kan framstå som all-
varligare ju grövre det brottsliga handlandet är (se Dir. 1988:76 s. 6). Det är
emellertid en annan sak än att låta graden av skadevållarens skuld direkt påverka
ersättningen för denna kränkning.

I svensk rätt finns ett rättsfall (NJA 1962 s. 458) som antyder att gärningens rå-
het ("brottslig gärning av synnerligen svår beskaffenhet") är en omständighet i sig
som bör verka höjande på ersättningen för lidande vid våldtäkt (även om rätts-
fallet i och för sig avsåg ersättning för sveda och värk). Rättsfallet har kritiserats
från olika håll (se t.ex. Conradi i SvJT 1987 s. 416 f). Den tanke som rättsfallet
synes ge uttryck åt torde dock alltjämt ha en del anhängare. Från underrättspraxis
finns t.o.m. exempel på ett sådant resonemang även när det gäller ersättning för
sveda och värk vid andra brott än våldtäkt e.d. (se RH 1985:37 och RFS A:l
1986:2). Bestämmelserna i dansk rätt om ersättning för "tort" (se avsnitt 3.3.1)
och i norsk rätt om "oppreisning" (se avsnitt 3.3.3) torde också utgå från att ska-
devållarens skuld kan påverka ersättningens storlek.

Skillnaderna i uppfattningen om vilken hänsyn man bör ta till graden av skade-
vållarens skuld när ersättning för lidande vid våldtäkt e.d. bestäms torde till stor
del förklaras av de skilda synsätt som finns i frågan om skadeståndets preventiva
funktion. För den som vill fästa stor vikt vid skadevållarens skuld inverkar för-
modligen också en - låt vara ofta omedveten - önskan att under en täckmantel av
"upprättelse" tillfredsställa primitiva hämndbegär hos den skadelidande.

En personlig uppfattning är att det i första hand bör vara graden av det till-
fogade lidandet som avgör ersättningens storlek, inte graden av skuld hos skade-
vållaren i den mån lidandet ej har påverkats därav.

3.4.4 Ytterligare ansvarsgrundande brott
Som nämnts i avsnitt 3.2.1 har området för ersättning enligt 1 kap. 3 § skade-

ståndslagen för lidande vid vissa integritetsbrott sakta utvidgats. Det finns nog
anledning att räkna med en fortsatt sådan utveckling.

Sålunda övervägs för närvarande om ersättning bör kunna ges även för lidande
som tillfogas genom brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Det
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har gjorts gällande att en sådan ersättningsmöjlighet kan visa sig nödvändig för att
Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt 1965 års FN-konvention om av-
skaffande av alla former av rasdiskriminering (se SOU 1989:14 s. 97 f). En kom-
plikation är dock att skyddskretsen vid detta brott utgörs av en hel grupp; någon
enskild målsägande som kan väcka skadeståndstalan finns alltså inte (se NJA
1978 s. 3; jfr JuU 1979/80:7 och 1980/81:7 samt SOU 1981:38 s. 66 f och prop.
1985/86:98 s. 120). Frågan om en möjlighet till grupptalan och en rätt till skade-
stånd vid brottet hets mot folkgrupp har därför ansetts behöva övervägas ytter-
ligare, och då i ett vidare sammanhang (se prop. 1989/90:86 s. 32).

En annan fråga som diskuteras ibland är om det bör vara möjligt att få ersätt-
ning för den kränkning som ett förmögenhetsbrott kan ge upphov till även när
brottet inte, såsom vid rån eller "väskryckning", är förenat med ett angrepp på
någons person. Den frågan berörs närmare i avsnitt 8. Också möjligheten till er-
sättning för lidande vid oriktig myndighetsutövning har kommit i blickpunkten på
senare tid (se avsnitt 4).

3.4.5 Straffbar gärning
Bestämmelsen om ersättning för lidande i 1 kap. 3 § skadeståndslagen förut-

sätter att skadan har vållats genom vissa uppräknade brott. Bestämmelsen skiljer
sig därigenom från dansk och norsk rätt; i Danmark gäller genom en lagändring
år 1972 endast ett krav på att kränkningen är rättsstridig (se avsnitt 3.3.1), och i
Norge är det sedan en lagändring år 1980 i vissa fall tillräckligt att kränkningen
har orsakats av ett oaktsamt handlande (se avsnitt 3.3.3).

Ett krav på att skadan har vållats genom en straffbar gärning innebär, som Vin-
ding Kruse har påvisat i SvJT 1987 s. 404 f, olägenheter för den skadelidande på
flera sätt. Det är därför naturligt att detta krav har diskuterats vid några tillfällen
(se bl.a. Agell vid Nordiska juristmötet 1969 s. 370 samt SOU 1970:47 s. 59 och
1974:85 s. 62).

Frågan behandlades ingående vid tillkomsten av 1978 års lag om namn och bild
i reklam. Anknytningen till vållande genom brott ifrågasattes av en del remissin-
stanser. Att upphäva kravet på brottslig gärning som grund för ersättning för ide-
ell skada ansågs dock inte böra ske i ett så begränsat sammanhang som det då rör-
de sig om; frågan om det motiverade i att som princip ha en sådan koppling borde
i stället prövas i ett annat och vidare sammanhang (se prop. 1978/79:2 s. 26, 28 f
och 49 f; jfr SOU 1976:48 s. 44). Någon sådan allsidig prövning torde dock inte
därefter ha gjorts.

Om det av historiska skäl betingade sambandet mellan ersättning för lidande
vid intrång i den personliga integriteten och straffbar gärning tas bort i svensk
rätt, skulle det innebära ett närmande till dansk och norsk rätt på denna punkt.
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Frågan är emellertid vilket krav för rätten till ersättning som då i stället bör upp-
ställas. Det krav som gäller i dansk rätt på att handlingen skall vara "rättsstridig"
är inte invändningsfritt. På något sätt hamnar man i en cirkel, om det först genom
ett domstolsavgörande kan slås fast att en viss handling är rättsstridig. Hur kan
domstolen konstatera detta, om rättsstridigheten inte framgår av lag eller tidigare
domstolsavgöranden? Och om det finns sådana tidigare avgöranden, vad är den
rättsliga grunden för dessa om de har meddelats utan stöd av lag? Detta cirkelre-
sonemang blir inte lika framträdande om man väljer kriteriet "otillbörligt", som
för närvarande används i viss lagstiftning på integritetsskyddets område (se av-
snitt 6). Detta kriterium är å andra sidan väl vagt för att kunna utnyttjas gene-
rellt. Men detta är trots allt huvudsakligen ett lagtekniskt problem, som borde
kunna bemästras.

3.4.6 Samordnad lagstiftning
Bestämmelser om ersättning för lidande genom kränkning av den personliga in-

tegriteten finns - vid sidan av 1 kap. 3 § skadeståndslagen —i en del särskilda la-
gar (se avsnitt 6). Besläktade regler finns inom immaterialrätten till skydd för den
skapande personligheten (se avsnitt 7).

Om man, såsom diskuterats i föregående avsnitt, frigör rätten till ersättning för
lidande från kravet på att skadan har vållats genom en straffbar gärning, upp-
kommer frågan om de bestämmelser som finns om ersättning för ideell skada vid
angrepp på personligheten bör samordnas och eventuellt byggas ut till en särskild
lag av personlighetsrättslig natur. Denna tanke har under påverkan av kontinen-
tal doktrin ibland debatterats i den nordiska litteraturen (se bl.a. Strömholm i
NIR 1969 s. 207 ff, i SvJT 1971 s. 712, 732 och 734 och i TfR 1975 s. 338).

Vid tillkomsten av 1978 års lag om namn och bild i reklam uttalades att denna
lag kunde bilda en naturlig utgångspunkt för en fortsatt utbyggnad av person-
skyddet på angränsande områden (se prop. 1978/79:2 s. 51). Som lagrådet an-
tydde synes dock underlaget för den lagen ha varit för smalt för att kunna tjäna
detta syfte (se prop. 1978/79:2 s. 70).

4. Ideell skada vid oriktig myndighetsutövning

4.1 Nuvarande förhållanden
I särskilda fall kan det allmänna bli skyldigt att utge ersättning för lidande som

tillfogas någon genom myndighetsutövning. Bestämmelsen i 1 kap. 3 § skade-
ståndslagen om ersättning för lidande genom vissa integritetsbrott (se avsnitt 3)
gäller även när myndighetsutövning innefattar sådant brott. Vidare innehåller
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1974 års lag om ersättning vid frihetsinskränkning en bestämmelse om ersättning
för lidande (se avsnitt 5). Och om skada uppstår till följd av felaktighet i en myn-
dighets dataregister eller om myndigheten gör sig skyldig till databrott som avses i
1973 års datalag, är det allmänna - på samma sätt som privata rättssubjekt - skyl-
digt att ersätta det lidande som kan föranledas därav (se avsnitt 6).

Någon generell skyldighet att utge ersättning för lidande genom oriktig myn-
dighetsutövning gäller dock inte. I äldre rättspraxis finns visserligen exempel på
att offentliga tjänstemän, som förfarit felaktigt i tjänsten, har förpliktats att ersät-
ta det lidande som felet inneburit för enskilda personer (se Bengtsson, Skade-
stånd vid myndighetsutövning II, 1978, s. 143 f). Genom tillkomsten av 1972 års
skadeståndslag begränsades emellertid möjligheterna att få skadestånd för lidan-
de i sådana fall. Enligt förarbetena till den lagen kan ämbetsbrott endast i vissa
undantagsfall grunda rätt till ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 § skadestånds-
lagen (se också NJA 1977 s. 43). Exempel på sådana undantagsfall är att vissa
former av myndighetsmissbruk och brott mot tystnadsplikt kan vara att anse som
ofredande eller som en gärning vilken kan jämställas med ärekränkning (se prop.
1972:5 s. 571).

4.2 Reformfrågor
I den juridiska debatten har någon gång framhållits att det för den som har ut-

satts för oriktig myndighetsutövning kan synas rimligt att få ett åtminstone sym-
boliskt ersättningsbelopp som plåster på såren, vid sidan av ersättning för den
ekonomiska skada som kan bevisas; en sådan ersättningsmöjlighet skulle ligga i
linje med utvecklingen i skadeståndslagstiftningen på senare tid (se Bengtsson,
Skadestånd vid myndighetsutövning II, 1978, s. 142 f och 151; se också dens. i
SvJT 1977 s. 141).

Reglerna om det allmännas skadeståndsansvar ses för närvarande över av en
kommitté som tillkallades i november 1989. I direktiven för kommittén påpekas
att sådana skadelidande som har rätt till ersättning enligt dessa regler sällan torde
få full ersättning för den skada som har tillfogats dem genom fel eller försummel-
se vid myndighetsutövning, eftersom det vid förmögenhetsskador ofta är svårt för
den enskilde att visa storleken av denna skada. En av kommitténs uppgifter är
därför att överväga om den ersättning som det allmänna skall betala till den en-
skilde på grund av skador som uppkommit i samband med myndighetsutövning
bör bestämmas under hänsynstagande till även andra omständigheter än sådana
som har rent ekonomisk betydelse; en sådan ändring av grunderna för beräkning
av skadeståndet skulle bättre än vad nuvarande bestämmelser medger markera
intresset av att kompensera den skadelidande fullt ut för skadan (Dir. 1989:52 s. 1
och 7 f; se också lagutskottets betänkande 1988/89:LU31 s. 20).
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I direktiven sägs inget om att utredningsarbetet skall bedrivas i nordiskt sam-
arbete. Att så sker synes dock vara naturligt, eftersom reglerna i de nordiska
länderna om det allmännas skadeståndsansvar har stora likheter (se Bengtsson,
Skadestånd vid myndighetsutövning I, 1976, s. 45 ff och Ds 1989:12 s. 9 f). Den
aktuella översynen av de svenska reglerna har också behandlats vid det nordiska
justitieministermötet i juni 1989.

Frågan om rätten till ersättning för lidande vid oriktig myndighetsutövning har
ibland kopplats samman med frågan om offentliga funktionärers ansvar för fel
eller försummelse i tjänsten. Tanken att en enskild funktionär enbart av preventi-
va skäl skulle åläggas att utge ersättning för bl.a. ideell skada har emellertid hit-
tills avvisats (se SOU 1969:20 s. 40 och 77, SOU 1972:1 s. 186 och Ds Ju 1983:7 s.
374). I stället har utvecklingen på senare tid gått mot en skärpning av det straff-
ansvar som gäller för offentliga funktionärer (se prop. 1988/89:113 och justitie-
utskottets betänkande 1988/89 :JuU24).

En personlig reflektion är att det för den som har utsatts för oriktig myndig-
hetsutövning måste te sig mera angeläget att kunna få ersättning av det allmänna
för lidande som därvid har tillfogats honom än att den enskilde funktionär som
har felat straffas för detta. Men det ena behöver naturligtvis inte utesluta det
andra.

5. Ideell skada vid frihetsinskränkning

Bestämmelser om ersättning av staten till oskyldigt anhållna, häktade och döm-
da har funnits i svensk rätt sedan år 1886. Den nuvarande lagen om ersättning för
frihetsinskränkning kom till år 1974. Enligt den lagen lämnas ersättning för bl.a.
lidande (se 5 § första stycket). Denna ersättning bestäms enligt allmänna skade-
ståndsrättsliga principer och skall alltså motsvara den skada som har uppstått i
varje enskilt fall. Vid ersättningens bestämmande skall hänsyn tas till frihetsbe-
rövandets längd samt till bl.a. arten av det brott som det är fråga om och graden
av publicitet kring beslutet om frihetsinskränkning (se prop. 1974:97 s. 75 f och
Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, 1978, s. 191 ff).

I det utredningsbetänkande som låg till grund för 1974 års lag föreslogs en er-
sättningsregel av schablonkaraktär, som innebar att ersättningen utgick efter en
taxa baserad på frihetsberövandets längd och knuten till basbeloppet (se SOU
1972:73 s. 145 ff och 185 f). Detta förslag ansågs emellertid inte lämpligt med
hänsyn till att förhållandena i samband med en frihetsinskränkning varierar kraf-
tigt från fall till fall (se prop. 1974:97 s. 75). Högsta domstolen har också i ett fall
betonat vikten av att ersättning för lidande inte bestäms utifrån en taxa i detta
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ords vanliga mening. Domstolen framhöll dock samtidigt att det i och för sig är
naturligt - och väl också nödvändigt - att den tillämpande myndigheten söker sig
fram till vissa generella bedömningsgrunder (se NJA 1979 s. 297).

Anspråk på ersättning enligt lagen framställs hos justitiekanslern (se 2 § andra
stycket i 1972 års kungörelse om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall).
Den som inte är nöjd med den ersättning justitiekanslern erbjuder kan väcka
talan mot staten vid domstol. Sådana mål är emellertid förhållandevis sällsynta.
Det enda fall som hittills har prövats av högsta domstolen är det som nämndes
nyss.

I syfte att i sin skaderegleringspraxis söka behandla likartade fall lika har justi-
tiekanslern ställt upp vissa riktlinjer som utgår från frihetsberövandets längd. I
enlighet med uttalandena i förarbetena prövar justitiekanslern dock i varje enskilt
fall huruvida omständigheterna föranleder till högre eller lägre ersättning än de
schablonbelopp som anges i riktlinjerna. Dessa belopp justeras fortlöpande. De
nuvarande riktlinjerna utgår från ett belopp om 10.000 kr för varje månad som
någon har varit berövad friheten, eller 120.000 kr för ett års frihetsberövande.

Det högsta belopp som hittills har betalats ut är 400.000 kr, vilket belopp till-
erkändes en person som hade varit berövad friheten under tre år; beloppet döm-
des ut av hovrätten, sedan justitiekanslern hade erbjudit 250.000 kr (se RFS A:l
1986:26). För närvarande prövar justitiekanslern ett anspråk på betydligt högre
belopp, som framställts av den s.k. 42-åring vilken efter tio månaders frihetsbe-
rövande frikändes för mordet på Olof Palme.

När det gäller frågan om vad som kan anses vara en lämplig ersättningsnivå har
justitiekanslern ibland hänvisat till att ersättningsnivån beträffande ideell skada
generellt sett är låg i svensk domstolspraxis. Sedan de ersättningsbelopp, som
justitiekanslern tillämpar i sin skaderegleringspraxis, på senare tid har räknats
upp med högre tal än som följer av penningvärdets fall har han tillagt att dessa
belopp i sammanhanget är förhållandevis höga. Som en jämförelse kan nämnas
att ersättningsbeloppen för sveda och värk enligt trafikskadenämndens tabeller
(se avsnitt 2.2.4) i de allvarligaste fallen kan uppgå till ca 4.000 kr för en månads
sjukskrivningstid och 30.000 kr för ett års sjukskrivningstid.

6. Ideell skada vid vissa andra integritetskränkningar

Särskilda risker för integritetskränkningar föreligger vid insamlande och spri-
dande av personuppgifter genom automatisk databehandling. I 1973 års datalag
finns regler till skydd för den personliga integriteten i dessa fall, bl.a. om rätt till
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skadestånd. Sådan rätt föreligger enligt 23 § dels när skada uppstår till följd av att
personregister innehåller oriktiga eller missvisande uppgifter, dels när någon till-
fogas skada genom vissa databrott. Vid bedömande om och i vad mån skada har
uppstått skall hänsyn även tas till lidande och andra omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse. Också ideell skada ersätts alltså (se prop. 1973:33 s.
148 f och 1986/87:116 s. 17 ff). I praxis har lidande till följd av oriktig personupp-
gift ersatts med 10.000 kr i ett fall år 1987 och med 3.000 resp. 7.500 kr i två fall
år 1988 (se Kring-Wahlqvist, Datalagen med kommentar, 1989, s. 244 f).

Regler om skydd mot otillbörligt intrång i den enskildes personliga integritet
finns även i 1973 års kreditupplysningslag och i 1974 års inkassolag, vilka lagar in-
nehåller motsvarande bestämmelser om ersättning för ideell skada. Enligt 21 §
kreditupplysningslagen ersätts skada som till följd av kreditupplysningsverksam-
het tillfogas någon genom otillbörligt intrång i hans personliga integritet eller ge-
nom att oriktig uppgift lämnas om honom, om inte den som bedriver verksam-
heten kan visa att tillbörlig omsorg och varsamhet har iakttagits (se prop.
1973:155 s. 119 ff). Och 18 § inkassolagen ger rätt till ersättning för skada som till
följd av inkassoverksamhet tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning eller an-
nan otillbörlig inkassoåtgärd (se prop. 1974:42 s. 99 ff).

7. Ideell skada vid intrång i immateriella rättigheter e.d.

7.1 Nuvarande förhållanden
Att immateriella rättigheter ofta har ett ekonomiskt värde är givet. Men det

ligger i sakens natur att de också har ett immateriellt, dvs. ideellt, värde.
Inom upphovsrätten har bestämmelser om ersättning för ideell skada funnits

sedan slutet av 1800-talet. Till skillnad från andra rättigheter av icke-ekonomisk
natur - rätten till kropp, frihet, ära, integritet etc - vilka framgår endast av rätten
till skadestånd för ideell skada har upphovsmannen till ett verk en positivt före-
skriven ideell rätt ("droit moral") vars åsidosättande kan medföra skadestånd av
ideell natur. Dessutom kan han få ideellt skadestånd för intrång i den ekono-
miska rätt som upphovsrätten representerar.

De nuvarande bestämmelserna om ersättning vid intrång i upphovsrätt åter-
finns i 1960 års upphovsrättslag. Enligt 54 § andra och tredje styckena i den lagen
har upphovsmannen eller hans rättsinnehavare rätt till ersättning för bl.a. lidande
eller annat förfång till följd av intrång i upphovsrätten (se prop. 1960:17 s. 289 ff).
Motsvarande bestämmelser finns i 17 § andra och tredje styckena i 1960 års lag
om rätt till fotografisk bild. I rättspraxis har ersättning för lidande till följd av
upphovsrättsintrång dömts ut med 10.000 kr i ett fall (se NJA 1987 s. 266) och,
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tillsammans med ersättning för ekonomisk skada, med 15.000 kr i annat fall (se
NJA 1984 s. 34).

Skyldighet att ersätta ideell skada gäller också enligt 1978 års lag om namn och
bild i reklam för den som gör sig skyldig till brott mot den lagen (se 3 § första
stycket) och enligt 1982 års namnlag för den som gör intrång i någon annans rätt
till ett egenartat efternamn (se 23 §). Vid bedömande om och i vad mån skada har
uppstått skall enligt båda lagarna hänsyn tas även till lidande och övriga om-
ständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse (se prop. 1978/79:2 s. 49 f och
prop. 1963:37 s. 122 f).

Inom patenträtten har tidigare inte funnits någon möjlighet till ersättning för
ideell skada. Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 juli 1986, har emel-
lertid en sådan möjlighet införts i 1967 års patentlag i syfte att förbättra patentha-
varens möjlighet att få full ersättning för den skada han lider vid patentintrång.
Enligt 58 § första stycket i den lagen skall vid bedömande av ersättningens storlek
hänsyn tas även till patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och till
övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse (se prop. 1985/
86:86 s. 29 ff och 44 f). En motsvarande bestämmelse finns i 7 § andra stycket i
1986 års lag om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (se prop. 1986/87:49
s. 14, 23, 29 och 31 f).

En liknande bestämmelse har tagits in i det förslag till lag om skydd för före-
tagshemligheter som riksdagen i maj 1989 - efter en ytterst förvirrad debatt - för-
klarade vilande i avvaktan på ett slutligt ställningstagande i maj 1990. Enligt 9 § i
det lagförslaget skall vid bestämmande av skadestånd för ett angrepp på en nä-
ringsidkares företagshemlighet hänsyn tas även till dennes intresse av att hem-
ligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av an-
nan än rent ekonomisk betydelse (se prop. 1987/88:155 s. 26 f och 49 f).

Gemensamt för de fall som nu berörts är att det ofta är mycket svårt att fast-
ställa den ekonomiska skada som ett intrång i någon annans rätt medför för den-
ne. Skadestånden riskerar därför att bli alltför låga, om hänsyn tas endast till om-
ständigheter av rent ekonomisk betydelse. Att man skall kunna beakta även and-
ra omständigheter innebär alltså att skadeståndssanktionen förstärks. Utgångs-
punkten är dock alltjämt att ersättningen inte skall avse mer än den verkliga
skadan, bestämd med hänsyn även till sådana andra omständigheter.

En riktpunkt för bestämmandet av skadestånd enligt de angivna bestämmelser-
na är att skadeståndet inte får bli så lågt att det blir ekonomiskt lönsammare att
göra ett obehörigt intrång i någon annans rätt än att förvärva rättigheten på ett
legitimt sätt. En omständighet som kan få betydelse är skadevållarens vinst, efter-
som det oftast torde vara lättare att utreda denna vinst än att beräkna den skade-
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lidandes uteblivna vinst. Andra omständigheter som kan påverka skadeståndets
storlek är intrångets varaktighet och graden av skadevållarens skuld.

Någon ersättningspraxis beträffande dessa bestämmelser har av naturliga skäl
ännu inte utbildat sig.

7.2 Reformfrågor
Den immaterialrättsliga lagstiftningen har tillkommit i nära nordiskt samarbete

och företer stora likheter i alla nordiska länder. Någon motsvarighet till de ersätt-
ningsregler som nyligen har införts i Sverige beträffande patentintrång och in-
trång i rätten till kretsmönster i halvledarprodukter, liksom de som är på gång när
det gäller angrepp på företagshemligheter, finns dock inte i de andra länderna.

Vid Nordiska mötet för industriellt rättskydd 1986 uppfattades de nya svenska
reglerna på patenträttens område från en del håll som ett steg bort från nordisk
rättslikhet (se NIR 1986 s. 430, 431, 433 och 442). Det påstående som därvid gjor-
des om att dessa regler inte i förväg diskuterats med övriga nordiska länder är
dock överdrivet; ett visst samråd skedde innan reglerna infördes. Mötet avsluta-
des med en hemställan till regeringarna i de nordiska länderna att inleda ett ge-
mensamt samarbete med sikte på att harmonisera och förbättra sanktionsreglerna
på immaterialrättens område, särskilt när det gäller industriella rättigheter (se
NIR 1986 s. 553).

I det svenska justitiedepartementet ser man för närvarande över sanktionerna i
lagstiftningen om industriellt rättsskydd med sikte på att förstärka möjligheterna
att ingripa mot och beivra intrång i främst rätten till varumärken och mönster (se
Dir. 1989:62 s. 2 och 6). Ett resultat av detta arbete kan bli att en rätt till ersätt-
ning för ideell skada införs också på dessa områden. De svårigheter att bevisa den
ekonomiska skadan som har motiverat denna rätt på patentområdet gör sig gäl-
lande även här (se t.ex. SOU 1958:10 s. 332 och 333).

Andra tänkbara områden där det i en framtid kan bli aktuellt att införa en så-
dan ersättningsmöjlighet är inom växtförädlarrätten, som ju ligger patenträtten
nära, samt inom konkurrensrätten och firmarätten.

8. Ideell skada vid sakskada

8.1 Nuvarande förhållanden
Vid sakskada ersätts i princip inte någon form av ideell skada. Ett undantag

gäller dock om skadan har orsakats genom ett förmögenhetsbrott som innefattar
ofredande. Den som tillfogas lidande genom ett sådant brott, t.ex. vid rån eller
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"väskryckning", har enligt 1 kap. 3 § i 1972 års skadeståndslag rätt till ersättning
för detta lidande (se avsnitt 3.2.1 och 3.2.3).

Möjligen går det också att få ersättning enligt denna paragraf för den chock och
bestörtning som kan upplevas av den som finner sin bostad skövlad efter ett in-
brott eller en omfattande skadegörelse. Bland de brott som enligt förarbetena till
paragrafen berättigar till ersättning för lidande ingår nämligen hemfridsbrott (se
prop. 1972:5 s. 570; jfr RH 1987:20). Frågan är dock hittills obesvarad i domstols-
praxis. Däremot finns i brottsskadenämndens praxis exempel på att lidande har
ersatts vid bostadsinbrott i fall då den skadelidande har varit hemma och kon-
fronterats med tjuven eller av fruktan för denne hållit sig gömd. Nämnden har dock
inte ansett sig ha stöd i rättspraxis för att ersätta det obehag som den skadelidande
kan uppleva om han kommer hem och finner att det har varit inbrott i bostaden.

En annan omdiskuterad fråga är i vad mån intrång i ett sådant ideellt intresse
som rekreationsintresset kan ersättas vid sakskada även när inga särskilda kostna-
der har uppkommit på grund av intrånget. Beträffande denna fråga kan hänvisas
till Hellner, Skadeståndsrätt, 1985, s. 314 ff och Conradi, Brottsskadelagen, 1989,
s. 60 f (jfr också avsnitt 9 och 10.1).

Klart är att det inte är möjligt att få ersättning för själva den kränkning som ett
brottsligt angrepp på den skadelidandes egendom kan innebära eller för det in-
trång i övrigt i den skadelidandes äganderätt som en skada på dennes egendom
utgör. Sålunda ersätts inte t.ex. egendomens affektionsvärde. Sådana värden an-
ses inte kunna mätas efter en tillräckligt objektiv måttstock för att förlusten skall
betraktas som ekonomisk skada. Ett undantag gäller dock om egendomen har ett
affektionsvärde också för andra än ägaren, så som kan vara fallet med en familje-
klenod; då kan kriteriet på ekonomisk skada vara uppfyllt (se t.ex. Strahl, Om
rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten, 1948, s. 13, Persson, Ska-
da och värde, 1953, s. 337 f och Grönfors i TfR 1963 s. 604).

Det kan nämnas att det tidigare har funnits en möjlighet att få ersättning för
förlust av en fastighets affektionsvärde till följd av ett vattenföretag eller annan
åtgärd enligt 1919 års vattenlag. I 9 kap. 8 § i den lagen föreskrevs att vid av-
görande om och i vad mån skada uppstått hänsyn skulle tas även till skada eller li-
dande av annan beskaffenhet än rent ekonomisk. Enligt förarbetena åsyftades re-
na affektionsvärden som hade en stor betydelse för en viss person, familj eller
kanske släkt men som inte ägde allmängiltighet och därför inte inverkade på fast-
ighetens marknadsvärde (se NJA II 1919 s. 252 f). Denna bestämmelse upp-
hävdes emellertid år 1974, eftersom det inte ansågs möjligt att med rimliga an-
språk på rättvisa och stadga i beräkningen utmäta någon särskild ersättning ut-
över ersättningen för ekonomisk skada (se prop. 1974:83 s. 145; jfr SOU 1972:14
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s. 76). Någon motsvarighet till bestämmelsen har inte heller tagits in i den nuva-
rande vattenlagen från år 1983 (se Strömberg, Vattenlagen, 1984, s. 130 f).

8.2 Reformfrågor
Frågan om ersättning skall kunna ges för lidande i samband med bostadsinbrott

e.d. har tagits upp i direktiven till kommittén om ideell skada (se avsnitt 2.4.1 och
3.4.1), som därvid har ålagts att överväga denna fråga (se Dir. 1988:76 s. 6). Frå-
gan har därefter återkommit i en motion till 1988/89 års riksmöte; i denna hävda-
des att många som drabbas av bostadsinbrott upplever brottet som en grov kränk-
ning, varför lidande av denna art borde ersättas som ideell skada (se mot. 1988/
89:L624). Riksdagen hänvisade till att frågan redan övervägdes av kommittén om
ideell skada (se lagutskottets betänkande 1988/89:LU25 s. 8 f).

I samma riksdagsmotion anfördes vidare att skadestånd borde kunna utgå för
förlust av egendom med särskilt affektionsvärde. Vid behandlingen av motionen
utgick riksdagen från att även denna fråga kunde komma att aktualiseras under
det nämnda utredningsarbetet (se lagutskottets betänkande 1988/89:LU25 s. 9; jfr
Ds Ju 1987:1 s. 25).

Också i den nordiska diskussionen har förespråkare ibland funnits för tan-
ken att ersättning skall kunna ges för förlust av en egendoms affektionsvärde
(se framför allt Hagerup Bull i TfR 1920 s. 190 ff; jfr Grönfors i TfR 1963 s. 603
ff).

9. Ideell skada vid miljöskada e.d.

I 1969 års miljöskadelag föreskrevs tidigare i 30 § att den som orsakade olägen-
het genom miljöfarlig verksamhet skulle utge ersättning härför. Huruvida ut-
trycket olägenhet omfattade också skada av annan än ekonomisk natur är något
oklart. Det finns de som hävdar att det i varje fall i äldre rättspraxis kan påträffas
exempel från miljöskadeområdet på att domstolarna har accepterat ersättning för
ideell skada som inte har samband med personskada (se Dufwa i SvJT 1987 s. 49
och Bengtsson i Festskrift till Sveriges advokatsamfund, 1987, s. 102). Den upp-
fattningen har emellertid också förts fram att varken miljöskyddslagen eller äldre
rättspraxis gav belägg för att annat än rent ekonomisk skada var ersättningsgill på
detta område (se Agell i Nordisk Försäkringstidskrift 1973 s. 115 f).

Bestämmelsen i 30 § miljöskyddslagen upphävdes genom 1986 års miljöskade-
lag. I det utredningsbetänkande som låg till grund för den lagen förordades en
försiktig utvidgning av området för ersättningsgill skada, så att ersättning kunde
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ges även för vissa olägenheter av närmast ideell natur (se SOU 1983:7 s. 155 f).
Föredragande statsrådet ställde sig emellertid avvisande till denna tanke och an-
förde (se prop. 1985/86:83 s. 20):

"För min del anser jag att det inte finns anledning att på miljöskadeområdet tillämpa andra
regler om skadestånd för ideell skada än som gäller inom skadeståndsrätten i allmänhet.
Visserligen finns det . . . särskilda områden där sådan ersättning utges. De är emellertid
klart avgränsade och rör huvudsakligen olika slag av kränkningar av den personliga in-
tegriteten. Det skulle vara något principiellt nytt om man för miljöskadornas del införde en
möjlighet till ersättning för sådana svårbedömbara olägenheter av ideellt slag som 'för-
fulning av naturen' e.d. Ofta medför sådana olägenheter skadeföljder av ekonomisk art,
t.ex. i form av ett minskat marknadsvärde hos en fastighet, och den skadelidande har
då . . . under vissa förutsättningar rätt till ersättning för denna förmögenhetsskada. Längre
än så bör man emellertid inte gå. Några särskilda bestämmelser om rätt till ersättning för
ideell skada som inte har samband med personskada bör alltså inte tas in i den nya miljöska-
delagen."

Av detta uttalande, som godtogs av riksdagen (se LU 1985/86:25), kan man dra
den slutsatsen att det enligt lagstiftaren inte var möjligt i äldre rätt att få ersätt-
ning för miljöskador av ideell natur och att en sådan möjlighet inte heller bör fin-
nas i fortsättningen (jfr den inte helt klargörande debatten i denna fråga mellan
Dufwa i SvJT 1987 s. 48 f och Eriksson i SvJT 1987 s. 390 f; se numera också
högsta domstolens dom den 1 mars 1990, DT 9).

Lika kallsinnig har lagstiftaren varit till att ändra ersättningsreglerna i 1983 års
vattenlag så att även ideell skada - t.ex. genom intrång i det rekreationsintresse
som fisket representerar - kan ersättas (se jordbruksutskottets betänkanden 1988/
89:JoU4 s. 11 och 1988/89:JoU22 s. 12 f).

Det bör dock understrykas att rätt till ersättning kan föreligga i den mån olä-
genheter av detta slag på något sätt går att hänföra till en ekonomisk förlust. Man
rör sig här ofta med rena fiktioner. Exempel på detta är rättsfallen NJA 1898 s.
290, där en person som olovligen avverkat några träd dömdes att ersätta deras
prydnadsvärde, och NJA 1919 s. 1, där en kyrklig församling tillerkändes skade-
stånd därför att området vid dess kyrka hade avsevärt förlorat i skönhetsvärde till
följd av avverkning av träd. Fastigheternas marknadsvärde ansågs uppenbarligen
i dessa fall ha minskat genom avverkningen. I litteraturen har uttalats att man i
sådana fall lägger på ett övervärde ovanpå fastigheternas egentliga saluvärde,
med andra ord en fritt uppskattad penningsumma som ett lämpligt "plåster på så-
ret"; sådana mervärden sägs t.o.m. på fastighetsmarknaden bli taxerade till be-
lopp efter ganska fasta skalor, på liknande sätt som lyte och men (se Grönfors i
FJFT 1973 s. 164). Skillnaden mot ersättning för ideell skada blir då hårfin.
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10. Ideeli skada i kontraktsförhållanden

10.1 Olägenheter i konsumentförhållanden

Inom den allmänna kontraktsrätten är huvudregeln vid avtalsbrott att endast
skadeföljder av klart ekonomisk natur ersätts. I fråga om avtalsbrott som har lett
till personskada torde visserligen numera gälla att den skadelidande i princip är
berättigad till ersättning för ideell skada i form av sveda och värk etc, på samma
sätt som i utomobligatoriska sammanhang (rättsläget var tidigare oklart, se NJA
1934 s. 190 och 1945 s. 676 samt Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsför-
hållanden I, 1960, s. 268 ff och Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada, 1977,
s. 131 ff). Men i övrigt ger skador av rent ideell natur - såsom obehag, olust, irri-
tation ("psykiskt lidande") över det besvär som ett avtalsbrott kan vålla - enligt
huvudregeln inte rätt till ersättning (se bl.a. prop 1984/85:110 s. 274 och 1989/
90:89 s. 42). Att undantag från denna huvudregel gäller inom arbetsrätten berörs
i avsnitt 10.2.

Ibland kan det föreligga stora svårigheter att fastställa vilken ekonomisk skada
som ett avtalsbrott har medfört. Skadan får då uppskattas efter en skälighets-
bedömning. Om underlaget för denna bedömning är magert, får ersättning-
en i praktiken ett ideellt inslag (se Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, 1986, s.
217).

I konsumentförhållanden har köp och tjänster i allt större utsträckning kommit
att gälla nyttigheter som tillgodoser fritidsintressen eller som är avsedda att be-
spara konsumenterna obekvämt arbete. Avtalsbrott som innebär intrång i in-
tressen av detta slag har i ökad grad ansetts ha en direkt ekonomisk betydelse,
trots att sådana olägenheter till följd av avtalsbrottet inte direkt kan mätas i peng-
ar. Ett exempel är att konsumenten inte får avsett utbyte av sin semester därför
att en beställd segelbåt inte levereras i tid. Ersättningen får i dessa fall i regel be-
stämmas på grundval av en skönsmässig uppskattning av de kostnader eller det
arbete som konsumenten har lagt ned för att få ökad fritid, ett bekvämligare var-
dagsliv eller en för honom värdefull rekreation. Både 1985 års konsumenttjänst-
lag och det förslag till ny konsumentköplag som nyligen har lämnats till riksdagen
bygger på ett sådant synsätt (se SOU 1979:36 s. 499 f och prop. 1984/85:110 s. 274
resp. SOU 1984:25 s. 174 och prop. 1989/90:89 s. 42; jfr SOU 1976:66 s. 172).

Denna ersättning för olägenheter till följd av bl.a. förlust av fritid har likheter
med den ersättning som vid personskada lämnas för olägenheter i övrigt till följd
av skadan (se avsnitt 2.2.2). Den inte oväsentliga skillnaden föreligger dock att
det för rätten till ersättning i kontraktsförhållanden synes krävas att den skadeli-
dande har haft särskilda kostnader för att kunna utnyttja sin fritid på avsett sätt;
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om han inte har haft det och på grund av avtalsbrottet avstår från den tillämnade
fritidssysselsättningen, torde han inte kunna få någon ersättning.

I Finland synes man emellertid på väg att ta steget fullt ut och uttryckligen ge
rätt till ersättning för ideell skada i de fall som nu har berörts. Enligt ett förslag
till ändring av 1978 års konsumentskyddslag skall sålunda som indirekt skada vid
konsumentköp och konsumenttjänster anses sådan förlust av möjligheten att ut-
nyttja en vara resp. en tjänst som inte har medfört konkret ekonomisk förlust
samt annan liknande olägenhet av väsentlig betydelse (se justitieministeriets lag-
beredningsavdelnings publikation 9/1988). En motsvarande bestämmelse åter-
finns även i ett förslag till lag om bostadsköp som lades fram av bostadsköpskom-
missionen i oktober 1989 (se kommittébetänkande 1989:47).

I de andra nordiska länderna torde det däremot knappast vara aktuellt att in-
föra en möjlighet till ersättning för sådana olägenheter i konsumentförhållanden
som nu har diskuterats. Det kan dock tänkas att man i Danmark i samband med
införlivandet med dansk rätt av ett blivande EG-direktiv om sällskapsresor kom-
mer in på denna fråga.

10.2 Kränkning av arbetsrättsliga intressen

10.2.1 Nuvarande förhållanden
Ersättning för obehag eller lidande som inte kan värderas i pengar förekommer

sedan gammalt inom arbetsrätten. Sådan ideell skada kan uppstå vid kollektivav-
tals- och fredspliktsbrott, vid föreningsrättskränkning och könsdiskriminering och
vid uppsägning eller avskedande i strid mot lag eller avtal. En olovlig arbetsned-
läggelse kan förorsaka arbetsgivaren bekymmer och oro för de ekonomiska kon-
sekvenserna (se AD 1948 nr 83), och en uppsägning eller ett avskedande i för-
eningssrättskränkande eller könsdiskriminerande syfte eller annars i strid mot lag
eller avtal kan innebära obehag eller lidande av samma art som vid ärekränkning
eller liknande brott mot den personliga integriteten.

Skadestånd för ideell skada kan också utgå för att ett kollektivavtal eller en ar-
betsrättslig lag inte har "hållits i helgd", alltså för avtalsbrottet eller lagbrottet
som sådant. Ibland förekommer försök att ge förklaring åt denna form av skade-
stånd som inordnar den under ideellt skadestånd i vedertagen mening. Man talar
om att den förfördelade parten har lidit moralisk skada, förlorat i prestige inför
sina medlemmar e.d. (se Bergström, Kollektivavtalslagen, 1948, s. 150 och
Schmidt, Facklig arbetsrätt, 1989, s. 231). Det har också sagts att skadeståndet
bör betraktas som ett "plåster på såret", jämförbart med ersättning för sveda och
värk vid personskada (se Schmidt vid Nordiska juristmötet 1972 s. 135). Å andra
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sidan finns det de som hävdar att det här över huvud taget inte rör sig om något
slags skadestånd för liden skada utan om ett rent privaträttsligt straff, en bot eller
en plikt (se Sigeman i Vänbok till Axel Adlercreutz, 1983, s. 320 f och där åbe-
ropad litteratur). Men namnet gör inte saken. En sådan diskussion om ersätt-
ningens natur är egentligen ganska meningslös. Man kommer inte ifrån att ersätt-
ningen i lagstiftningen har behandlats som en särskild form av skadestånd för ide-
ell skada. Detta ändras inte av att ersättningen kanske inte till alla delar kan
inpassas i det traditionella mönstret för detta slags skadestånd; det medför i så fall
bara att detta mönster får ändras i enlighet härmed.

Den ersättning för ideell skada som är den dominerande sanktionsformen inom
arbetsrätten brukar kallas allmänt skadestånd. Bestämmelser om denna ersättning
infördes första gången i svensk rätt genom 1928 års lag om kollektivavtal. Lik-
nande bestämmelse togs därefter in i 1936 års lag om förenings- och förhandlings-
rätt, 1938 års lag om semester, 1939 års lag förbud mot arbetstagares avskedande
med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m., 1944 års hembiträdeslag och 1945
års lag om förbud mot avskedande av arbetstagare i anledning av äktenskap eller
havandeskap m.m.

Nuvarande bestämmelser om allmänt skadestånd återfinns - förutom i 5 § and-
ra stycket i nyssnämnda 1939 års lag - i 8 § andra stycket i 1970 års lag om arbets-
givares kvittningsrätt, 20 § andra stycket i 1970 års lag om arbetstid m.m. i husligt
arbete, 10 § första stycket i 1974 års lag om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen, 13 § första stycket i 1974 års lag om arbetstagares rätt till ledighet
för utbildning, 55 § i 1976 års lag om medbestämmande i arbetslivet, 32 § andra
stycket i 1977 års semesterlag, 13 § första stycket i 1978 års lag om rätt till ledig-
het för vård av barn, m.m., 8 § andra stycket i 1979 års lag om jämställdhet mel-
lan kvinnor och män i arbetslivet, 9 § andra stycket i 1979 års lag om rätt till le-
dighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m., 38 § andra stycket i 1982
års lag om anställningsskydd, 8 § i 1986 års lag om rätt till ledighet för grund-
läggande svenskundervisning för invandrare, 15 § andra stycket i 1987 års lag om
styrelserepresentation för de privatanställda och 26 § i 1988 års lag om ersättning
och ledighet för närståendevård. En hänvisning till bestämmelsen i 1982 års lag
om anställningsskydd förekommer dessutom i 86 § andra stycket i 1914 års lag om
kommission, handelsagentur och handelsresande och i 16 kap. 7 § första stycket i
1976 års lag om offentlig anställning. Sistnämnda lag hänvisar vidare i 3 kap. 6 §
första stycket till skadeståndsbestämmelserna i 1976 års medbestämmandelag.

Den centrala bestämmelsen är 55 § i 1976 års medbestämmandelag (se prop.
1975/76:105 Bil. 1 s. 283 ff; jfr SOU 1975:1 s. 494 ff och SOU 1982:60 s. 228 ff).
Enligt den bestämmelsen skall vid bedömande om och i vad mån skada har upp-
kommit för någon hänsyn tas även till dennes intresse av att lagens eller kol-
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lektivavtalets bestämmelser iakttas och till övriga omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse. Liknande formuleringar har tidigare använts i andra
lagar och finns alltjämt i t.ex. 32 § andra stycket i 1977 års semesterlag, enligt vil-
ken bestämmelse hänsyn skall tas till arbetstagarens intresse av att erhålla semes-
terledighet. På senare tid sägs i stället vanligen att hänsyn skall tas till den kränk-
ning som lagbrottet innebär.

Vid tillkomsten av 1928 års lag om kollektivavtal tog föredragande statsrådet
avstånd från en under lagstiftningsarbetet framförd tanke att det allmänna ska-
deståndet skulle på grund av skadevållarens skuld kunna höjas utöver skadans
verkliga belopp. En sådan regel kunde enligt hans mening uppfattas som om man
införde ett straff rättsligt moment, något som borde undvikas på detta område (se
prop. 1928:39 s. 124).

Det allmänna skadeståndet har emellertid det väsentliga draget gemensamt
med exempelvis böter eller avtalsvite att det - förutom att utgöra ersättning för
ideell skada - har en utpräglat preventiv funktion. Med någon överdrift (se ovan)
kan man säga att det allmänna skadeståndet i praktiken delvis tjänstgör som ett
slags privaträttslig straffsanktion. I den allmänna debatten förväxlas också de ut-
dömda skadeståndsbeloppen ofta med böter, framför allt i mål om skadestånd för
deltagande i en olovlig stridsåtgärd.

Särskilt påfallande är det preventiva inslaget hos det allmänna skadeståndet när
det utdöms som påföljd för brott mot lag- eller kollektivavtalsbestämmelser med
karaktär av säkerhets- eller ordningsföreskrifter. I sådana fall kan man i realite-
ten inte fastställa eller uppskatta någon ideell skada som kan tjäna som mått vid
skadeståndsberäkningen. I stället är det förseelsens grovhet, dvs. graden av skuld
hos skadevållaren och förseelsens beskaffenhet i övrigt, som blir avgörande. Det
allmänna skadeståndets främsta syfte är här att inskärpa vikten av att också de
formella föreskrifterna iakttas.

En annan viktig funktion hos det allmänna skadeståndet är att utgöra ett slags
surrogat för ersättning för ekonomisk skada. Det allmänna skadeståndet infördes
bl.a. på grund av svårigheten att bevisa vilken ekonomisk skada som ett avtals-
brott - framför allt en olovlig stridsåtgärd - hade medfört. Likheten med den sär-
skilda form av skadestånd för ideell skada som nyligen har börjat införas på im-
materialrättens område (se avsnitt 7) är slående.

Tvister på arbetsrättens område - bl.a. om allmänt skadestånd - handläggs i en
särskild processuell ordning, där arbetsdomstolen utgör första och enda domstol
för vissa tvister (framför allt tvistemål som förs av arbetsmarknadens organisatio-
ner för egen eller för en medlems räkning) medan övriga tvister prövas av tings-
rätterna med arbetsdomstolen som fullföljdsinstans. Rättsbildningen på området,
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bl.a. i fråga om det allmänna skadeståndets storlek, styrs alltså av arbetsdom-
stolen.

Vid sidan härav avgörs en del arbetstvister i skiljeförfarande. Det gäller fram-
för allt tvister mellan oorganiserade parter. De fasta skiljenämnder som tidigare
funnits för att pröva vissa tvister från den organiserade sektorn av arbetsmarkna-
den (se SOU 1974:8 s. 75 ff) har numera i stort sett upphört.

Storleken av det allmänna skadeståndet bestäms i varje enskilt fall efter en skä-
lighetsuppskattning. Sådana faktorer som hur grovt lag- eller avtalsbrottet har va-
rit, skadevållarens större eller mindre skuld, den skadelidandes medvållande och
den skadegörande handlingens beskaffenhet i övrigt är avgörande för skade-
ståndsbeloppet. En viktig princip är även att det inte i något fall skall te sig lön-
samt för en arbetsgivare att sätta arbetstagarnas rätt åt sidan till förmån för andra
intressen (se bl.a. prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 302 samt AD 1982 nr 114 och 1988
nr 17).

Det är naturligt att det i arbetsdomstolens praxis har utbildats någorlunda be-
stämda normer - eller taxor om man så vill - för värderingen av vissa lag- eller av-
talsbrott. Särskilt påtagligt är detta när det gäller brott mot 1982 års anställnings-
skyddslag, även om omständigheterna i det enskilda fallet givetvis alltid har stor
betydelse (se AD 1982 nr 39; jfr Nilsson i Lag & Avtals årsbok 1978 s. 17 f). Nor-
malt bestämmer arbetsdomstolen det allmänna skadeståndet till 25.000 kr för en
obefogad uppsägning (se AD 1988 nr 71) och till 35.000 - 40.000 kr för ett obe-
fogat avskedande (se Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 281 f och 337). Inne-
fattar uppsägningen eller avskedandet samtidigt föreningsrättskränkning, blir det
allmänna skadeståndet naturligtvis högre; det hittills högsta beloppet är 100.000
kr (se AD 1988 nr 162). Brott mot 1979 års jämställdhetslag torde normalt med-
föra ett allmänt skadestånd på 25.000 kr (se AD 1987 nr 67).

Vid kollektivavtalsbrott varierar det allmänna skadeståndet vanligen mellan
5.000 och 25.000 kr. Högre belopp förekommer dock ibland, t.ex. 100.000 kr i ett
fall (se AD 1988 nr 17) och 150.000 kr i ett annat fall (se AD 1982 nr 114). De all-
ra högsta skadestånden har dömts ut för underlåtenhet att förhandla enligt 11 § i
1976 års medbestämmandelag inför större företagsbeslut; företaget förpliktades
att betala sammanlagt 180.000 kr fördelat på tre fackförbund i ett fall från år
1978, vilket i dagens penningvärde motsvarar nästan 400.000 kr (se AD 1978 nr
156), 265.000 kr fördelat på två fackförbund i ett annat fall (se AD 1987 nr 92)
och 900.000 kr fördelat på tre fackförbund i ett tredje fall (se AD 1984 nr 75).

För fredspliktsbrott har arbetstagarorganisationer som föranlett eller medver-
kat till en olovlig stridsåtgärd eller underlåtit att hindra åtgärden eller verka för
dess upphörande (se 42 § första stycket medbestämmandelagen) ådömts allmänt
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skadestånd med 10.000 - 15.000 kr (se t.ex. AD 1982 nr 31, 1984 nr 106 och 1988
nr 34). I ett fall från år 1963 dömdes en arbetstagarorganisation att betala 40.000
kr, vilket i dagens penningvärde motsvarar nästan 250.000 kr (se AD 1963 nr 12).
För enskilda arbetstagare som deltar i en olovlig stridsåtgärd är skadeståndsbe-
loppet i princip maximerat till 200 kr för varje arbetstagare (se 60 § tredje stycket
medbestämmandelagen). Detta maximibelopp har - med undantag för åren 1976-
1984 - varit oförändrat sedan år 1929, då det motsvarade en industriarbetares ge-
nomsnittliga månadslön. Inom denna med tiden allt snävare ram differentieras de
utdömda beloppen med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det
kan tilläggas att ett förslag av regeringen om att - samtidigt med lönestopp och
obligatorisk fredsplikt under en tid av två år - införa ett maximibelopp på 5.000
kr för brott mot denna fredsplikt förkastades av riksdagen i februari 1990 (se
prop. 1989/90:95 och arbetsmarknadsutskottets betänkande 1989/90:AU24).

Slutligen kan nämnas att 39 § i 1982 års anställningsskyddslag innehåller be-
stämmelser om ett normerat skadestånd för det fall att en arbetsgivare vägrar att
följa en dom som innebär att en arbetstagare har rätt att komma tillbaka i arbe-
tet. Detta skadestånd utgår med ett i lagen angivet antal månadslöner, som beror
av arbetstagarens ålder och sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (se
prop. 1973:129 s. 182 f). I den mån skadeståndsbeloppet överstiger den faktiska
ekonomiska förlust som arbetsgivarens vägran medför för arbetstagaren, blir ska-
deståndets funktion att ersätta den ideella skada som därigenom har uppkommit
för denne. Skadeståndet utgör alltså en hybrid av ersättning för ekonomisk och
ideell skada. Arbetsdomstolen har i ett fall från år 1981 dömt ut skadestånd enligt
dessa bestämmelser med 32 månadslöner, utgörande ca 470.000 kr eller i dagens
penningvärde nästan 750.000 kr (se AD 1981 nr 115).

10.2.2 Nordiska förhållanden
I Danmark gäller enligt § 12 i 1973 års lag om arbejdsretten en särskild sank-

tion i form av s.k. bot vid kollektivavtalsbrott, bl.a. brott mot fredsplikten. Den-
na bot utgör ett slags skadestånd men har samtidigt karaktär av ett privatstraff;
den fastställs huvudsakligen med hänsyn till behovet av en preventiv sanktion och
inte efter den skada som föreligger i det enskilda fallet. I tillämpningen har fasta
taxor utbildat sig. En arbetstagarorganisation som ordnat eller understött eller
förhållit sig passiv inför en avtalsstridig stridsåtgärd bland medlemmarna har i
domstolspraxis ålagts att betala en bot om en miljon DKR. Denna praxis framstår
som den strängaste i Norden (se Sigeman i Vänbok till Axel Adlercreutz, 1983, s.
318).

Vid en osaklig uppsägning eller ett osakligt avskedande kan arbetsgivaren åläg-
gas att betala s.k. gottgörelse, som fastställs efter samtliga omständigheter i det
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föreliggande fallet. Underlåtenhet att iaktta föreskriven uppsägningstid medför
normalt skyldighet att utge en normerad ekonomisk gottgörelse, som täcker både
ekonomisk och ideell skada.

I Finland innehåller 7, 9 och 10 §§ i 1946 års lag om kollektivavtal regler om
s.k. plikt för den som gör sig skyldig till brott mot kollektivavtalet eller mot sin
freds- eller övervakningsplikt. Plikten, som är maximerad till 90.000 FMK för en
arbetsgivare och 900 FMK för en arbetstagare, bestäms med hänsyn till framför
allt skadans storlek och graden av skuld. Den utgår i stället för skadestånd men
kan genom avtal bytas ut mot en skyldighet att ersätta den verkliga skadan.

Påföljden för en osaklig uppsägning eller underlåtenhet att iaktta uppsägnings-
tid är ett i lagen angivet normerat skadestånd.

I Norge ersätts endast ekonomisk skada vid kollektivavtals- eller fredsplikts-
brott. Ersättning för ideell skada förekommer däremot vid obefogade uppsäg-
ningar eller avskedanden (se § 62 och § 66 nr 5 i 1977 års arbetsmiljölag). Vid be-
stämmandet av denna ersättning läggs särskild vikt vid om uppsägningen eller av-
skedandet har skett på ett kränkande sätt.

10.2.3 Reformfrågor
Det arbetsrättsliga området torde vara det rättsområde där de nordiska skillna-

derna är störst beträffande ersättning för ideell skada. Förutsättningarna för en
ökad nordisk rättslikhet på detta område är nog inte heller särskilt stora.

Visserligen har för Sveriges del från gång till annan framförts förslag om att by-
ta ut det allmänna skadeståndet för deltagande i en olovlig strejk mot en ekono-
misk bot eller plikt som skulle tillfalla ett gemensamt nyttigt ändamål (se t.ex.
Schmidt, Facklig arbetsrätt, 1979, s. 278 och 293 f och Sigeman i Vänbok till Axel
Adlercreutz, 1983, s. 325 f). Detta förslag, som skulle innebära att svensk rätt
närmades till dansk och finsk rätt, har emellertid inte vunnit något mer allmänt
gehör. Detsamma gäller ett förslag som fördes fram vid tillkomsten av 1976 års
medbestämmandelag om ett alternativ till det allmänna skadeståndet i form av
s.k. normerade, på förhand till beloppet bestämda skadestånd (se SOU 1982:60
s. 230).

Inte heller i övrigt torde några större reformer i fråga om det allmänna skade-
ståndet vara att vänta i Sverige. De riksdagsmotioner om olika ändringar i detta
regelsystem som återkommer varje år brukar lika regelbundet avslås av riksdagen
(se senast arbetsmarknadsutskottets betänkande 1989/90:AU6 s. 26 ff).

10.3 Kränkning av andra avtalsrättsliga intressen
I och för sig har alla avtalsparter möjlighet att i sina avtal ta in bestämmelser

om skyldighet att utge allmänt skadestånd vid avtalsbrott. Sådana avtalsbestäm-
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meiser torde dock i praktiken inte förekomma utanför kollektivavtalsområdet.
Inte heller lär det vara aktuellt att i lag generellt föreskriva en rätt till sådant ska-
destånd i avtalsförhållanden utanför det arbetsrättsliga området.

På ett område har dock frågan väckts om särskilda lagbestämmelser som inne-
bär att ersättning kan utgå för den kränkning som ett avtalsbrott medför även då
någon ekonomisk skada inte går att styrka. Det gäller det kontobaserade aktie-
system som nyligen har införts genom 1989 års aktiekontolag och som är ett av
debattämnena vid detta Nordiska juristmöte. Riksdagen, som uttalade att det me-
ra sällan torde uppkomma någon ideell skada i de situationer som omfattas av
skadeståndsansvaret enligt den nya lagen, var visserligen inte beredd att då ta in
några bestämmelser i lagen av detta innehåll. Riksdagen tillade dock att om det i
den praktiska tillämpningen skulle visa sig uppkomma svårigheter att styrka den
ekonomiska skadan fick frågan om en särskild ersättningsregel tas upp till ytter-
ligare överväganden (se lagutskottets betänkande 1989/90:LU5 s. 16).

11. Sammanfattning och avslutande synpunkter

Skadeståndsrätten har ett starkt samband med straffrätten. Ursprungligen till-
föll straffet (boten) helt eller delvis den som hade blivit förnärmad av en brottslig
handling. Så småningom utvecklades emellertid straffet till att bli en sanktion för
kollektivets intresse att brott inte begicks. Ersättningen till den enskilde frigjor-
des från straffet och bildade en särskild gottgörelse för dennes skada på grund av
brottet.

Ideell skada ersattes länge bara när någon hade tillfogats personskada. Numera
utges emellertid sådan ersättning i många andra fall. En märkbar tendens i varje
fall i Sverige är att utrymmet för ersättningen utvidgas undan för undan. I det fö-
regående har exempel lämnats på olika områden där ersättning för ideell skada
för närvarande är aktuell eller kan bli det i framtiden.

Frågan i vilken utsträckning ersättning bör kunna ges för ideell skada på olika
områden diskuterades redan vid Nordiska juristmötet 1899 (s. 138-165 och Bil.
IV). Därvid uttrycktes från flera håll sympatier för en mera allmän möjlighet till
sådan ersättning vid allehanda rättskränkningar (inbegripet kontraktsbrott), även
om en del varnande röster höjdes för en alltför vidsträckt ersättningsmöjlighet av
detta slag. Frågan återkom vid Nordiska juristmötet 1969 (s. 344-384). Reaktio-
nen var då mera blandad; några visade sig skeptiska till en ersättning för sveda
och värk vid personskada, medan andra förordade en ökad användning av ersätt-
ning för lidande vid olika integritetskränkningar.

En grundläggande fråga att diskutera vid Nordiska juristmötet 1990 är om det
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är en önskvärd utveckling att en rätt till ersättning för ideell skada börjar sprida
sig till allt flera områden. Bör en sådan ersättningsrätt införas vid olika slags
kränkningar av den personliga integriteten utan något krav på att skadan har vål-
lats genom en straffbar gärning (se avsnitt 3.4.5), vid oriktig myndighetsutövning
(se avsnitt 4.2), vid intrång i andra immateriella rättigheter e.d. än där ideell ska-
da av tradition har ersatts (se avsnitt 7.2), vid sakskada (se avsnitt 8.2), vid miljö-
skada e.d. (se avsnitt 9), vid olägenheter i konsumenträttsliga avtalsförhållanden
(se avsnitt 10.1) eller vid kränkning av andra avtalsrättsliga intressen utanför ar-
betsrätten (se avsnitt 10.3)? Finns det ytterligare rättsområden där en sådan er-
sättning kan te sig angelägen (t.ex. inom associationsrätten i fall då någon obe-
rättigat har vägrats inträde i eller uteslutits ur en förening)? Detta är exempel på
några frågor som kan förtjäna att diskuteras närmare.

Av den föregående framställningen framgår på flera ställen att gränsen mellan
ekonomisk och ideell skada är flytande. Ibland har man tänjt på begreppet eko-
nomisk skada och pressat in skadeföljder som lika väl kan sägas vara av ideell na-
tur (se avsnitt 9). Svårigheterna att bevisa en ekonomisk skada har vidare lett till
att man har slagit av på beviskravet och gett domstolarna rätt att döma ut ett ska-
destånd för sådan skada som förefaller passande (se 35 kap. 5 § rättegångsbalken;
jfr Persson, Skada och värde, 1953, s. 327 och Rodhe, Lärobok i obligationsrätt,
1986, s. 214). Ersättningen kan då lätt få ett ideelt inslag (se avsnitt 10.1). Eller
också har man tagit steget fullt ut och infört en uttrycklig möjlighet till ersättning
för ideell skada, som delvis får täcka även obevisad ekonomisk skada (se avsnitt
7.1 och 10.2.1). Ett ofta använt uttryck är att ersättningen då får tjäna som ett
"plåster på såren". Det kan sägas vara en lek med ord, eller begreppsjurisprudens
om man så vill. Men åtminstone den realiteten har detta slags "juristeri" (se
Grönfors i TfR 1963 s. 604) att rätten till ersättning för ideell skada i allmänhet
faller bort, om den som har tillfogats skadan dör innan ersättningen har fast-
ställts, vilket inte är fallet med ersättning för ekonomisk skada (se bl.a. Ekstedt,
Ideellt skadestånd för personskada, 1977, s. 286 f f och där anförda rättsfall samt
AD 1976 nr 87).Vidare blir ersättningen i princip skattefri om den hänförs till ide-
ell skada, medan den i motsatt fall ofta är skattepliktig; när vissa ekonomiska
skadeföljder vid personskada år 1975 överfördes till den ideella ersättningsposten
olägenheter i övrigt (se avsnitt 2.2.2), fick det sålunda till följd att dessa skade-
följder inte längre beskattades (se prop. 1976/77:50).

Att jämföra ersättning för ideell skada inom olika rättsområden kan ha sitt in-
tresse från flera synpunkter. Inte minst kan det vara intressant att diskutera er-
sättningsnivån vid olika slags kränkningar. Ett drastiskt exempel är att en kvinna
som i arbetslivet missgynnas av sin arbetsgivare på grund av sitt kön kan få rätt
till allmänt skadestånd med kanske 25.000 kr (se avsnitt 10.2.1), medan ersätt-

10 Nordisk juristmøde
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ning för lidande som tillfogas henne om hon blir våldtagen av arbetsgivaren först
helt nyligen har börjat komma upp i denna nivå (se avsnitt 3.2.3).

Förutom den uppenbara svårigheten - för att inte säga omöjligheten - att jäm-
föra olika slags skador med varandra (hur jämför man t.ex. förlusten av en arm
med kränkningen av någons heder och ära?) måste emellertid beaktas att ersätt-
ningen för ideell skada inom olika rättsområden bärs upp av skilda syften.

Det ligger i sakens natur att en skada av ideell natur inte kan kompenseras på
ett fullgott sätt genom ersättning i pengar. Men denna ersättning kan bidra till att
lindra verkningarna av de ideella förlusterna. Syftet med ersättning för ideell ska-
da i samband med personskada är just att utgöra en sådan kompensation för de
fysiska och psykiska påfrestningar i form av bl.a. smärta, oförmåga att leva ett
normalt liv eller förlust av andra livskvaliteter som skadan för med sig (se avsnitt
2). Vid integritetskränkningar av annat slag syftar ersättningen mera till att ge
upprättelse för den förnedrande och kränkande behandling eller den oförrätt som
skadehandlingen utgör (se avsnitt 3, 5 och 6). Ersättningen kan också ha till upp-
gift att gottgöra den skadelidande för andra obehag och olägenheter eller för in-
trång i ekonomiska eller ideella rättigheter av skilda slag (se avsnitt 7 och 10). För
att uppnå dessa olika syften måste ersättningen kanske inte alltid ligga på samma
nivå.

Ersättningen kan vidare ha ett mer eller mindre starkt preventivt inslag. Förr
ansågs ersättning för ideell skada så gott som uteslutande vara motiverad av pre-
ventiva skäl (se t.ex. Karlgren, Skadeståndsrätt, 1952, s. 102). Så onyanserat ser
man nog inte på saken i dag (se bl.a diskussionen beträffande denna fråga i SvJT
1987 s. 397-421). Men det är uppenbart att preventionen spelar en viktig roll på
vissa områden där ersättning för ideell skada kan komma i fråga. En av ersätt-
ningens främsta funktioner inom immaterialrätten och arbetsrätten är sålunda att
förhindra att skadevållaren gör en ekonomisk vinning av att inte följa gällande
regler (se avsnitt 7.1 och 10.2.1). För att avhålla denne från ett sådant handlande
kan ersättningarna på dessa områden, där stora ekonomiska värden ibland kan
stå på spel, behöva uppgå till mycket höga belopp, inom arbetsrätten i vissa fall
till en miljon kr eller mer. Det är en av förklaringarna till att dessa skadestånd
kan framstå som oproportionerligt stora i förhållande till det maximibelopp (en
halv miljon kr) som för närvarande utges när någon vid en personskada har mist
alla kroppsfunktioner och fungerar bara "som ett paket" (se avsnitt 2.2.4).

Till syvende och sist är det de ekonomiska realiteterna som avgör ersättningens
storlek. Vid tillkomsten av 1972 års skadeståndslag ifrågasattes om inte social-
försäkringen kunde ge ersättning även för ideell skada, vilket i så fall skulle med-
föra att skadeståndsrätten blev överflödig när det gäller personskada. Men sam-
hällsresurserna ansågs inte räcka till för det (se prop. 1972:5 s. 83). Det är ofrån-
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komligt att möjligheterna att ersätta ideell skada är större på vissa områden än på
andra.

Ett drag som är utmärkande för ersättningsrätten på senare tid är att utsikterna
att få en skada ersatt från en försäkring har ökat alltmera. Endast ansvarsför-
säkring eller motsvarande försäkring täcker emellertid ideell skada bestämd enligt
skadeståndsrättsliga grunder. När det gäller den utbredda formen som ingår i
hem- eller villahemförsäkringen resp. trafikförsäkringen skulle en kraftig höjning
av ersättningsnivån vid ideell skada i samband med personskada kunna få oför-
månliga samhälls- konsekvenser i form av alltför höga försäkringspremier (se av-
snitt 2.4.2). Detta kunde i sin tur medföra att benägenheten att teckna sådana
försäkringar avtar. En viss försiktighet inför en höjning som kan få sådana effek-
ter är därför motiverad.

Om en skada har orsakats genom en uppsåtlig (ofta brottslig) handling, är det
av försäkringstekniska skäl inte möjligt att ersätta skadan ur en ansvarsförsäk-
ring, även om skadevållaren till äventyrs skulle hålla sig med en sådan. Det över-
fallsskydd som i regel ingår i hem- och villahemförsäkringarna, kompletterat med
möjligheten att få ersättning från brottskadenämnden, kan visserligen kompense-
ra en del sådana skador. Men i övriga fall är den skadelidande hänvisad till att ut-
kräva ersättningen från skadevållaren personligen. Alltför höga skadestånd för
ideell skada kan då bli ett slag i luften.

På vissa områden kan det emellertid finnas kapitalstarka skadevållare som har
förmåga att utge ganska höga skadeståndsbelopp. Det gäller framför allt inom
immaterialrätten och arbetsrätten. Att beloppen kan bli högre inom dessa om-
råden är därför ganska naturligt. Visserligen slås även kostnaderna för dessa ska-
destånd ut på samhällsmedborgarna i form av högre priser för de nyttigheter som
erbjuds, men det leder knappast till att medborgarna avstår från dessa nyttig-
heter. Det finns emellertid en gräns för hur stora skadestånd som kan tas ut på
dessa och liknande områden. Erfarenheterna från USA visar att alltför höga ska-
destånd kan medföra att vissa - i och för sig samhällsnyttiga verksamheter -
tvingas att upphöra.

Det finns alltså olika förklaringar till att ersättningen för ideell skada kan va-
riera ganska betydligt inom olika områden. Det är med andra ord inte möjligt att
via skadeståndsreglerna uppnå en absolut rättvisa. Man får nog leva med många
av de ojämnheter i ersättningsnivån som kan föreligga beträffande ideell skada på
olika områden.

Det hindrar inte att en jämförande diskussion kan vara nyttig. Ersättningen för
ideell skada har nog inom varje område i regel bestämts utan någon större hänsyn
till ersättningsnivån inom andra områden (se dock avsnitt 5). En jämförelse mel-
lan ersättningsnivån inom olika områden skulle kunna medföra att omotiverade
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skillnader jämnas ut. Framför allt gäller detta när samma slags intresse har åsido-
satts. Det finns knappast anledning att ge olika ersättning för t.ex. förlust av se-
mester vid personskada (avsnitt 2), vid frihetsinskränkning (avsnitt 5), vid oriktig
datauppgift (avsnitt 6), vid avtalsbrott i konsumentförhållanden (avsnitt 10.1) el-
ler vid brott mot 1977 års semesterlag (avsnitt 10.2.1). Visserligen är det svårt att
i pengar värdera en skada som består i att den skadelidande inte kan beredas till-
fälle till rekreation under någon tid (se NJA II1939 s. 183). Men denna värdering
bör utfalla på samma sätt i dessa fall. En intressant fråga är bl.a. om den ökade
betydelsen av fritiden, som på senare tid betonats när det gäller personskada (se
avsnitt 2.4.2), har slagit igenom på ersättningen för förlust av semester i andra
sammanhang.

En utgångspunkt i svensk skadeståndsrätt är att den skadelidande skall ha full
ersättning för den förlust han har lidit. Denna princip gäller även beträffande ide-
ell skada (se t.ex. SOU 1972:88 s. 83, prop. 1975:12 s. I l l och Dir. 1988:76 s. 5).
Den skadelidande kan dock inte få mer än full kompensation för den verkliga
skadan. Detta har särskilt understrukits när en möjlighet till ersättning för ideell
skada infördes i patenträtten (se avsnitt 7.1) och i arbetsrätten (se avsnitt 10.2.1).

Självfallet är grundsatsen om full ersättning för den lidna skadan något av en
fiktion när det gäller ideell skada. Det finns ju över huvud taget inga säkra håll-
punkter för bedömningen av hur stor en sådan skada skall anses vara. Men denna
grundsats innebär att det i princip är skadan i det enskilda fallet som skall ersät-
tas, inte en tänkt genomsnittsskada; att det i praktiken kan finnas behov av att
använda olika schabloner som en utgångspunkt för värderingen av skadan är en
annan sak. Vidare skall samma slags skada ersättas med samma belopp, obe-
roende av skadevållarens större eller mindre förmåga att betala skadeståndet; att
skadeståndet skall utmätas efter skadevållarens ekonomiska bärkraft är främman-
de för svensk skadeståndsrätt (se t.ex. arbetsmarknadsutskottets betänkande
1988/89:AU4 s. 23 f), även om det i särskilda fall finns möjlighet att jämka ett
skadestånd som skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens
ekonomiska förhållanden (se 6 kap. 2 § i 1972 års skadeståndslag). En följd av att
endast den fulla skadan ersätts är också att skadeståndet uppgår till samma be-
lopp oavsett om det skall utges av en eller flera skadevållare (se t.ex. SOU
1972:88 s. 56 och 83).

En omständighet som egentligen inte borde spela någon roll vid uppskatt-
ningen av en ideell skada är den skuld som skadevållaren har till skadan. Denna
blir knappast mindre därför att den skadeståndsskyldige inte har handlat vårds-
löst utan svarar för skadan på strikt grund (se avsnitt 2.4.6). Skadan blir i princip
inte heller större därför att skadevållaren har visat betydande hänsynslöshet eller
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råhet, även om detta naturligtvis ofta kan resultera i en allvarligare skada (se av-

snitt 3.4.3).

Lika fullt är graden av skadevållarens skuld något som ibland påverkar inte ba-

ra skyldigheten att betala skadestånd för ideell skada utan också omfattningen av

denna skadeståndsskyldighet. Särskilt inom arbetsrätten, och på senare tid även

inom immaterialrätten, tillmäts skuldgraden viss betydelse vid bestämmandet av

skadeståndets storlek (se avsnitt 7.1 och 10.2.1). Man närmar sig då det system

med en bot eller en plikt som inom arbetsrätten tillämpas i andra nordiska länder

(se avsnitt 10.2.2). Som tidigare nämnts har det även för svensk arbetsrätts del

funnits förespråkare för en sådan sanktionsform (se avsnitt 10.2.3). Ett mot-

svarande förslag har vid något tillfälle också väckts när det gäller brott mot god

publicistisk sed inom massmediaområdet (se SOU 1980:8 s. 110).

Tanken på ett mera generellt sådant botsystem diskuterades ganska livligt i

Norden på 1930-talet. Denna diskussion resulterade i Danmark i ett lagförslag år

1939 om en bot som skulle kunna utdömas - vid sidan av ersättning för sveda och

värk, lyte och men samt "tort" - när en skadegörande handling var ett uttryck för

"skadelyst" eller grov hänsynslöshet hos skadevållaren. Avsikten med denna bot

var att ge den skadelidande en effektiv upprättelse. Detta förslag genomfördes

emellertid inte, och diskussionen avstannade så småningom. Helt har den nog

dock aldrig upphört.

Erfarenheten visar att denna tanke alltjämt är levande i en del andra länder.

Särskilt tydligt är detta i USA, där det ibland förekommer ganska drakoniska

straffskadestånd (s.k. punitive damages). Skulle utvecklingen i Norden börja gå i

samma riktning, är man till sist tillbaka i det botsystem som tillämpades redan på

medeltiden. Cirkeln är då sluten.

Förkortningar

AD Arbetsdomstolens dom
AU Arbetsmarknadsutskottets betänkande
Dir. Kommittédirektiv
Ds Departementsserie
Ds A Arbetsmarknadsdepartementets departementsserie
Ds Ju Justitiedepartementets departementsserie
FJFT Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland
JoU Jordbruksutskottets betänkande
JuU Justitieutskottets betänkande
LU Lagutskottets betänkande
1LU Första lagutskottets betänkande
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mot. riksdagsmotion
NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd
NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. I
NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd. II
prop. proposition
RFS rättsfallssamlingen Rättsfall Försäkring och Skadestånd, utgiven av För-

säkringsbranschens Service AB
RH Rättsfall från hovrätterna
rskr. riksdagsskrivelse
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk juristtidning
TfR Tidsskrift for rettsvitenskap


