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1. Inledning 

1.1 Presentation av uppsatsen 
 

Rättssäkerhet är en av byggstenarna som en demokrati vilar på. Individen ska kunna 

förlita sig på ett rättvist rättssystem och att inte drabbas av myndigheters snedsteg 

eller förbiseenden, eller som det uttrycks i Justitiekanslerns (JK) rapport Felaktigt 

dömda från 2006:  

 

”Med rättssäkerhet menar vi här den säkerhet för enskilda som en god och förutsebar 

rättsordning ger och vars yttersta garanti är att ingen döms för brott om inte skulden 

är ställd utom rimligt tvivel (min kursivering).”1   

 

I JKs rapport gör man en distinktion mellan rättssäkerhet och rättstrygghet:  

 

”Med rättstrygghet menar vi i rapporten den trygghet som består i att samhället tar 

sitt ansvar för att människor ska slippa bli utsatta för brott och att – om brott ändå 

inträffar – alla rimliga åtgärder vidtas för att den skyldige ska bli lagförd. Rättstrygg-

heten gäller alltså, liksom rättssäkerheten, för den enskilde i förhållande till samhället 

(min kursivering).”2 

 

Rättssäkerheten och rättstryggheten är relativa på så sätt att när de ställs emot 

varandra kan en mycket god rättssäkerhet försämra rättstryggheten och vice versa. 

Frågan som då måste ställas är om det anses viktigare att hitta en syndabock för sam-

hällets vedergällnings skull än att upprätthålla den vedertagna principen om att det är 

bättre att tio skyldiga går fria än att en oskyldig sitter inlåst? Går det att upprätthålla 

en jämn balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet eller är det ofrånkomligt att den 

ena ibland går före den andra?  

 

Om man spetsar till det, är det viktigare att 1 000 skyldiga går fria för att upprätthålla 

rättssäkerheten eller kan man offra en oskyldig för rättstrygghetens skull? 

1 Justitiekanslern andra rättssäkerhetprojekt, s. 9. 
2 A.a. s. 9.  
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Inget rättsystem är perfekt; ibland kan det vara slumpen som avgör att bevisen räcker 
för en fällande dom trots den tilltalades oskuld. Den relevanta frågan är då vilka 
skyddsnät som finns tillgängliga, och vilket ansvar myndigheter tar för personer som 
drabbas av ett felaktigt frihetsberövande till följd av en bristfällig rättssäkerhet. 
 

Självklart är det för de enskilda en personlig och irreversibel tragedi att sitta fängslade 

eller enbart bli misstänkta för brott de inte begått. Men oavsett skyldig eller oskyldig 

måste beviskraven upprätthållas och även personer som är skyldiga ska frias om inte 

bevisen räcker till och har då enligt reglerna ibland rätt till ersättning. Detta kan tyckas 

stötande men allt annat är i konflikt med rättsstatens och rättsäkerhetens ide.  

Bristerna i rättsapparaten som drabbar oskyldiga måste ses som katastrofer för rätts-

väsendet, framför allt när det handlar om allvarliga brott med långa fängelsestraff till 

följd. JKs praxis visar att det de facto förekommer, i ett inte obetydligt antal fall, att 

individer har fått avtjäna fängelsestraff eller långa häktningstider för brott de seder-

mera frias för. Mellan 1990 – 2005 har det i elva fall beviljats resning där personer 

dömts till tre års fängelse eller mer. Detta är en markant ökning historiskt sett och i JKs 

rapport Felaktigt dömda ges tre möjliga förklaringar till detta. Den första är att HD har 

sänkt ”resningsribban” och den andra är att bevisprövningen i domstolarna har blivit 

mindre noggrann. Den tredje förklaringen som berörs är att det i de aktuella målen har 

förelegat ett ”mycket besvärligt bevisläge”.3  

Det bör i sammanhanget nämnas att JKs rapport meddelades innan Thomas Quick, 

numera Sture Bergwall, beviljades resning i åtta fällande domar. Detta i sig kan kasta 

ett visst ljus över hur bevisprövningen har sett ut i Sverige vilket också tas upp och dis-

kuteras i JKs rapport. 

I de fall där resning har beviljats har den som suttit frihetsberövad haft turen att det 

felaktiga frihetsberövadet upptäckts efter en viss tid, ofta på grund av att en journalist 

eller privatperson har fattat misstanke men även ibland på åklagarens eller polisen 

egna initiativ. Detta väcker frågan hur värdet av dessa individers tid, frihet och liv har 

beräknats när man väl fastställt att personen ifråga trots allt inte var skyldig till brottet 

eller att bevisningen redan från början inte räckte, eller senare visas inte räcka till för 

3 Axberger m.fl., Felaktigt dömda. 
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en fällande dom. Är det möjligt att med pengar kompensera någon som tillbringat flera 

år i fängelse, på grund av rättssystemets misstag, och därmed gått miste om familj, 

arbete, hälsa och heder? 

Enligt den grundläggande regeln om det allmännas skadeståndsansvar i 3 kap. 2 § Ska-

deståndslagen (SkL) har den som vållas skada genom fel eller försummelse vid myndig-

hetsutövning rätt till ersättning. Denna regel gäller vid all slags myndighetsutövning 

och kompletteras på vissa områden med särskilda regler. När skadeståndslagen kom 

till år 1972 ansåg man, med hänsyn till att den utformats med culpaprincipen som 

grund, att det var lämpligast att hålla de särskilda reglerna om ersättning vid frihetsin-

skränkning utanför. Man valde därför att behålla ordningen med en särskild lag om 

ersättning för dessa fall, lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och 

andra tvångsåtgärder (härefter frihetsberövandelagen).4 Enligt frihetsberövandelagen 

är statens ansvar nämligen strikt, med andra ord, den förutsätter inte fel eller försum-

melse för skadeståndsskyldighet. 

1.2 Problemformulering och syfte 
 

När det gäller rätten till och nivåerna av ersättning enligt frihetsberövandelagen finns 

ingen statistik och heller inte mycket litteratur. Däremot finns en hel del praxis från JK 

som har hand om de ärenden som gäller ersättningens bestämmande vid felaktiga fri-

hetsberövanden. Med tanke på att vem som helst kan bli felaktigt frihetsberövad är 

det önskvärt att det tydliggörs vad prognosen för ersättning är, om nu detta kan klar-

göras. Jag skall i min uppsats utreda möjligheten för en enskild att få ersättning för 

ideell skada från det allmänna enligt i första hand frihetsberövandelagen men även i 

viss mån enligt 3:2 i SkL. Studien kommer att avgränsas till skadestånd som utgått i 

samband med resning och långa häktningstider. Inledningsvis kommer även en ge-

nomgång av förarbetena till frihetsberövandelagen.  

Jag har granskat åtta fall där resning har beviljats och ersättning sedermera utgått för 

att sedan undersöka om ersättningarna i fallen har varit beloppsmässigt likartade samt 

JKs argumentation när det gäller värdering av den enskildas lidande till följd av frihets-

4 Prop. 1997/98:105, s.14. 
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berövandet. Anledningen till att jag bara granskat åtta fall är att dessa fall är likartade i 

och med att fängelsevistelserna har varit långa och ersättningarna som sedermera be-

talats ut har varit höga. 

En viktig slutsats jag har dragit av min praktik på Attunda Tingsrätt är hur psykiskt på-

verkade häktade personer har tett sig vid huvudförhandlingar och omhäktningsför-

handlingar. Detta har gett mig insikten att det kan vara nog så påfrestande att sitta 

häktad, oavsett om det gäller två veckor eller två månader i synnerhet om man är be-

lagd med restriktioner. Av den anledningen är det är viktigt att belysa ersättningar som 

utgått även till personer som suttit felaktigt häktade och jag har därför även granskat 

fall där personer suttit häktade en längre tid och sedermera frikänts efter friande dom 

från högre instans eller för att åtalet lagts ner. I dessa situationer kommer jag främst 

koncentrera studien på hur reglerna i frihetsberövandelagen om bl.a. jämkning tilläm-

pas.  

En del av uppsatsen kommer även handla om det s.k. styckmordsfallet på Catrine Da 

Costa. Anledningen till att jag tar upp just detta fall är för att granska varför de båda 

läkarna, som stod åtalade men frikändes från mord men i domskälen utpekades som 

likskändare, inte har beviljats någon ersättning från staten trots uppgifter som starkt 

pekar mot att de är helt oskyldiga.  

Fallet har väckt stor uppmärksamhet ända sedan den första rättegången 1988 fram till 

den sista prövningen 2011 där läkarna stämde staten för den skada och det lidande de 

åsamkats pga. fel och försummelser från myndigheter, och har delat upp juristerna i 

Sverige i två läger.  

I detta sammanhang kommer fokus ligga främst på skadeståndslagens 3 kap. 2 § som 

handlar om det allmännas skadestånd till enskilda då det gäller ideell skada. 

En viktig aspekt som kommer belysas i uppsatsen, inte bara i ovan nämnda fall, är me-

dias påverkan på skuldfrågan både före och efter resning eller friande dom efter häkt-

ning. Är man någonsin helt oskyldig i allmänhetens ögon när ens person och rykte är 

nersmetat av anklagelser från medier och går detta verkligen att kompensera? Vidare 

diskuteras frågan om detta är något som staten bör ansvara för. 
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1.3 Metod och disposition 
 

Jag har valt att tillämpa en rättsdogmatisk metod med starkt empiriskt inslag där jag 

studerat förarbeten till frihetsberövandelagen samt granskat praxis från åren mellan 

1990 och 2012, främst på JKs hemsida och JKs praxissamling på Stockholms Universi-

tets bibliotek och Kungliga Biblioteket. Denna praxis som är av s.k. ”allmänt intresse” 

d.v.s. fall som har blivit uppmärksammade, är den praxis som i huvudsak presenteras i 

uppsatsen, dels utifrån ett utrymmesperspektiv och dels för att de är mest relevanta 

för uppsatsen eftersom dessa fall ligger relativt nära i tiden. Eftersom en del fall är från 

tiden före ikraftträdandet av den nya frihetsberövandelagen refereras i dessa fall till 

LEF men reglera som jag fokuserar skiljer sig bara lagtekniskt åt. 

Urvalet av fallen har skett utifrån syftet med uppsatsen, dvs jag har tittat på samtliga 

fall där ersättning har beviljats enligt frihetsberövandelagen, där diskussion förekom-

mit om ersättningen ska jämkas samt när ersättningen har jämkats eller helt nekats på 

grund av medvållande eller eget beteende. Jag utifrån dessa fall valt ut de fall som va-

rit likartade i omständigheter, strafftid och ersättningsnivåer.  Jag har sedan, när det 

gäller resning, jämfört ersättningsnivåerna för att se vilka aspekter som gör att de skil-

jer sig åt och när det gäller långa häktningstider främst fokuserat på motiveringen 

bakom besluten.  

Jag har inte i de enskilda fallen berört andra ersättningsanspråk som den skadelidande 

har begärt vilka behandlats i besluten t.ex. för förlorad arbetsinkomst eftersom studien 

endast riktar in sig på ideell skada. 

I fallen, förutom när namnen är allmänt kända, har jag valt att kalla den skadelidande 

för dess initialer trots att det handlar om offentliga uppgifter som vem som helst kan 

ta del av. Detta dels utifrån en utrymmesaspekt men även från för att inte i onödan 

exponera dessa personer med deras namn.  

Sammanställningen och resultaten av analysen presenteras genomgående i uppsatsen 

med en avslutande diskussion. Uppsatsen inleds med en genomgång av den lagstift-

ning som är central för att sedan övergå till en granskning av JKs praxis i resningsären-

den och hur stora ersättningarna som utdelats har varit. Därefter presenteras 
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aspekterna medvållande, oskälighetsregeln och tidigare brottslighet för att genom en 

granskning av praxis se hur dessa påverkar beloppen.  

Sedan följer en diskussion huruvida staten bör ta på sig ansvaret för medias medver-

kan till publicitet. JK valde nyligen att ändra sin praxis när det gäller huruvida hänsyn 

skall tas till publicitet kring frihetsberövandet när det gäller ersättningsbeloppen. En 

analys kommer därför göras om hur de hittills utbetalade ersättningarna skulle ha på-

verkats om detta synsätt hade tillämpats i samband med beräkningen av dessa.  

Avslutningsvis görs en analys om varför ersättning uteblivit i styckmordsfallet samt en 

genomgång av institutet ex gratiarersättning. 

2 Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-
åtgärder - frihetsberövandelagen 

 

De första reglerna när det gäller skada som åsamkats den enskilde medborgaren till 

följd av vissa frihetsinskränkningar tillkom genom lagen (1886:8 s.1) angående ersätt-

ning av allmänna medel till oskyldigt häktade eller dömda. 1886 års lag ersattes se-

dermera av lagen (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda 

m.fl., vilken i sin tur ersattes 1974 av lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsin-

skränkning (LEF).5   

 

Detta skulle kunna tolkas som att det sedan länge funnits ett allmänt medvetande om 

bristerna i rättsystemet och att dessa måste kompenseras genom reglering när det 

gäller ersättning till enskilda medborgare som drabbats.  

 

I propositionen till den nya frihetsberövandelagen uttalades att den enskildes möjlig-

het till att få ersättning skulle utökas i vissa fall. I första hand gällde det när någon gri-

pits eller anhållits kortvarigt på grund av misstanke om brott om det stod klart att be-

slutet vilade på felaktiga grunder och därmed var oriktigt. Avsikten var att fånga in alla 

de fall där oriktiga beslut fattats oavsett anledningen till oriktigheten. Utökningen av 

ersättningsmöjligheten syftade till att tillämpas i de fall där det vid beslutstillfället inte 

5 Prop. 1997/98:105, s. 12. 
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förelåg något fel eller någon försummelse, något som enligt LEF inte hade gett rätt till 

ersättning. Regeringen framhöll dock att den utökade ersättningsmöjligheten skulle 

begränsas till fall där det stod alldeles klart att beslutet om frihetsberövandet vilade på 

felaktiga grunder och därför var oriktigt.6  

 

Vidare föreslogs vissa andra regler eller precisering av redan befintliga regler om att 

ersättning skulle kunna vägras eller sättas ner om den brottsmisstänkte själv föranlett 

åtgärden samt att en person som erhållit ersättning under vissa förutsättningar skulle 

bli återbetalningsskyldig.7 I övrigt företogs endast lagtekniska ändringar. 

 

2.1 Förhållandet mellan skadeståndslagen och frihetsberövandelagen 
 

Frågan hur man skall behandla den situationen att en person begär skadestånd såväl 

enligt den allmänna bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen som enligt frihetsbe-

rövandelagen har behandlats bl.a. i förarbetena till den sistnämnda lagen. Där sägs 

bl.a. att den skadelidande borde kunna välja mellan vilken av de båda lagarna han vill 

åberopa men att han självfallet måste hålla sig till det ena eller andra systemet i dess 

helhet, inte komplettera det ena regelkomplexet med föreskrifter ur det andra. Väljer 

den skadelidande att åberopa skadeståndslagen har han att visa att skadan orsakats av 

fel eller försummelse.8  

I litteraturen har ansetts att dessa uttalanden inte hindrar att den skadelidande, när 

skadeståndet någon gång är begränsat enligt frihetsberövandelagen, yrkar ytterligare 

ersättning på grundval av vållande som medför ansvar enligt skadeståndslagen.9 Ska-

deståndslagen tillämpas då analogt när frihetsberövandelagen saknar reglering.10 

  

6 Prop. 1997/98:105, s. 20. 
7 A.a. s. 1. 
8 Jfr prop. 1974:97 s. 47, 141 f och 148. 
9 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, s. 171 f. 
10 Prop. 1997/98. S. 47. 
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2.2 I ljuset av Europakonventionen 
 

I och med att Sverige har anslutit sig till den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) föreligger en förplik-

telse att följa dess bestämmelser. I artikel 5.5 i EKMR föreskrivs att var och en som ar-

resterats eller på annat vis berövats friheten i strid med bestämmelserna i artikel 5 ska 

ha rätt till skadestånd. Liksom artikel 13 i EKMR, rätt till ett effektivt rättsmedel, är 

artikel 5.5 utformad som en förpliktelse för staten, som alltså bryter mot EKMR om 

den som blivit felaktigt frihetsberövad inte är tillförsäkrad rätt till skadestånd. 

 

Rätten till skadestånd på grund av brott mot artikel 5 i EKMR ska prövas i första hand 

enligt skadeståndslagen och frihetsberövandelagen. I den utsträckning EKMR ger an-

ledning till det skall bestämmelserna vid den prövningen tolkas fördragskonformt. Det 

kan innebära att vissa begränsningar i tillämpningsområdet som har antagits i lagmo-

tiv, praxis eller doktrin inte kan upprätthållas. ”I den mån Sveriges förpliktelser enligt 

artikel 5.5 inte kan uppfyllas vid en sådan tillämpning, får detta ske genom att domsto-

len dömer ut skadestånd utan särskilt lagstöd".11 

 

Det har dock visats sig svårt för individer att förlita sig på reglerna i EKMR eftersom tex 

artikel 13 endast innebär en förpliktelse för staten att tillhandahålla rättsmedel och 

ger, även om artikeln liksom konventionen i övrigt utgör svensk lag, inte i sig medbor-

garna någon omedelbar rätt till gottgörelse. Rättsläget har dock under senare år börjat 

klarläggas. 

 

Ett rättsfall med högt prejudikatvärde är i NJA 2005 s. 462 där en man beviljades 

100 000 kr i ideellt skadestånd med stöd av artikel 13 i EKMR pga. för lång handlägg-

ningstid i tingsrätten. Ingen ytterligare hänvisning gjordes till övrig svensk reglering 

utan skadeståndet utdömdes med tillämpning av artikel 13.  

 

Högsta Domstolen (HD) har i NJA 2007, s 295 meddelat ytterligare ett avgörande där 

skadestånd har dömts ut till en enskild med stöd av EKMR. I målet hade en man lidit 

11 NJA 2007 s. 295, s. 7. 
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allvarliga psykiska men efter att ha suttit häktad med fulla restriktioner under 16 må-

nader innan han fick sin sak prövad i domstol. Staten hade på grund av den långa tid 

som förflutit brutit mot artikel 5 i EKMR om rätt till frihet och säkerhet. Vidare gjorde 

mannen gällande att staten inte heller hade beaktat proportionalitetsprincipen som 

den borde.  

 

HD hänvisade till NJA 2005 s. 462 där den skadelidande ansågs berättigad till ersättning 

för inkomstförlust i enlighet med 3 kap. 2 § skadeståndslagen men inte för den ideella 

skadan, och anförde vidare att det i 2005 års fall hade inneburit ett konventionsbrott 

om inte även ersättning för den ideella skadan hade utgått. HD klargjorde också att det 

i första hand är skadeståndslagen och frihetsberövadelagen som ska tillämpas vid ut-

dömande av skadestånd, men att dessa lagar ska tolkas fördragskonformt. Utgångs-

punkten är då Europadomstolens praxis och HD besvarade därmed den hänskjutna 

frågan med att TRn kunde ålägga staten att utge skadestånd till mannen utöver den 

ersättning som följde av skadeståndslagen och frihetsberövandelagen. 

 

HD slog alltså återigen fast att om det finns en förpliktelse i EKMR som överträds har 

den drabbade rätt till ersättning, oavsett om det saknas lagstöd i den inhemska lag-

stiftningen. 

 

I och med att HD i dessa fall har givit den hittills kanske tydligaste behandlingen av 

förhållandet mellan den traditionella skadeståndsrätten och EKMR torde det bli lättare 

för enskilda att i framtiden stödja sina ersättningsanspråk, i den mån det är möjligt, på 

EKMR. Det är en positiv utveckling att Sverige börjar ta sina åtaganden på allvar och 

tillerkänner EKMR status som normkälla även inom skadeståndsrätten.  

 

2.3 Ersättning för Ideell skada - syfte 
 

Inom skadeståndsrätten görs en uppdelning mellan ekonomisk skada och ideell skada. 

Vid ekonomisk skada ersätts den skadelidandes ekonomiska förlust medan skadestån-

det vid ideell skada är att kompensera bl.a. för det lidande eller den kränkning den 

drabbade har fått utstå. Svårigheten vid ideell skada är att lidandet eller kränkningen 
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inte direkt kan mätas i pengar.12 I propositionen som behandlar rätten till ersättning 

för ideell skada uppmärksammas att själva kränkningen inte i sig kan suddas ut genom 

en ekonomisk kompensation men att kanske verkningarna ändå kan lindras. Ersätt-

ningen enligt 2:3 SkL är tänkt att bidra till att ge den skadelidande upprättelse för den 

förnedrande och kränkande handlingen och därmed medverka till att återställa den 

skadelidandes självrespekt och självkänsla.13 Skadeståndet skall alltså ses som ett bi-

drag till upprättelsen och återställandet, lagstiftarens ordval indikerar således att det i 

många fall inte ensamt kan ge önskat resultat.14 Troligtvis behövs även andra åtgärder 

för att den skadelidande något så när ska återgå till den person han var innan. 

 

2.4 Ersättningens bestämmande 
 

I förarbetena till frihetsberövandelagen anges att vid beräkning av skadeståndet det i 

huvudsak skall göras en skönsmässig uppskattning av graden av lidande i varje enskilt 

fall. Bland de omständigheter som anges vara av särskild betydelse anförs hur länge ett 

frihetsberövande har varat; ju längre tid en individ har varit frihetsberövad desto 

större är typiskt sett lidandet. Även grunden för frihetsberövandet är av betydelse. 

Ytterligare en omständighet som har vägts in vid ersättningens bestämmande, och som 

enligt förarbetena ska beaktas, är vilken uppmärksamhet ett frihetsberövande har 

väckt i t.ex. media och hemkommun.15   

 

Ersättning skall alltså utgå för den uppkomna skadan men i propositionen anges att en 

individs egen upplevelse av frihetsberövadet kan variera från fall till fall. Det uttalas att 

i vissa fall kan omständigheterna vara sådana att den enskilde lider i mycket liten grad 

eller inte alls, t.ex. när frihetsberövandet avser en person utan bostad som under en 

längre tid missbrukat alkohol eller narkotika.16 Det bör dock hållas i minnet att detta är 

en uppfattning som lagstiftaren ger uttryck för, inte den frihetsberövade missbrukaren 

i det enskilda fallet. Det är svårt att föreställa sig att det från alla hemlösas perspektiv 

12 Prop. 1997/98. 105 s. 39. 
13 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
14 Friberg, Kränkningsersättning, s. 373 f. 
15 Prop 1997/98:105, s. 56 f. 
16 Prop. 1997/98:105 s. 57. 
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skulle ses som en ”humanitär åtgärd”17 att sitta oskyldigt frihetsberövad, även om det 

självklart förekommer att så är fallet. Dock kvartsår faktum att frihetsberövandet inte 

var lagligt grundat och att det är där själva kränkningen ligger, oavsett om det innebär 

att man har fått tak över huvudet en kall vinter. 

 

Ytterligare en komplikation i lagen är att skadan som ersätts ska ha föranletts av själva 

frihetsberövandet, inte den föregående processen med anhållandet, häktningen eller 

åtalet. Man får då försöka isolera den skada som själva frihetsberövandet orsakat och 

bortse från det lidande som det straffrättsliga förfarandet i övrigt orsakat.18  

 

2.5 Skälig ersättning 
 

Ens tid är ovärderlig, något som även skadeståndsrätten utgår ifrån. Men samtidigt 

kräver skadeståndsrätten att kompensation sker i pengar, vilket ju är det enda verktyg 

som finns att arbeta med när det gäller att kompensera en enskild som suttit felaktigt 

frihetsberövad. Funktionen som skadeståndet ska fylla är givetvis komplicerat när det 

gäller ideell skada men för att försöka behandla likartade fall lika har JK ställt upp vissa 

beloppsmässiga riktlinjer. Som utgångspunkt för vad som kan betraktas som en skälig 

ersättning utgår JK från ett normalbelopp. Detta normalbelopp baseras på den be-

dömning av skälig normalersättning för lidande som HD har gjort i rättsfallet NJA 1990 

s. 808. 

 

I målet var den tilltalade, R.S, anhållen på sannolika skäl misstänkt för stöld. Han satt 

70 dagar frihetsberövad i häkte utan kontakt med någon annan förutom sitt ombud. 

Han fick heller inte under de två första veckorna kontakta sin sambo som samma dag 

som R.S  häktades födde parets första barn. Efter att åtalet ogillats begärde R.S ersätt-

ning enligt LEF, för förlorad arbetsförtjänst med 31 990 kr och för lidande med 50 000 

kr. JK vitsordade ersättning för förlorad arbetsförtjänst men medgav endast ersättning 

för lidande med 20 000 kr. R.S väckte då talan mot staten vid Stockholms tingsrätt (TR) 

17 Prop. 1974:97 s.129 ff. 
18 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, s. 193 f. 
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och yrkade att TRn skulle förplikta staten att utge ytterligare 30 000 kr till honom. TRn 

ogillade käromålet och R.S fullföljde då talan till Hovrätten (HovR) som uttalade att  

”Det belopp om ca 15 000 kr som från statens sida angivits som en ersättning för 70 da-
gar i normalfallet motsvarar något över 200 kr om dagen. Om man över huvud taget kan 
tänka sig något normalfall, eller någon normal ersättning för dag, måste denna ersätt-
ning enligt HovR:ns mening sättas åtminstone två eller tre gånger så högt. Och härtill 
skall i R.S:s fall komma en höjning med ungefär en tredjedel för det särskilt kvalificerade 
lidandet. Med beaktande av att 20 000 kr redan utbetalats till R.S. för hans lidande fin-
ner HovR:n honom skäligen berättigad till ytterligare ersättning i detta hänseende med 
det av honom yrkade beloppet.”19  

Staten sökte genom JK revision och yrkade att HD skulle ändra HovRns dom och ogilla 

R.S talan. HD ansåg att förhöjningen skulle vara omkring en tredjedel av normalbelop-

pet och ersättningen till R.S för lidande bestämdes till sammanlagt 35 000 kr. Alltså 

15 000 kr mer än vad JK ansåg var rimligt. 

 

Vissa förändringar av JKs praxis har dock ägt rum. Ersättningen för lidande är fr.o.m. 

januari 2012 i normalfallet 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 

000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter 

med 15 000 kr per månad. Vidare kommer inte längre publicitet kring frihetsberövan-

det föranleda förhöjd ersättning. Detta motiverar JK med att förarbeten och praxis 

som tidigare föranledde förhöjd ersättning skrevs i en annan tid då bara de s.k. tradit-

ionella medierna fanns. Vidare uttalar JK att det i dagens samhälle, med alla sociala 

medier som tillkommit, är mer regel än undantag att publicitet förekommer och det är 

därför svårt, för att inte säga omöjligt, att göra en korrekt bedömning av vilken publici-

tet ett visst frihetsberövande föranlett. Vidare är den höjning som skett av ersätt-

ningsnivåerna bl.a. till för att kompensera för att hänsyn inte längre tas till publicitet. 20  

 

  

19 NJA 1990 s. 808, s. 811 
20Uppgift hämtad 2013-06-20 från www.jk.se/aktuellt rörande förändringar av ersättningsnivåerna vid 
frihetsberövanden. 
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2.6 Ersättningsansvar för publicitet kring frihetsberövande 
 

I prop 1997/98: 105 uttalades att en omständighet som kunde vägas in när ersätt-

ningsnivån för ideell skada skulle bestämmas var vilken uppmärksamhet ett frihetsbe-

rövande hade väckt i ett enskilt fall. Hade den frihetsberövades identitet avslöjats och 

väckt stor uppmärksamhet i massmedia kunde detta ha bidragit till ett ökat lidande.21  

 

Man grundade detta på ett rättsfall (NJA 1979 s. 297) där en man, som hos JK tiller-

känts 1 200 kr i ersättning för lidande, krävde staten på ytterligare 5 000 kr för att han 

”har orsakats ett kännbart lidande med hänsyn till förutom den långa häktningstiden, 

särskilt att åtalet kommit att avse ett exceptionellt uppseendeväckande och hänsyns-

löst brott.” Mannen hade häktats den 2 juli 1976 och försatts på fri fot den 3 augusti 

samma år. 

 

Staten genmälde och uttalade att lagen om ersättning vid frihetsinskränkning inte ger 

några föreskrifter om hur ersättningen för lidande skall beräknas. Ersättningen får i 

avsaknad av lagreglering bestämmas efter allmänna skadeståndsrättsliga principer, dvs 

i varje särskilt fall får uppskattning ske av omfattningen av den lidna skadan och en 

bedömning göras av storleken av det mot skadan svarande ersättningsbeloppet.22   

 

I TRn ansågs att beloppet var väl lågt och mannen tillerkändes ytterligare 800 kr. Både 

mannen och staten överklagade till HovRn som ansåg att ersättningen för det lidande 

som hade åsamkats mannen skäligen kunde uppskattas till sammanlagt 3 000 kr. Sta-

ten sökte genom JK revision och yrkade att HD skulle ogilla mannens talan. HD uttalade 

då att ”vid bedömningen av det lidande som frihetsberövandet i förevarande fall har 

medfört för G bör alltså viss hänsyn tas till att han såsom häktad utsattes för publicitet 

i dagspressen och att denna publicitet gällde att han var misstänkt för förberedelse till 

mord.”23 HD fastställde HovRns domslut och tillerkände mannen 3 000 kr för det li-

dande han fått utstå. 

21 Prop 1997/98: 105, s.56. 
22 NJA 1979 s. 297. 
23 NJA 1979 s. 297. 
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Utgångspunkten för bedömningen av den skada som lidandet innebär är omständig-

heterna i det särskilda fallet. Det är ju trots allt staten som har förorsakat att individen 

har blivit frihetsberövad. Om publiciteten hänför sig till brottsmisstanken eller frihets-

berövandet i sig borde inte ha någon betydelse. Är det vidare möjligt att fastställa vil-

ket av förloppen som har orsakat publicitet? Men oavsett vad det handlar om är JKs 

nya ställningstagande besynnerligt. Tanken bakom ersättningarna är ju att om staten 

kränker en persons rättigheter ska de också stå för ersättningen för det lidande perso-

nen har fått utstå. Följden av frihetsberövandet blir ofta publicitet och även om det 

inte är staten som skriver i tidningar och på sociala medier är detta en följd av frihets-

berövandet.  Lidandet blir givetvis större när medierna hänger ut personen som mör-

dare, pedofil, likskändare osv. Ofta kvarstår publicitetsskadan även om medierna redo-

gör för grunderna för frikännandet eller resningen. Det går heller inte att bortse ifrån 

att uppgifter till media i många fall läcker från poliser eller andra som är inblandade i 

utredningen. 

 

Om JK grundar sitt ställningstagande på att medierna själva ska stå för kostnaden är 

det mot bakgrund av ett rättssystem som i princip gör medierna immuna för just så-

dant ansvar med tanke på att yttrandefriheten är så stark. Yttrandefriheten är natur-

ligtvis extremt viktigt men innan praxis kan ändras anser jag att det bör diskuteras hur 

upprättelse för lidandet från medierna, istället för staten, i så fall ska kunna ske. 

3 JKs praxis i resningsärenden 

3.1 Inledning 
 

Den som på olika sätt har varit utsatt för en frihetsinskränkning har enligt frihetsberö-

vandelagen 2 – 4 §§ under vissa angivna förutsättningar rätt till ersättning från staten. 

Om en individ inte tillerkänns ersättning under ovan nämnda paragrafer kan man en-

ligt 5 § ha rätt till ersättning om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder 

och därför var oriktigt. Enligt 7 § utgår ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, 

intrång i näringsverksamhet och lidande. 
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JKs praxis rör sig i huvudsak om relativt låga summor som utdelats till människor som 

suttit felaktigt frihetsberövande. Under senare år har dock ett antal större ersättningar 

tillerkänts personer som suttit i fängelse en lång period för s.k. chikanerande brottslig-

het, med andra ord kränkande och generande brottslighet. Det har i sammanhanget 

rört sig om sexuella övergrepp mot barn och beställningsmord. Nedan följer referat av 

de fall där högre summor har tillerkänts de drabbade samt JKs motivering till ersätt-

ningsnivåerna. Referaten som JK gör i citaten hänför sig till målet ovan. 

 
 

3.2 Fall 124 
 

C.S dömdes den 24 augusti 1992 av Trelleborgs TR för grovt sexuellt utnyttjande av 

underårig och övergrepp i rättssak till fängelse tre år och sex månader. HovR över 

Skåne och Blekinge fastställde den 18 november 1992 TRns dom. HD beslutade den 

29 december 1992 att inte bevilja prövningstillstånd, varför HovRs dom vann laga 

kraft. C.S påbörjade straffverkställigheten på häktet samma dag. Efter trettonhelgen 

1993 verkställde han fängelsestraffet på kriminalvårdsanstalt. Han frigavs villkorligt 

den 4 september 1994 (efter att ha avtjänat två tredjedelar av det ådömda fängelse-

straffet) med en prövotid som löpte under ett år därefter. Under prövotiden stod han 

under övervakning. Den 17 oktober 1996 beviljade HD honom resning. Han frikändes 

därefter helt av HovR över Skåne och Blekinge i dom den 11 juli 1997 efter att ha av-

tjänat ca två år i fängelse och ett års prövotid. 

C.S yrkade ersättning för lidande med totalt 2 130 000 kr. Det yrkade beloppet var be-

räknat på en ersättning på 2 000 kr per dygn under frihetsberövandet och 1 000 kr per 

dygn under prövotiden. 

JKs motivering 

"Det bör dock samtidigt beaktas att frihetsberövandet föranleddes av misstanke om all-
varliga och chikanerande brott mot en nära anhörig och att C.S dömdes till och tvinga-
des verkställa ett långt fängelsestraff. Vidare bör beaktas att C.S var häktad under lång 
tid samt den särskilda oro han måste ha känt för hur frihetsberövandet skulle påverka 
hans familjeliv, övriga sociala kontakter och möjligheter att skaffa sig inkomster. Om-

24 JK-beslut dnr 2093-97-41. 
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ständigheterna är även i övrigt sådana att lidandet i C.S fall får anses ha varit särskilt på-
tagligt."  

C.S tillerkändes ersättning för lidande med  1, 2  miljoner kr. 

 

3.3 Fall 225 
 

Den 9 juli 1998 mördades en person på puben Broder Tuck i Stockholm. Y.A och en 

annan person dömdes den 26 maj 1999 av Stockholms TR för mordet till fängelse på 

livstid. Genom ett beslut den 22 december 2000 beviljade HD Y.A resning i målet och 

förordnade att målet mot honom på nytt skulle tas upp av HovR. Svea HovR ogillade 

åtalet i en dom den 18 maj 2001. Y.A hade varit frihetsberövad med anledning av miss-

tanken om brottet och sedermera på grund av den lagakraftvunna domen under tiden 

den 9 februari 1999 till den 18 maj 2001, dvs. cirka två år och tre månader. Y.A begär-

de ersättning för lidande med 10 000 000 kr. 

JKs motivering 

"De skäl för en förhöjd ersättning som fanns i nyssnämnda ärende får anses föreligga 
även i YA:s fall. Det brott som YA misstänktes för var dock inte riktat mot en anhörig. 
Därtill kommer emellertid att YA har varit misstänkt för ett synnerligen allvarligt brott, 
ett brutalt beställningsmord. Han har dömts av såväl tingsrätt som hovrätt till lagens 
strängaste straff. Hans situation måste ha tett sig hopplös och mycket dyster sedan 
domen vunnit laga kraft. YA kunde förmodas ha en mycket lång fängelsevistelse fram-
för sig - med nuvarande benådningspraxis en faktisk verkställighetstid om minst 12 år. 
Det måste också beaktas att YA vid frihetsberövandet hade ett litet barn som var nio 
månader. Under häktestiden föddes ytterligare ett barn. Frihetsberövandet har alltså 
rent faktiskt inneburit att han har hindrats från att ha en vardaglig kontakt med sina 
små barn. Hans möjligheter att bidra till familjens försörjning har självfallet varit obe-
fintliga.” 

Y.A tillerkändes ersättning för lidande med 1,6 miljoner kr. 

3.4 Fall 326 

J.R hade varit frihetsberövad med anledning av misstanke om brott och sedermera på 

grund av den lagakraftvunna domen under tiden den 8 mars 1994 till den19 april 2002, 

dvs. ca åtta år. Genom ett beslut den 21 januari 2002 beviljade HD J.R resning i målet 

25 JK- beslut dnr 2777-01-41. 
26 JK-beslut dnr 1993-02-41. 
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och förordnade att målet i ansvarsdelen på nytt skulle tas upp av HovR. Svea HovR ogil-

lade åtalet i en dom den 21 maj 2002. J.R begärde ersättning för lidande enligt frihets-

berövandelagen med 25 000 000 kr. 

JKs motivering 

”JR har varit frihetsberövad under en mycket lång tid. De handlingar som har getts in hit 
utvisar att den långvariga fängelsevistelsen har orsakat ett synnerligen stort lidande för 
JR. Lidandet har inte avklingat utan i stället, enligt åberopade handlingar, varit särskilt 
svårt de senaste åren. JR var anställd inom hemtjänsten. Han var misstänkt och senare 
dömd för ett brutalt mord på en äldre värnlös kvinna som han utförde hemsysslor åt. 
Motivet påstods ha varit ekonomiskt. Brottsmisstanken har alltså avsett ett brott som i 
allmänhetens ögon ter sig särskilt avskyvärt. JR:s familj består av hustru och två barn. 
Vid frihetsberövandet var barnen sex respektive sju år gamla. Den långa fängelsevistel-
sen har fått till följd att han inte har kunnat umgås med sin familj på ett normalt sätt. 
Han har bl.a. fråntagits möjligheten att få uppleva en stor del av barnens uppväxttid.” 

J.R tillerkändes sju miljoner kr i ersättning för lidande vilket efter överklagande höjdes 
till nio miljoner kr. 

3.5 Fall 427 

B.L dömdes den 15 januari 2002 av Helsingborgs TR för bl.a. grov våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande av underårig till fängelse i sex år. Sedan bl.a. B.L och åklagaren överklagat 

domen ändrade HovRn domen i bl.a. påföljdsdelen på så sätt att fängelsestraffets 

längd bestämdes till åtta år. Domen vann laga kraft.  

Genom ett beslut den 11 oktober 2004 beviljade HD B.L resning i målet och förordnade 

att målet mot honom på nytt skulle tas upp av HovRn som härefter ogillade åtalet i en 

dom den 21 december 2004. B.L var frihetsberövad med anledning av misstanken och 

sedermera på grund av den lagakraftvunna domen under tiden den 24 september 

2001 – 7 december 2004, dvs. drygt tre år och två månader. B.L begärde ersättning 

enligt frihetsberövandelagen för lidande med 9 600 000 kr. 

JKs motivering 

”Flera av de omständigheter som förelåg i de nämnda ärendena finns också i BL:s fall. 
Sålunda var BL frihetsberövad under en lång tid dömd för allvarlig brottslighet. Domen 
vann laga kraft. Misstankarna bestod i BL:s fall i att han vid flera tillfällen skulle ha gjort 
sig skyldig till sexuella övergrepp mot den egna dottern. Vid de tillfällen övergreppen 

27 JK-beslut dnr 563-05-41. 
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påstods ha skett var flickan mellan sju och tio år. Att beakta är vidare att frihetsberö-
vandet rönte uppmärksamhet i medierna på ett sådant sätt att BL kunde pekas ut av en 
vidare krets personer. Av BL:s redogörelse i skrivelsen hit framgår också att han lidit på-
tagligt under frihetsberövandet. BL har fem barn. Han har angett att han när det gäller 
de tre yngsta barnen, födda 1995, 1996 respektive 1997, tog aktiv del i deras uppfost-
ran och omsorg. Under frihetsberövandetiden förvägrades han umgänge eller kontakt 
med barnen. Även om det inte kan läggas kriminalvården till last att han inte fick träffa 
sina barn, innebar frihetsberövandet rent faktiskt att han under lång tid gick miste om 
möjligheten att delta i barnens vardag.” 

BL tillerkändes ersättning för lidande med två miljoner kr. 

3.6 Fall 528 
 

L.L dömdes den 8 februari 2002 av Helsingborgs TR i samma mål som B.L för bl. a. grov 

våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse fem år. Sedan bl.a. en 

privatperson och åklagaren överklagat domen ändrade HovR över Skåne och Blekinge 

domen i bl.a. påföljdsdelen på så sätt att påföljden bestämdes till fängelse fem år och 

sex månader. HovRns dom vann laga kraft. Genom ett beslut den 11 oktober 2004 be-

viljade HD L.L resning i målet och förordnade att målet mot honom på nytt skulle tas 

upp av HovRn som ogillade åtalet i en dom den 21 december 2004. L.L var frihetsberö-

vad med anledning av misstanken och sedermera på grund av den lagakraftvunna do-

men under tiden den 24 september 2001 till den7 december 2004, dvs. drygt tre år 

och två månader. L.L begärde ersättning för lidande med 8 000 000 kr. 

 
JKs motivering 

 
”Det finns en del omständigheter som skiljer sig mellan B.Ls fall [fall 4] och L.Ls. Jag har 
redan nämnt att L.L dömdes för en mindre omfattande brottslighet och till ett kortare 
fängelsestraff än BL. L.L dömdes för att ha begått allvarliga sexualbrott mot en flicka 
som vid tiden för de påstådda övergreppen var mellan åtta och tio år. Brott av en sådan 
karaktär är i allmänhetens ögon särskilt defamerande. Det får dock anses än mer defa-
merande att bli misstänkt för sexualbrott mot sitt eget minderåriga barn. B.L lidande på 
grund av brottsmisstanken får således antas ha varit större. Vid bestämmandet av er-
sättning för B.L har också beaktats att han gick miste om kontakten med tre minderå-
riga barn under frihetsberövandet.” 
 

L.L tillerkändes ersättning för lidande med 1,7 miljoner kr. 

28 JK-beslut dnr 934-05-41. 

22 
 

                                                           



3.7 Fall 629 

M.K dömdes den 9 mars 2001 av Köpings TR för grov våldtäkt och sexuellt ofredande . 

TRn förordnade att han skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild ut-

skrivningsprövning. Domen vann laga kraft. Sedan åklagaren hade ansökt om resning 

beviljade Svea HovR i ett beslut den 11 november 2005 resning till förmån för MK. 

Västmanlands TR dömde MK på nytt för de åtalade gärningarna. I en dom den 28 juni 

2007 ogillade Svea HovR åtalet. HovRn hade den 14 juni 2007 förordnat att vidare 

verkställighet av ådömd påföljd enligt Köpings TRs dom inte skulle äga rum. M.K var 

frihetsberövad med anledning av misstanken och sedermera på grund av den la-

gakraftvunna domen under tiden den 7 december 2000 till den 14 juni 2007, dvs. cirka 

sex och ett halvt år. M.K  begärde ersättning för lidande med 7 800 000 kr. 

JKs motivering 

”M.K har […]angett bl.a. följande. Under intagningstiden kunde han inte veta när den 
rättspsykiatriska vården skulle upphöra eftersom hans ärende omprövades kontinuer-
ligt utan bestämd frigivningsdag. Sista omprövningen skedde den 21 maj 2007. Osäker-
heten om längden av intagningen påverkade honom negativt och bidrog till ett ökat li-
dande. Han upplevde sig som trakasserad av övriga intagna på grund av domen. Under 
vårdvistelsen uppvisade han inga tendenser till pedofili. Det brott som han dömdes för 
väckte uppmärksamhet i det lilla samhälle där han var bosatt. Brottet uppfattades som 
oerhört negativt och värdeladdat i allmänhetens ögon. Han pekades ut som pedofil. 
MK:s fall är sådant att omständigheterna kan jämföras med dem som förelåg i de ären-
den som jag har redovisat ovan. Han var frihetsberövad under en mycket lång tid dömd 
för allvarlig brottslighet. Det misstänkta brottet var riktat mot hans tidigare sambos 
minderåriga dotter. När övergreppen påstods ha skett var flickan mellan sex och åtta 
år.” 

Dock menade JK att det som skiljde fallen refererade ovan åt vara att M.K inte var 

dömd för ett fullt så allvarligt brott som i de tidigare fallen. Vidare var M.Ks familjesi-

tuation  också annorlunda eftersom  han inte hade några egna barn. En aspekt som 

dock skulle tas hänsyn till var att M.Ks påföljd var tidsobestämd vilket talade för en 

förhöjd ersättning. 

M.K tillerkändes ersättning för lidande med 4,2 miljoner kr. 

29 JK-beslut dnr 7218-02-41. 
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3.8 Fall 730 

E.S anhölls den 30 november 1992 och häktades den 2 december 1992 såsom på san-

nolika skäl misstänkt för otukt med barn, grovt brott, samt grovt sexuellt utnyttjande 

av underårig. E.S åtalades därefter för dessa brott samt för sexuellt ofredande. Genom 

dom den 23 december 1992 ogillade Lidköpings TR åtalet och E.S försattes på fri fot. 

Sedan åklagaren överklagat tingsrättens dom dömdes E.S av Göta HovR den 9 mars 

1993 i enlighet med åtalet till fängelse tre år. I domen förordnades att E.S skulle kvarbli 

i häkte till dess domen i ansvarsdelen vann laga kraft. ES överklagade HovRns dom. HD 

fann dock inte skäl att meddela prövningstillstånd.  

E.S avtjänade fängelsestraffet. Han frigavs efter två tredjedelar av strafftiden och hade 

således sammanlagt varit berövad friheten under en tid av två år.  

Sedan HD beviljat resning och förordnat att målet på nytt skulle tas upp i hovrätten 

ogillade Göta HovR åtalet genom dom den 19 juni 2001. Av domen framgår bl.a. att 

E.S:s dotter, som varit målsägande i målet, ändrat sina uppgifter och förklarat att hon 

inte längre upplevde sig ha blivit sexuellt utnyttjad av sin far. 

E.S begärde ersättning för lidande med ett belopp som i vart fall inte skulle understiga 

500 000 kr. 

JKs motivering 

”E.S - som var 63 år när han första gången frihetsberövades med anledning av den på-
stådda brottsligheten - har varit berövad friheten under två års tid. Frihetsberövandet 
har föranletts av misstanke om allvarlig brottslighet som innefattat omständigheter som 
i hög grad får antas ha utsatt honom för omgivningens missaktning. Till detta kommer 
att han blivit frikänd först sedan resning beviljats och efter det att han avtjänat det ut-
dömda straffet. Samtliga nu anförda omständigheter talar med styrka för att frihetsbe-
rövandet får antas ha inneburit ett mycket stort lidande för honom. Till bilden hör vidare 
den publicitet som enligt vad åklagaren bekräftat förekommit i samband med frihetsbe-
rövandet. Även detta förhållande verkar i förhöjande riktning när det gäller att be-
stämma ersättningen för lidande, särskilt med beaktande av att E.S bor på en relativt li-
ten ort och därmed sannolikt har kunnat identifieras av många personer.” 

E.S tillerkändes ersättning för lidande med 650 000 kr. 

30 JK-beslut dnr 2547-0141. 
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3.9 Fall 831 

K.G var frihetsberövad under tiden den 4 december 2006 till den 19 maj 2008 med 

anledning av misstanke om brott och på grund av en lagakraftvunnen dom. Han åtala-

des och dömdes den 7 januari 2007 av Stockholms TR för grov kvinnofridskränkning 

och våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Domen överklagades till Svea HovR, 

som fastställde TRns dom. HD fann i ett beslut den 12 april 2007 inte skäl att meddela 

prövningstillstånd. Genom ett beslut den 10 april 2008 beviljade dock HD resning i må-

let och förordnade att detta på nytt skulle tas upp av HovRn som genom en dom den 4 

juni 2008 ogillade  åtalet i dess helhet. K.G begärde ersättning för lidande med 1080 

000 kr. K.G satt drygt ett och ett halvt år felaktigt frihetsberövad. 

JKs motivering 

”KG var frihetsberövad med anledning av misstanke om brott och sedermera på grund 
av en lagakraftvunnen dom. Frihetsberövandet avsåg ett allvarligt brott. Han får dessu-
tom anses ha visat att han genom den publicitet som förekom under frihetsberövandet 
kunde identifieras av många personer, framför allt på hemorten. Dessa omständigheter 
föranleder att han enligt praxis ska tillerkännas ersättning med ett högre belopp än vad 
som vanligen utgår vid ett frihetsberövande av aktuell varaktighet. Det kan dock inte bli 
aktuellt att ge ut ett så högt belopp som det begärda”. 

K.G tillerkändes ersättning för lidande med 500 000 kr. 

3.10 Analys av ersättningarna 

Det framgår tydligt i JKs motivering när ersättningarna har bestämts att stor hänsyn 

tas till brottets karaktär, längden av frihetsberövandet, den enskildes privata förhål-

landen (barn eller inte) samt publicitet kring frihetsberövandet. Det saknas dock i 

övrigt någon riktig individuell motivering till hur mycket personen har lidit och vil-

ken ersättning som är skälig i de enskilda fallen. Ofta görs bara en hänvisning till den 

ersättning som utgått i jämförliga fall. I samtliga fall har JK även framhållit att per-

sonen ifråga pga. omständigheterna ska tillerkännas ett högre belopp än det som 

vanligen utgår. I samtliga fall utom ett, tilläggs dock, utan motivering, att det inte är 

aktuellt eller kan komma på fråga att betala ut ett så högt belopp som det begärda. 

31 JK-beslut dnr 4629-08-41. 
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Motiveringarna från de drabbade i sina ansökningar om ersättning är ofta likartade. 

De har suttit felaktigt dömda för fruktansvärda brott. De har förlorat all kontakt 

med vänner och familj som i många fall helt har tagit avstånd från dem. I deras 

hemkommuner har de allra flesta lyckats identifiera dem genom tidningar och ny-

hetsrapporteringar. Till följd av detta har även familjerna drabbats. I fängelset har 

de blivit trakasserade och i många fall misshandlade av andra fångar. Själva upple-

velsen att sitta på samma anstalt som sexualbrottslingar och pedofiler har åsamkat 

stor psykisk påfrestning med bl.a. magsår och panikångest till följd. Dessa besvär 

har inte upphört efter frigivning utan har snarare blivit kroniska besvär. Självmords-

försök under fängelsevistelsen till följd av den uppgivenhet och hopplöshet som 

följer av känslan att vara övergiven inte bara av rättsystemet, utan av hela ens fa-

milj och bekantskapskrets, förekommer också. 

Det kan därför tyckas märkligt när JK gång på gång, utan motivering bortsett ifrån 

att anspråket är för högt, konstaterar att den begärda ersättningen inte kan god-

kännas. Frågan är varför det är så, och vad ska krävas för att den någon gång ska 

beviljas? Ur individens synvinkel måste detta kännas som ett nedvärderande av li-

dandet personen har fått utstå, i synnerhet då man inte får någon motivering till 

beslutet. Visst är det tänkbart att den skadelidande ofta har satt sitt ersättningsan-

språk för högt sett till praxis, och det därför blir så stora differenser mellan yrkat 

och beviljat belopp. Men som sagt, en utförligare förklaring till vad som är skäligt 

och varför vore önskvärt dels för mer transparens i tillämpningen, dels för att tyd-

liggöra vad som egentligen spelar in och i vilken utsträckning, vid bestämmandet av 

ersättningen. 

Vidare kan ersättningen i ett av fallen (dnr 2547-01-41) ifrågasättas vid en jämfö-

relse med de övriga beloppen som utdömts. Det handlar ju om en tidsperiod på nio 

år innan mannen fick resning och därmed ersättning för fängelsestraffet som han 

faktiskt avtjänade. Frihetsberövandelagen ersätter bara frihetsberövanden i ordets 

rätta bemärkelse men att behöva vänta så länge på att bli rentvådd kan ju ses som 

ett frihetsberövande i sig. Mannen bodde i en liten kommun och fick under dessa år 

utstå ett enormt socialt förtryck för i allas ögon var han en pedofil som utsatt sin 
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egen dotter för incest. Det är mycket möjligt att antingen mannen eller hans ombud 

inte hade någon uppfattning om nivån på de ersättningar som faktiskt utdelats och 

att han därför nöjde sig med 650 000 kr. En annan möjlig förklaring är att det be-

loppet var mer i enlighet med praxis och detta visar samtidigt på att JK har möjlig-

het att utge högre ersättning än den som faktiskt begärs.  

Den tydligaste slutsatsen man kan dra vid en jämförelse av ersättningarna är att ju 

längre frihetsberövandet varat, desto större blir ersättningen, något som är rimligt 

med tanke på uttalanden i förarbetena om vad som ska tas hänsyn till. Hur stor på-

verkan uppmärksamheten kring frihetsberövandet har vid ersättningens bestäm-

mande är svårt att säga. I samtliga fall nämns att det är fråga om chikanerande 

brottslighet med andra ord brottslighet som typiskt sett är kränkande att bli ankla-

gad för. Det är därför svårt att komma till någon tydlig slutsats om hur JKs nya praxis 

kommer förändra ersättningsnivåerna men eftersom publicitet har varit ett av hu-

vudargumenten för förhöjd ersättning är det möjligt att framtida ersättningar 

kommer minska något även om nivåerna har höjts generellt sett. 

I tabellen nedan redovisas fallen jag gick igenom ovan och hur ersättningarna skulle 

påverkas om de grundats på JKs nya riktlinjer dvs. med 30 000 kr för den första måna-

den, 20 000 kr för nästkommande 5 månader och 15 000 kr för varje ytterligare må-

nad. Tabellen visar således hur grundbeloppen i ersättningarna skulle sett ut med JKs 

nya ersättningsberäkning 

 

Fall Frihetsberövandets 
längd 

Ersättning Grundbelopp 

Fall 1 Ca 3 år 1,2 miljoner kr 580 000 kr 

Fall 2 Ca 2,3 år 1,6 miljoner kr 445 000 kr 

Fall 3  8 år 9 miljoner kronor 1 480 000 kr 

Fall 4 3,2 år 2 miljoner kronor 610 000 kr 

Fall 5 3,2 år 1,7 miljoner kronor 610 000 kr 

Fall 6  6,5 år 4,2 miljoner kronor 1 195 000 kr 
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Fall 7 2 år 650 000 kronor 400 000 kr 

Fall 8 Ca 1,5 år 500 000 kr 295 000 kr 

 

 Det är dock oklart, med tanke på att hänsyn inte längre ska tas till publicitet hur myck-

et ersättningarna skulle höjas enbart med tanke på frihetsberövandets längd och den 

skadelidandes personliga förhållanden Förhöjningen som grundas på frihetsberövan-

dets längd kommer fortfarande ha betydelse för ersättningsnivåerna, dock är det osä-

kert var gränsen går. Men om man räknar på att förhöjningen har grundats till en tred-

jedel på frihetsberövandets längd, en tredjedel på publicitet och en tredjedel på per-

sonliga förhållanden kommer troligtvis det ”överskott” som hittills utdelats utöver 

grundbeloppen i framtiden bli lägre. Men det kan lika gärna vara så att 90% av förhöj-

ningen har grundats på frihetsberövandets längd och resten på personliga förhållan-

den och publicitet vilket då innebär att beloppen inte kommer påverkas med tanke på 

den generella höjning som gjorts för att kompensera att hänsyn inte längre tas till pub-

licitet. 

4 Medvållande  

4.1 Jämkade ersättningar 
 

En persons rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen saknas bl.a. om den som 

varit utsatt för frihetsberövandet själv uppsåtligen föranlett åtgärden (6 § st. 1), till 

exempel genom en sanningslös bekännelse inom eller utom rätten eller genom att 

falskeligen ange sig själv.32 Kausalitet fordras mellan den skadelidandes handlande och 

det oriktiga beslutet och kausaliteten ska täckas av hans uppsåt, t.ex. att medvetet 

erkänna ett brott man inte begått, kanske för att skydda en annan. Detta torde ute-

sluta ersättning till en person som, i tillräkneligt tillstånd, tar initiativet till ett frihets-

berövande.33 

Enligt 6 § st 2 lämnas ersättning till de skadelidande endast om det finns synnerliga 

skäl. Det handlar då om när en person har försökt undanröja bevis eller på annat sätt 

32 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning, s. 181. 
33 A.a. s. 181. 
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försvåra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om brott försökt 

undandra sig förundersökning eller lagföring. Regeln antyder ingen jämkningsmöjlig-

het, antingen utgår full ersättning eller ingen ersättning alls. 34 

Vidare kan ersättningen vägras eller jämkas enligt 6 § st. 3 och 4 pga. den skadelidan-

des eget beteende eller om det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att er-

sättning lämnas (om oskälighetsregeln, se kap 5).  

4.2 Fall 135 
 

R var berövad friheten under tiden den 17 september till den 31 oktober 1991, dvs. ca 

en och en halv månad, pga. misstanke om grov narkotikasmuggling men frikändes från 

åtalet. R begärde ersättning för lidande med 20 000. Åklagarmyndigheten avgav ytt-

rande där de uppgav att R inledningsvis hade förnekat all kännedom om påstådd 

brottslighet men senare i förhör medgav att han visste att det fanns narkotika i bilen, 

något som han vidhöll inför tingsrätten vid omhäktningsförhandling. 

JKs motivering 

”Vid den prövning som nu i efterhand kan göras med ledning av handlingarna i ärendet 
framstår det enligt min bedömning inte som fullt befogat att säga att R. själv genom sitt 
erkännande föranlett frihetsinskränkningen. Jag finner följaktligen att han måste anses 
berättigad till ersättning. Det framstår å andra sida inte som oskäligt att den ersättning 
för lidande som ska tillerkännas R. reduceras något med anledning av att erkännandet 
kan ha föranlett att frihetsinskränkningen kom att bestå under längre tid än som annars 
skulle ha blivit fallet”. 

R tillerkändes ersättning för lidande med 15 000 kr.  

I beslutet framgår inte vilken del av 4 § i LEF som tillämpats men det synes vara en 

kombination av punkterna i regeln då ett sanningslöst bekännande torde jämka ersätt-

ningen helt medan den skadelidandes eget beteende oftast endast föranleder ned-

sättning av ersättningen. 

  

34 A.a. s. 183. 
35 JK-beslut dnr 3938-91-41. 
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4.3 Fall 236 
 

KP var berövad friheten under tiden den 7 april till den 2 oktober 2000, dvs. ca sex må-

nader på grund av misstanke om medhjälp till mord. Frikännande dom meddelades 

och KP begärde ersättning för lidande med 375 000 kr. JK övervägde reglerna i 6 § fri-

hetsberövandelagen och kom fram till att det fanns anledning att tillämpa tredje 

stycket pga. den skadelidandes eget beteende. 

JKs motivering 

”Enligt Justitiekanslerns bedömning får KP genom att under den aktuella kvällen närvara 
vid de händelser som ledde fram till mordet genom sitt eget beteende anses ha gett an-
ledning till att misstankar riktats mot honom på ett sådant sätt att grund för frihetsberö-
vande funnits. Med hänsyn härtill och med beaktande av vad som framkommit om den 
överenskommelse som de inblandade träffade efter händelsen anser Justitiekanslern att 
förhållandena i detta fall har varit sådana att det vore oskäligt att utge någon ersättning. 
Ersättningen bör därför jämkas helt”. 

I målet anförde KP som motivering till den höga ersättningen att det i och för sig var 

riktigt att han vid det första förhöret lämnade oriktiga uppgifter men att han redan vid 

det andra förhöret ändrade sina uppgifter och höll fast vid dessa, något som även 

HovRn fäst sin tilltro till. Han ansåg inte att han genom sitt agerande bidragit till att 

han berövats friheten utan han hade i stället under mycket hård psykisk press och ef-

ter bästa förmåga berättat vad han iakttagit i samband med mordet och därefter pekat 

ut gärningsmännen. Vidare anförde KP att han under häktningstiden mådde psykiskt 

mycket dåligt och att ett tidigare magsår gått upp. Han ordinerades även psykologhjälp 

för att bearbeta sina minnen från tiden i häktet. Han förlorade även sin anställning och 

var känd i hembyn som ”mördaren”. 

Oavsett dessa omständigheter sammantaget kunde JK motivera att inte bevilja någon 

ersättning alls. Enligt förarbetena till frihetsberövandelagen kan nämligen jämkning på 

grund av den skadelidandes eget beteende finnas om den skadelidande handlat på ett 

sådant sätt att han dragit misstankarna till sig tex om flera misstänkta grips vid en ska-

degörelse. Även den som till sist inte kan bindas vid skadegörelsen bör då kunna få sin 

ersättning jämkad genom att aktivt delta i gängets förehavanden. Om en person av en 

36 JK-beslut dnr 1154-01-41. 
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tillfällighet befinner sig på en brottsplats skall jämkning normalt inte kunna ske pga. 

personens blotta närvaro.37 

4.4 Fall 338 

DR anhölls den 20 augusti 2004 pga. misstanke om grov våldtäkt alternativt medhjälp 

till grov våldtäkt. Han häktades sedermera såsom misstänkt för grov våldtäkt men 

dömdes av TRn för medhjälp till grov våldtäkt till fängelse i 4 år samt utvisning. Målet 

överklagades till HovRn som försatte DR på fri fot den 22 december 2004 och ogillade 

åtalet genom dom den 4 januari 2005. DR begärde ersättning för lidande med ett skä-

ligt belopp för de ca fyra månader han suttit frihetsberövad. JK övervägde om ersätt-

ningen skulle jämkas pga DRs eget beteende. 

JKs motivering 

”DR har varit närvarande i den lägenhet där målsäganden utnyttjades sexuellt. Han har i 
varje fall delvis varit medveten om vad som förekom och även själv haft, såvitt fram-
kommit, en mindre del i händelseförloppet. Hovrätten uttalar i sin dom (s. 12) ’att de 
tilltalade måste ha insett att målsäganden var i ett hjälplöst tillstånd ’. Detta har alltså 
befunnits styrkt även beträffande DR. Det innebär att han också får anses ha haft insikt 
om att målsäganden utsattes för ett brottsligt utnyttjande, även om han för sin del inte 
gjorde sig skyldig till brott. Genom att stanna på platsen och inte ingripa mot det utnytt-
jande som förekom måste DR då anses genom sitt eget beteende ha föranlett att han 
blev frihetsberövad. Hans ersättning skall därför jämkas”. 

DR tillerkändes ersättning för lidande med 65 000 kr, hälften av det han skulle ha fått 

om inte ersättningen jämkades. DR hade som stöd till anspråket på ersättningen upp-

gett att han under de fyra månader han satt frihetsberövad hade mått psykiskt mycket 

dåligt, han var belagd med fulla restriktioner och fick därmed inte ha någon kontakt 

med anhöriga. Hans psykiska status förvärrades av utvisningsbeslutet och han blev 

trots den friande domen inte lämnad ifred av media som uppmärksammat fallet. Han 

blev nämnd vid namn på nynazistiska hemsidor och var tvungen att byta namn och 

flytta pga. hot.  

Fallet skiljer sig inte nämnvärt från övriga fall där ersättning jämkats med stöd av 6 § 3 

st. vilket är den del av regeln som i huvudsak använts då den fungerar som en slags 

37 Prop. 1997/98:105, s.54 f. 
38 JK-beslut dnr 2909-05-41. 
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”slasktratt” där man kan inrymma det mesta i form av eget beteende. Det anmärk-

ningsvärda i det här fallet var dock det tillägg som JK gjorde: 

”I sammanhanget skall nämnas att en medåtalad tidigare har tillerkänts ojämkad ersätt-
ning (...). Genom ett förbiseende av Justitiekanslern kom frågan om jämkning på grund 
av eget beteende därvid inte att prövas. Sannolikt skulle en sådan prövning ha gett 
samma resultat som beträffande DR. Någon möjlighet att nu återkräva en del av ersätt-
ningen från den medåtalade finns inte. Det är olyckligt att DR utan sakliga skäl får en 
lägre ersättning än den medåtalade. Det vore emellertid inte försvarligt att avstå från att 
sätta ned ersättningen till DR bara därför att ersättningen till hans medåtalade sannolikt 
blev för hög. Den orättvisa som uppkommer får därför accepteras.”39 

Att ersättning jämkas pga. eget beteende är det nog få som har några synpunkter på 

självklart beroende på vad ”eget beteende” innebär (jfr avsnitt 5.5 ang. Quick-

utredningen). Självklart har ju personen ifråga i många fall rätt till någon ersättning, 

men det är olyckligt när JKs förbiseenden orsakar orättvisor i likartade fall. I nya fri-

hetsberövandelagen finns en möjlighet till återkrav enligt 11 § men det kan endast 

tillämpas när en person som erhållit ersättning för frihetsberövande sedermera döms 

för brottet. Kanske att det i det här fallet hade varit skäligare att tillerkänna DR full 

ersättning för att upprätthålla principen om att lika fall ska behandlas lika men avväg-

ningen är inte helt oproblematisk. Resultatet blir märkligt hur man än gör men det 

kanske är viktigare att individer som drabbas och är helt underkastade rättsystemet 

slipper stå för konsekvenserna i form av orättvisor när JK har gjort ett misstag. Samti-

digt kan det uppfattas som stötande för brottsoffret, kanske till och med samhället 

som ju står för kostnaden, att en person som varit på plats och varit medveten om vad 

som försiggick får full ersättning. 

4.5 Fallet Quick – prognos för skadestånd 

En av vår tids mest uppmärksammade rättsskandal är fallet Thomas Quick, numera 

Sture Bergwall, som under de senaste åren har beviljats resning i åtta morddomar, 

senast den 31 juli 2013. Några Skadeståndsanspråk för de år Bergwall har suttit inspär-

rad på Säters rättspsykiatriska klinik är ännu ej inlämnade, men debatten har redan 

tagit fart huruvida Bergwall kommer tillerkännas något skadestånd över huvud taget 

39 JK-beslut dnr 2909-05-41. 
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eller om jämkning kommer ske eftersom han erkänt morden.40 Som ovan nämndes kan 

skadeståndet nekas om den skadelidande själv uppsåtligen har föranlett att han har 

blivit felaktigt frihetsberövad. Vid prövning enligt frihetsberövandelagen torde skade-

stånd kunna beviljas eftersom Bergwall troligtvis inte varit i tillräkneligt tillstånd när 

han erkände morden.41  

Bergwall har erkänt över 30 mord men har detta skett under stark påverkan av narko-

tikaklassade läkemedel. Dessa läkemedel har bieffekter som hallucinationer och djupa 

depressioner. Journalisten Hannes Råstam intervjuade Bergwall och andra inblandade i 

utredningarna under ett stort antal tillfällen och har även läst hans journaler, vilket 

resulterade i boken ”Fallet Thomas Quick – Att skapa en seriemördare” där han starkt 

ifrågasätter huruvida Thomas Quick alls är skyldig till något av de mord han är dömd 

för. Han kritiserar även den starkt ifrågasatta terapiform som Bergwall genomgått på 

Säter och uppmärksammar att i samtliga fällande domar är, i stort sett, den enda be-

visningen Bergwalls egna erkännanden. 

Om man erkänner ett brott i ej tillräkneligt tillstånd torde kausalsambandet mellan 

erkännandet och frihetsberövandet inte räcka till för att kunna neka eller ens jämka 

ersättning. Det är mycket möjligt att JK kommer att göra en annan bedömning ef-

tersom Bergwall från början inte skrevs in på Säter för morden han utan för en dom för 

grovt rån.42 När det gäller det första mordet han erkände stod han heller inte under 

den starka medicinering som har angetts som orsak till erkännandena. Det skulle dock 

tyckas märkligt att jämka ersättningen helt med tanke på det sinnestillstånd Bergwall 

befann sig i när han erkände morden. Knäckfrågan för JK blir om Bergwall kan anses så 

pass medvållande till erkännandena att skadeståndet ska jämkas helt eller om vården 

han fick på Säter gjorde honom så sjuk att den framkallade fantasier om morden.43 

  

40 Kan Bergwall få rekordskadestånd? SvD 2013-06-30. 
41 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, s. 181. 
42 Quick-skadestånd ingen självklarhet, SvD 2013-08-01. 
43 Vården på Säter måste också utredas, SvD 2013-08-01. 
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5 Oskälighetsregeln 
 

Vid tillkomsten av den nya frihetsberövandelagen diskuterades frågan huruvida skade-

stånd på grund av frihetsinskränkning enligt den nya lagen skall kunna vägras eller sät-

tas ned, om den drabbades eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränk-

ning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning läm-

nas.44 

Bakgrunden till förslaget var det s.k. Lindomefallet där en äldre man blev mördad i sitt 

hem i samband med att två personer gjorde inbrott hos honom. Det kunde inte med 

säkerhet fastställas vem av de båda männen som bragt honom om livet.45 JK beviljade 

ersättning enligt LEF till den man som var huvudmisstänkt och som suttit frihetsberö-

vad en tid. JKs beslut väckte stor uppmärksamhet bland allmänheten och kritiserades 

häftigt i media. 

I propositionen uttalades emellertid att det sedan länge är en allmänt erkänd grund-

sats att den som inte har kunnat överbevisas om brott också ska anses som oskyldig 

och har därmed rätt till ersättning för den tid som personen suttit frihetsberövad. Prin-

cipen om att den som frikänns i en rättegång också ska betraktas som oskyldig är 

mycket viktig i en rättstat.46  

Det ansågs dock att en precisering behövde göras angående i vilka situationer ersätt-

ningen bör jämkas på grund av eget beteende. Man kom fram till att ersättningen 

alltjämt inte fick vägras eller sättas ned enbart på den grunden att misstanke om brott 

kvarstod utan att skuldfrågan är klarlagd (6 § 3 stycket frihetsberövandelagen).47 Dock 

skulle i liknande fall som Lindomefallet numera finnas möjlighet till jämkning då man 

genom aktivt deltagande i brottsliga handlingar har gett anledning till misstankar.48   

I ett senare, liknande fall, valde JK dock att inte jämka ersättningen. Två föräldrar satt 

häktade misstänkta för att ha dödat sitt barn. TRn hade funnit det utrett att barnet dog 

44 Prop. 1997/98:105, s. 25. 
45 RH 1991:51. 
46 Prop.1997/98: 105 s. 25. 
47 A.a. s.25. 
48 A.a. s.56 f. 
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till följd av förgiftning av läkemedel och att det med hög grad av säkerhet fick anses 

klarlagt att läkemedlet hade tillförts barnet genom en injektion i dess kropp.  

Vidare ansåg TRn att det var uteslutet att barnet tillförts den dödande substansen ge-

nom en olyckshändelse eller som en följd av barnets egna åtgärder och att utred-

ningen inte syntes ge utrymme för att någon annan än föräldrarna haft tillfälle att be-

röva barnet livet. TRn fann dock sammanfattningsvis att det höga krav på bevisning 

som krävs för fällande dom i brottmål inte kunnat uppfyllas för någon av de tilltalade 

och åtalet ogillades. 49  

JK fann att det sammanfattningsvis fick anses utrett att det lidande som förorsakats 

paret hade varit klart större än vad som normalt är fallet vid frihetsberövanden av jäm-

förbar längd. Paret hade suttit häktade från den 29 augusti 2001 till den 18 december 

samma år. Mannen tillerkändes, förutom 60 000 kr för inkomstförlust, 100 000 kr för 

lidande och kvinnan 120 000kr för lidande för att hon under häktningstiden inte hade 

möjlighet att amma sitt nyfödda barn. JK uttalade att det inte går att vägra ersättning 

till den som frikänts på den grunden att misstanke om brott kvarstår eftersom detta 

inte står i överensstämmelse med vår rättsuppfattning.  

Tidigare i JK-avgörandet uttalades det dock att oskälighetsregeln är tänkt att tillämpas i 

situationer så som i Lindomefallet där ersättning betalats till en misstänkt som hade 

varit på platsen och där gjort sig skyldig till brott, men där det inte ansågs styrkt att 

han begått det grövsta brottet (mord). I det aktuella fallet hade ju åklagaren i domskä-

len påpekat att föräldrarna i princip var de enda tänkbara gärningsmännen. De hade 

således befunnit sig på platsen när gärningen begicks. Det gick dock inte att styrka vem 

som hade begått brottet eller något brott alls. I Lindomefallet var det klarlagt att båda 

gärningsmännen hade begått inbrott, dock inte vem som hade mördat offret. 

Visst kan det anses stötande att ersättning betalas ut med statliga medel till personer 

som med all tänkbar sannolikhet har begått ett brott men där det inte är visat utom 

rimligt tvivel att de är skyldiga. Men hur skulle alternativet se ut?  

49JK beslut Dnr 2960-02-41 och 3089-02-41. 
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I en rättstat där en person som blir friad från ett brott anses oskyldig, oavsett vad som 

är skrivet i domskälen om den misstänktes tvivelaktiga oskuld, vore det direkt motsä-

gelsefullt att neka ersättning för frihetsberövandet. Att bevisa den misstänktes skuld 

ligger på staten och åklagaren. När detta misslyckas är det rimligt att staten får stå för 

konsekvenserna i form av ersättning till den felaktigt frihetsberövade. 

6 Tidigare frihetsberövanden 

6.1 Inledning 
 

Varken i förarbetena till LEF eller frihetsberövandelagen nämns tidigare brottslighet 

som ett skäl till att inte utge eller att jämka skadeståndet.50 Det enda som anges, och 

som har berörts tidigare i uppsatsen är att lidandet kan variera från fall till fall, t.ex. när 

den frihetsberövade är en hemlös missbrukare osv. Möjligtvis är det så att tanke-

gången kommer från en uppfattning att när en skadelidande har en viss bakgrund eller 

lever i en viss miljö är det endast själva inskränkningen i rörelsefriheten som kan vålla 

obehag. Skadan kan då ofta fastställas efter en i viss mån standardiserad bedömning. 

När en skadelidande lever under ordnade förhållanden med ett visst anseende i sam-

hället kan ju själva brottsmisstanken självklart vålla stor skada.51  Detta är dock inte 

ersättningsgillt. 

Synsättet bygger alltså på att ett frihetsberövande drabbar socialt utsatta mindre hårt 

och att tidigare erfarenhet av frihetsberövanden generellt skulle motivera att ersätt-

ning för ideell skada minskar. 

 JK har i sina motiveringar i nedan refererade fall särskilt pekat på tidigare brottslighet 

som en faktor som påverkar skadeståndet. Det framgår i många fall dock inte i JKs mo-

tivering om det är relevant, för en eventuell jämkning av ersättningen, när den tidigare 

brottsligheten skulle ha begåtts eller om det handlar om likartad brottslighet.   

  

50 Jmf Prop. 1974:97 s. 72 och 74 f. 
51 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, s. 194. 
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6.2 Fall 152 
 

T var berövad friheten under tiden den 18 mars till den 1 juni 1994, dvs. totalt ca två 

och en halv månad, pga. misstanke om bl.a. misshandel och olaga hot. HovR ogillade i 

dom den 10 juni 1994 åtalet men dömde T för egenmäktigt förfarande till 100 dagsbö-

ter a´ 30 kr samt förordnade att bötesstraffet skulle anses som helt verkställt under 

den tid T varit frihetsberövad. T begärde ersättning för lidande med 250 000 kr. 

JK uttalade 

”T är berättigad till ersättning. T har tidigare många gånger dömts för brott och i sam-
band därmed varit berövad friheten. Ersättningen för lidande i anledning av själva fri-
hetsberövandet bör mot den bakgrunden jämkas och bestämmas till ett lägre belopp än 
som eljest skulle ha utgått vid frihetsinskränkningar av motsvarande längd.” 

T tillerkändes ersättning för lidande med 18 000 kr. 

6.3 Fall 253 
 

K var berövad friheten så som anhållen och häktad under tiden den 10 juli till den 2 

augusti 1994, dvs. 22 dagar, pga. misstanke om grov misshandel. Frikännande dom 

meddelades och vann laga kraft. K begärde ersättning för lidande med 18 000 kr. 

Åklagarmyndigheten yttrade sig i målet och anförde bla att K uppsåtligt föranlett fri-

hetsberövandet och att han de senaste fem åren dömts till fängelse vid tre tillfällen 

avseende trafikbrott. 

JK uttalade 

”Av handlingarna framgår att K tillsammans med andra konsumerat ansenliga mängder 
alkohol under det att han med den man som skadats, spelat kort om pengar. I deras be-
rusade tillstånd har handgemäng uppstått mellan dem rörande en spelvinst. Under 
handgemänget har den andre mannen skadats svårt i handen. […] Genom att försätta sig 
i en sådan situation som den nu angivna vore det enligt min uppfattning oskäligt om er-
sättning till K skulle utgå med ett belopp som gäller i normalfallet. Därtill bör i K:s fall 
även beaktas att han tidigare dömts för brott och i samband därmed varit berövad fri-
heten.” 

K tillerkändes ersättning för lidande med 4 000 kr. 

52 JK-beslut dnr 1796-94-41. 
53 JK-beslut dnr 2422-94-41. 

37 
 

                                                           



I detta fall spelade flera olika omständigheter in när ersättningen till K jämkades. Det 

anmärkningsvärda är dock att man beaktar tidigare brottslighet av ett helt annat slag, 

trafikbrott. Att K suttit frihetsberövad för den sortens brottslighet borde knappast för-

anleda ytterligare jämkning med tanke på att frihetsberövanden för trafikbrott oftast 

inte är särskilt långvariga, i alla fall inte i jämförelse med grov misshandel. JK har dock i 

fallet inte gjort någon åtskillnad mellan vilken art av den brottslighet som frihetsberö-

vandet har gällt utan menar väl att det är själva frihetsberövandet i sig som är relevant 

och att detta då, enligt motiven, minskar på graden av lidandet. Det kan ifrågasättas 

om det inte anses värre att sitta fängslad för ett så allvarligt brott som misshandel och 

att detta i beslutet borde ha uppvägt Ks tidigare brottslighet. Å andra sidan, om man 

ser endast till frihetsberövandet som sådant, alltså själva upplevelsen av att sitta fri-

hetsberövad oavsett brottets art, så är kanske upplevelsen den samma vilket medför 

att JK kunde motivera en jämkning. 

6.4 Fall 354 
 

A anhölls den 18 juni 1995 på grund av misstanke om rån och grov misshandel och 

häktades den 20 juni samma år pga. kollusionsfara och recidivfara. Samma dag avvek 

han från polishuset och var alltjämt på fri fot när häktningsbeslutet hävdes den 28 juni 

och förundersökningen avslutats utan att åtal väckts. A begärde ersättning för lidande 

med 10 000 kr avseende perioden den 18 juni till den 28 juni 1995 dvs. 10 dagar. 

JK uttalade som skäl till jämkning, utöver att A hade avvikit från polishuset vid häkt-

ningen att 

”A:s vägran att medverka vid fortsatta förhör bör enligt min mening inte leda till jämk-
ning av hans rätt till ersättning. Av utredningen i ärendet framgår emellertid att A tidi-
gare flera gånger har dömts för brott och därmed varit berövad friheten. Dessa omstän-
digheter gör att jag finner skäligt att bestämma ersättningen till ett lägre belopp än som 
annars skulle utgått … .” 

A tillerkändes ersättning för lidande med 2 000 kr. 

  

54 JK-beslut dnr 1861-95-41. 
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6.5 Fall 455 
 

N.N var såsom anhållen och häktad under tiden den 16  till den 24 september 2003 dvs 

8 dagar misstänkt för mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lind. Åklagaren lade 

ner förundersökningen och N.N begärde 240 000 i ersättning för lidande. JK ansåg att 

omständigheterna i det aktuella fallet var så pass unika att N.N skulle tillerkännas ett 

avsevärt högre skadestånd än vad som brukade dömas ut men tillade att 

”Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna i detta fall bör det förhållandet 
att NN har varit frihetsberövad vid flera tillfällen tidigare tillmätas betydligt mindre be-
tydelse än som normalt är fallet vid bedömningen av anspråk på ersättning enligt fri-
hetsberövandelagen. Det går dock inte att helt bortse från denna omständighet. Däre-
mot kan frihetsberövanden efter den aktuella händelsen inte beaktas.” 

 

N.N tillerkändes ersättning för lidande med 150 000 kr. 

6.6 Ändring av praxis -  NJA 2012 s. 464. 

  
T.J anhölls och häktades för vissa brott för vilka åtalen senare kom att ogillas. T.J vände 

sig då till JK med krav på ersättning i enlighet med frihetsberövandelagen för den 

skada i form av lidande han åsamkats till följd av frihetsberövandet. JK ansåg att T.J:s 

tidigare erfarenheter av att avtjäna långa fängelsestraff, T.J hade bl.a. 3 månader före 

det aktuella frihetsberövandet blivit villkorligt frigiven från det senaste straffet, moti-

verade att hans ersättning sattes ner till hälften. T.J tillerkändes 25 000 kr i ersättning 

för 98 dagars frihetsberövande. Han fullföljde sin talan om rätt till ytterligare ersätt-

ning, vilken kom att prövas i HD som uttalade det följande; 

 
”Ett frihetsberövande innebär att den enskilde för en tid har begränsats i sina möjlighet-
er att själv bestämma över hur han eller hon ska leva sitt liv. Av allmänt omfattade etiska 
och humanistiska värderingar följer att social ställning saknar betydelse för hur man bör 
se på värdet av den enskildes frihet. Ur det rättighetsperspektiv som i allt högre grad har 
kommit att prägla synen på rättsordningen, bl.a. inom skadeståndsrätten, är den givna 
utgångspunkten att allas frihet värderas lika. Omvänt är det i princip främmande för 
rättsordningen att beakta gärningsmannens individuella känslighet för frihetsberövande 
– exempelvis till följd av tidigare avtjänade fängelsestraff – när ett fängelsestraffs längd 
bestäms. Ett sådant hänsynstagande skulle leda till sociala orättvisor. Eftersom ett fri-
hetsberövande begränsar den enskildes möjligheter att själv bestämma över hur han el-

55 JK-beslut dnr 459-03-41. 
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ler hon ska leva sitt liv bör samma synsätt läggas till grund för den ekonomiska värde-
ringen av ideell skada enligt 7 § frihetsberövandelagen.”56 

 
HD fastställde således att T.J:s tidigare fängelsedomar inte skulle påverka hans rätt till 

ersättning och han tillerkändes ytterligare 24 000 kr i ersättning.  

 

 HD gör i detta fall ett tydligt ställningstagande när det gäller att värdera allas frihet lika 

oavsett om man har erfarenhet av tidigare frihetsberövanden eller inte. Vid en jämfö-

relse med 29:4 brottsbalken (BrB) kan det nya synsättet dock tyckas märkligt med 

tanke på att regeln uttryckligen pekar på att hänsyn ska tas i skälig utsträckning till om 

den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Detta innebär väl i princip att hän-

syn faktiskt ska tas till social ställning och tidigare leverne i alla fall när ett straff ska 

bestämmas och därmed i förlängningen att en människas frihet faktiskt värderas olika. 

HD framhåller att det är främmande för rättsordningen att beakta en individs känslig-

het för ett frihetsberövande. Men om man vid straffmätningen av ett brott de facto 

väger in tidigare brottslighet, den tid som förflutit mellan brotten, brottslighetens all-

var osv. kan det anses motsägelsefullt att samma hänsyn inte ska tas vid ersättningens 

bestämmande vid ett felaktigt frihetsberövande. Kanske är det så att det är just felak-

tigheten i frihetsberövandet som är särskilt kränkande och därmed ska ersättas och att 

den kränkningen är lika stor för individen oavsett personliga levnadsförhållanden. 

 

 I ett förslag till den nya frihetsberövandelagen diskuterades om JK skulle ges en 

lagstadgad möjlighet att begära in utdrag ur det allmänna kriminalregistret beträf-

fande personer som ville ha ersättning enligt lagen. JK ansåg att det många gånger har 

betydelse vilken bakgrund den sökande har när ersättningen ska bestämmas eftersom, 

som nämnts ovan, ”det ligger i sakens natur att lidandet ofta inte kan anses lika påtag-

ligt för en person som varit berövad friheten vid ett stort antal tillfällen som för den 

som berövats friheten för första gången (min kursivering)”57 .  

Detta avstyrktes i ett remissvar av Sveriges advokatsamfund som anförde att den om-

ständigheten att en person tidigare har varit frihetsberövad inte bör påverka ersätt-

ningsfrågan och att det är principiellt betänkligt att den som objektivt skall pröva er-

56 NJA 2012, s. 464. 
57 JK- beslut dnr 748-96-22. 
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sättningsfrågan utrustas med möjligheter att självmant införskaffa underlag som är 

avsett att användas mot den ersättningssökande.58 

 

Det avsteg som HD gör i ovan nämnda dom från det individualistiska synsätt som JK 

har tillämpat vid ersättningens bestämmande, dvs. hänsyn ska tas till individens prefe-

renser och levnadsförhållanden, hävdar de präglas av ett ”tidsenligt” rättighetsper-

spektiv i det allmänna rättsmedvetandet. Det kan därför synas märkligt när samhälls-

värderingar som ofta nedtonar individuella egenheter kopplas ihop med ett rättighets-

perspektiv som ofta betonar individualism men tar avstånd från kollektivistiska lös-

ningar.59 Är ordet rättighet alltid synonymt med rätt till ersättning oavsett individens 

individualistiska förhållanden? Och innebär ett rättighetsperspektiv att alltid inta en 

objektiv synvinkel vid bestämmande av rättigheter och skyldigheter. En jämförelse kan 

göras med dagsbotens bestämmande där beräkningen görs på individens årliga in-

komst. Att inta ett avindividualiserat synsätt när det gäller bestämmande av dagsbot, 

med tanke på inkomstskillnader individer emellan, torde få orimliga konsekvenser. JKs 

ställningstagande har inneburit att personer de facto inte befinner sig i samma lev-

nadssituation osv. vilket är ett subjektivt synsätt som ligger närmare verkligheten än 

att kollektivistiskt anse att alla individer befinner sig i likartade livssituationer. Detta 

utlägg ska inte tolkas som att jag anser att HD gör fel när de värderar allas frihet lika, 

tvärtom. Det som möjligen kan ifrågasättas är att domstolen intar ett rättighetsper-

spektiv som leder bort från den situation som de faktiskt har att döma i.60 

7 Styckmordet på Catrine Da Costa 
 

Stockholms TR ogillade genom dom den 8 juli 1988 ett åtal mot två läkare, TA och TH, 

för mord på en ung kvinna, Catrine Da Costa. TA stod även åtalad för incest mot sin 

egen dotter vilket han också frikändes ifrån. I domskälen uttalade TRn emellertid att 

det var ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat Da Costas kropp och där-

med gjort sig skyldiga till brott mot griftefriden, ett brott som dock var preskriberat 

58 Prop. 1997/98:105, s. 29. 
59 Andersson, Utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövande, s. 4. 
60 A.a. s. 4. 
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och som åklagaren inte heller väckt åtal för. Läkarna överklagade domen och yrkade 

att uttalandet angående styckningen och brott mot griftefriden skulle undanröjas. Svea 

HovR avvisade läkarnas talan med motiveringen att endast en domstols domslut kan 

överklagas, inte domskälen. HD valde att inte meddela prövningstillstånd i frågan. Till 

följd av domslutet återkallades till slut läkarnas legitimationer I Kammarrätten 1991 på 

yrkande av Socialstyrelsen,61 vilket i förlängningen har inneburit att de aldrig har kun-

nat utöva sitt yrke.62 

Efter att bristerna i bl.a. bevisningen uppmärksammats av Journalisten Per Lindeberg i 

boken Döden är en man åtog sig civilrättsprofessorn Anders Agell att försvara de båda 

läkarna. Han drev ända fram till sin död 2008 processen att ge läkarna upprättelse och 

skadestånd vilket dock fortfarande inte har beviljats.  Detta trots att TRn i en dom från 

2010 har konstaterat att det i minst 27 av 137 punkter begåtts felaktigheter som kan 

betecknas som fel eller försummelser från statens sida. Det rör sig bl.a. om borttappad 

bevisning, vittnen som inte kallats till huvudförhandling och tveksamma vittneskon-

frontationer.  Dock ansåg tingsrätten att det inte var bevisat att det förekommit skade-

ståndsgrundande fel vid olika domstolar eller att ett antal bedömningar av polis, åkla-

gare och andra myndigheter varit sådana att de skulle ses som fel eller försummelser. 

TRn ansåg inte heller att det var bevisat att det förelåg ett samband mellan de fel och 

försummelser som staten begått och det lidande och de skador läkarna drabbats av.63 

Detta trots att flertalet experter inom både juridik och barnpsykologi uttalat sig ige-

nom hela processen till läkarnas fördel. Eftersom läkarna inte suttit frihetsberövade 

tillämpas SkL där culpa krävs för skadeståndsansvar. Det får dock anses märkligt att 

inte ett enda av 37 konstaterade fel var skadeståndsgrundande. Det väcker frågan vad 

domstolen egentligen ansåg var orsaken till det lidande och de skador som läkarna 

åsamkats. 

Numera misstänks inte läkarna för något brott och åklagaren som redan 1988 var osä-

ker på om bevisen skulle räcka för en fällande dom, har uttalat sig att om han visste 

det han vet idag skulle han aldrig ha åtalat läkarna. Trots det görs ingen omprövning av 

61 JK-beslut dnr 2974-03-21. 
62 Agell, Anatomin av en häxprocess, s. 4. 
63 Beslut den 18 februari 2010 i mål nr T 3798-07, s. 144. 
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bevisningen eftersom det enligt domstolarna inte framkommit något nytt av betydelse. 

Senast 2012 avslog HD prövningstillstånd i skadeståndsfrågan. 

I JKs andra rättsprojekt gjordes ett intressant uttalande angående rättelsemöjligheter-

na efter en lagakraftvunnen dom; 

”Vi har som sagt inte hunnit komma in på frågan om rättelsemöjligheterna efter la-
gakraftvunnen dom är tillräckliga. Jag kan dock inte underlåta att upprepa det som jag 
har sagt i andra sammanhang, nämligen att det finns åtminstone ett par fall som enligt 
min mening ganska tydligt visar att en ny prövning av bevisningen rimligen borde ske, 
något som dock förhindras med nuvarande reglering. Det är enligt min mening mycket 
bekymmersamt om det i vårt rättssamhälle är viktigare att fullt möjligt oskyldiga perso-
ner måste behandlas som skyldiga än att dessa personer ges en rimlig chans till förnyad 
prövning. Så viktig bör den s.k. orubblighetsprincipen inte vara. Utgångspunkten borde i 
stället enligt min mening vara att den som kan visa goda skäl för att han är oskyldig får 
en chans, i första hand till en ny utredning och i nästa skede – om utredningen ger an-
ledning till det – en ny rättegång. Det är enligt min uppfattning knappast godtagbart i en 
rättsstat att personer som de flesta som har studerat fallen betraktar som oskyldiga, och 
som med relativt stor sannolikhet är det, inte ges möjlighet till en ny prövning. Att bevi-
sen har kallnat är inget hållbart argument. Orubblighetsprincipen har då blivit alltför 
orubblig. Som den i så fall tillämpas värnar den om rättsordningen framför enskilda, men 
om en rättsordning som har förlorat en del av sitt mänskliga ansikte”. 

 

Något mänskligt ansikte hos rättsordningen har inte visat sig under de åren den här 

rättsprocessen utspelat sig. Om det finns någon substans i JKs ställningstagande borde 

detta fallet vara högt prioriterat.  

8 Ex gratiaersättning 
 

En speciell ersättningsfråga är s.k. ex gratiaersättning. Beslut om sådan ersättning 

grundar sig inte på någon speciell lagregel utan på den möjlighet som regering och 

riksdag har enligt praxis att kompensera enskilda personer. Möjligheten att utge sådan 

ersättning kan ses som ett komplement till lagreglerna om ersättningsskyldighet för 

det allmänna. När inte dessa regler har lett till ersättning har regeringen i vissa fall 

ändå beviljat ersättning till den som blivit lidande t.ex. på grund av att rättsläget har 

ändrats sedan skadan inträffade. Ett sådant resultat måste te sig skäligt både från 

statsmakterna och allmänhetens synpunkt.64  

 

64 SvJT 2009, s. 325. 
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Skälet för att ex gratiaersättning utgår kan vara att en tidigare lagstiftning inte längre 

tillämpas eller att myndigheterna har ändrat sin praxis sedan skadan orsakades. Er-

sättning har också ansetts kunna utgå när en enskild drabbats särskilt hårt av en åtgärd 

eller en händelse som staten är direkt inblandad i på ett sådant sätt att det är skäligt 

att staten tar det ekonomiska ansvaret för skadan.65 

 

Det krav på förutsebarhet som ofta hänvisas till i rättsäkerhetsdiskussionen gäller 

knappast när det kommer till utbetalning av ersättning ex gratia även om regeringen 

försöker behandla likartade fall lika. Ex gratiaersättning tillfaller endast dem som har 

insett att det finns möjlighet att begära ersättning, trots avsaknad av lagreglering. JK 

nämner ex gratiaersättning i olika avgöranden men domstolarna tar sannolikt inte upp 

möjligheten vid ogillande av skadeståndstalan mot det allmänna.66 Om detta beror på 

kostnadseffektivitet eller dylikt är svårt att orda om, möjligtvis är anledningen att JK 

intar en speciell position när det gäller statens ansvar vid utdömandet av skadestånd. 

 

Culpa från det allmännas sida spelar en väsentlig roll vid utdömandet av ersättning ex 

gratia men är inget absolut krav. Ju grövre oaktsamhet, desto mer stötande ter det sig 

emellertid om staten undgår ansvar. Vidare krävs kausalitet mellan myndigheternas 

handlande och den uppkomna skadan och sannolikt görs också en adekvansbedöm-

ning när kausalitet har konstaterats, dvs. skadan måste alltså vara en någorlunda typisk 

följd av statens handlande.67 

 

Möjligheten till ideellt skadestånd förefaller större när det gäller ex gratiaersättning än 

vanliga skadeståndsrättsliga principer eftersom man i besluten inte behöver precisera 

vilka skador som avses. Dock är det beträffande ersättinges storlek oklart hur man re-

sonerar. Rättviseskäl talar dock för att ersättning beviljas dem som drabbats särskilt 

hårt.68 

 

65 SvJT 2009, s.331. 
66 A.a. s. 335. 
67 A.a. s. 336. 
68 A.a. s. 337. 
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En fråga man kan ställa sig är om ex gratiaersättning idag inte bör beviljas enbart på 

den grunden att det allmännas skadeståndsansvar inte går tillräckligt långt. Huvudre-

geln när det gäller skadestånd är culpa, med undantag för frihetsberövandelagen som  

dock bara ersätter dem som blivit utsatta för en frihetsinskränkning. I andra fall där en 

felaktig brottmålsdom eller andra felaktiga myndighetsbeslut får ödesdigra konsekven-

ser faller inte in under frihetsberövandelagen. För att culpa ska kunna konstateras i 

dessa fall krävs en omdömeslös bevisvärdering eller ett juridiskt fel. Anses det då inte 

rimligt att tillämpa lagen analogt även i dessa situationer?69 Att få sitt liv raserat och i 

allmänhetens ögon betraktas som tex. en styckmördare måste väl anses lika allvarligt 

om inte värre, som att sitta oskyldigt dömd i ett fängelse. Det kan anses orimligt att 

reglerna i skadeståndslagen är så snäva och att det är så svårt, när det gäller statens 

ansvar, att bevisa skadeståndsgrundande culpa med tanke på att den enskilde inte har 

så mycket alternativ när det gäller att erhålla skadestånd. 

9 Avslutning 
 

9.1 Det ideella värdet av tillvaron 
 

Hur mäter man en persons lidande i form av ett frihetsberövande och är detta ens 

möjligt? Går det att ersätta en människa som suttit felaktigt dömd och därmed gått 

miste om sina barns uppväxt, sitt yrkesliv, sitt rykte osv? Mitt svar blir givetvis nej, men 

därmed inte sagt att ideella skadestånd i Sverige är för låga. Om man ser till att skade-

ståndet ska fylla funktionen att ersätta den skada en person åsamkats, i samman-

hanget kränkningen av att sitta felaktigt frihetsberövad och förlusten av frihet, måste 

tiden få ett värde. Eftersom det inte går att sätta ett ideellt värde på tid är det svårt att 

konstatera att ersättningarna är för låga.  

Troligtvis är det så att det inte heller är möjligt att mäta differenser i personers lidande 

och att man därför, liksom inom personskaderättens ersättningar, har kommit till insikt 

om att man måste arbeta med schabloner vid ersättningen bestämmande. Skade-

ståndsschabloner är ett viktigt instrument för att behandla likartade fall lika och detta 

69 SvJT 2009, s. 338. 
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kanske är det enda rimliga förfaringssättet för att ersätta det som egentligen inte kan 

ersättas. 

Svårigheterna ligger ju självklart i om det egentligen finns några alternativ. En offentlig 

ursäkt i media eller en helt ny identitet? Den upprättelsen, att staten faktiskt tar på sig 

skulden för det som har hänt, kanske skulle anses mer värdefull än att få köpa en ny bil 

eller åka på en semesterresa. Det kan ju också vara så att en ekonomisk ersättning för 

den skadelidande bara har ett symboliskt värde och att det är andra åtgärder till följd 

som kan innebära ”den riktiga upprättelsen”.70 

 

9.2 Möjligheter till ersättning  
 

Vid en genomgång av JKs praxis i ersättningsärenden framgår det att frihetsberövande-

lagen ger den enskilda relativt stora möjligheter att erhålla ersättning, dock är JKs mo-

tiveringarna till ersättningarna något tunna. Det sägs att likartade fall ska behandlas 

lika men då handlar det ju om omständigheterna i fallet, inte personens lidande i sig. 

Men går det ens att göra en jämförelse av lidande och hur skulle denna i så fall göras 

på ett rättvist och rättsäkert sätt? Oavsett detta är det positivt att det finns ett kom-

plement till skadeståndslagen som inte kräver ett culpöst handlande från myndighet-

ernas sida för att skadestånd ska utgå. 

Ett problem med lagen är dock att den endast avser frihetsberövanden i ordets rätta 

bemärkelse, alltså att man konkret är berövad sin frihet. Men hur fri är man egentligen 

om man blir utpekad som mördare, pedofil, likskändare osv? En sådan stämpel kan 

beröva en person ett normalt liv för vem skulle t.ex. vilja anställa en sådan person, 

oavsett att han inte är dömd eller suttit frihetsberövad? Eftersom ex gratiaersättning 

sällan döms ut är det kanske önskvärt att frihetsberövandelagen även kan tillämpas 

analogt på denna grupp av personer som helt står utan möjlighet att få upprättelse.  

 

70 Friberg, Kränkningsersättning, s. 733. 
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9.3 Ökat antal resningar 
 

Med tanke på de senaste årens eskalerande resningar och utdömande av skadestånd 

talar mycket för det faktum att människor sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser-

egentligen inte är något nytt, det har bara under senare år blivit mer uppmärksam-

mat.71 

När resningen, som resulterade i en frikännande dom, beviljades J.R som suttit fängs-

lad i åtta år lamslogs rättsväsendet och allmänheten – hur kunde det vara möjligt att 

en oskyldig människa suttit så lång tid i fängelse i ett civiliserat land som Sverige med 

ett fungerande demokratiskt rättsystem? Varningsklockorna ringde och JK tog initiati-

vet till två utredningar om felaktigt dömda i Sverige där man konstaterade att rättsä-

kerheten i domstolar inte upprätthålls på önskvärt sätt. Vilka förändringar som har 

gjorts utefter det man kom fram till i utredningen, både i form av förbättring av bevis-

frågor i domstolarna och tanken på att ta upp äldre fall, är dock oklart.  

9.4 Framtida utveckling 
 

I en nyligen avgjord dom från HD har en man, efter 14 år i fängelse dömd för våldtäkt 

och grov våldtäkt mot sin minderåriga dotter, frikänts efter resning72. Något skade-

ståndsanspråk har ännu inte framställts men det blir med all säkerhet det största som 

någonsin aktualiserats i Sverige. Målet liknar den praxis jag gått igenom i kap 3, vilka i 

stort sett handlar om sexuella övergrepp mot barn och där man i efterhand uppmärk-

sammat bevisningen som åtalet vilade på och som efter en närmare granskning inte 

håller och som ofta endast utgörs av målsägandens egna uppgifter.  

Det synes därför önskvärt, både ur samhällets och rättsapparatens perspektiv, att man 

ordentligt, inte bara ser över, utan också konkret förbättrar bevisvärderingen i svenska 

domstolar. En förbättring torde i slutändan bidra till en större rättssäkerhet för den 

enskilde och även vara kostnadseffektiv när det gäller utbetalande av ersättningar till 

människor som suttit felaktigt frihetsberövade. 

71 Justitiekanslerns andra rättssäkerhetsprojekt, s. 135. 
72 Beslut den 24 maj 2013 i mål nr Ö 1459-12. 
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HDs nyligen avgjorda dom angående dubbel lagföring när det gäller skattebrott 73 

kommer troligtvis innebära stora påfrestningar när det gäller utbetalande av ersätt-

ningar till personer som suttit felaktigt dömda. Trots att bristerna i lagstiftningen har 

uppmärksammats i och med förbudet mot dubbel lagföring och trots påtryckningar 

från EU och andra aktörer har regeringen underlåtit att ändra lagen när det gäller att 

skattetillägg skall ses som ett straff.74 

9.5 Slutord 
 

Den granskning av Jks praxis jag har gjort är inte uttömmande, men kan ge en finger-

visning av hur ersättningen bestäms och vilka hänsyn till olika omständigheter i det 

enskilda fallet som tas. Detta ledde även till en kritisk granskning av Sverige som rätt-

stat vilket i det stora hela hänger ihop med själva ämnet. Som jag har nämnt tidigare så 

är en fullkomlig rättstat, där ingen blir oskyldigt eller felaktigt dömd, troligtvis en utopi 

men försöken att nå dit får aldrig åsidosättas och därför behövs en utförlig granskning 

av statens omhändertagande av de som drabbas av ett felaktigt frihetsberövande. Det 

bakomliggande problemet, att en ideell ersättning aldrig kan uppnå syftet; att reparera 

den uppkomna skadan, är möjligtvis olösligt.  

”Det är nog omöjligt att sätta en fixerad prislapp på det ideella värdet i tillvaron – dvs ti-
den och varat. Vare sig man anslår en individuell eller generell betraktelse, är det likale-
des svårt att översätta den existentiella tiden till en materiell entitet (och det är även 
problematiskt att rätt förstå uttrycket ’Tid är pengar’, som oftast används av personer 
med mer pengar än tid … till skillnad från dem som har all tid i världen men inga pengar 
att göra något av den). När man därför ska åsätta lidandet vid frihetsberövande en 
summa, ligger det nära till hands att nyttja en avindividualiserad schablon. Liksom vid all 
ideell ersättningsbestämning måste därför, av praktiska och rättssäkerhetsmässiga skäl, 
en objektiv standard följas. Tidsförlusten i sig kommer därmed på ett kollektivistiskt sätt 
att värderas bortom varje enskild persons individualistiska preferenser och förhållan-
den”.75 

 

 

 

73 B 4946-12 
74 HD-beslut öppnar för skadeståndsvåg, SvD 2013-07-17. 
75 Andersson, Utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövande, s. 1. 

48 
 

                                                           



Käll– och litteraturförteckning 
 

Litteratur 

Offentligt tryck 

Prop. 1974:97 med förslag till lag om ersättning vid frihetsinskränkning. 

Prop. 1997/98:105. Det allmännas skadeståndsansvar. 

Prop. 2000/01:68. Ersättning för ideell skada. 

Litteratur 

Agell, Anders, Anatomin av en häxprocess: om styckmordsfallet och Regeringsrättens 
beslut den 1 juli 2004, Civilrättskonsult A G AB, Stockholm 2004. 

Axberger, Hans-Gunnar, Mentes Ferval, Palmgren Goodhe, Karin, Västberg Jens, Fel-
aktigt dömda, Rapport från JKs rättsäkerhetsprojekt, Justitiekanslern, 2006. 

Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning II, P A Norstedts & Söners för-
lag, 1978, Studentlitteratur AB, Lund 1978. 

Friberg, Sandra, Kränkningsersättning, Skadestånd för kränkning genom brott, Iustus 
förlag AB, Uppsala 2010. 

Otryckta källor 

Andersson, Håkan, Utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövanden- objektivt 
och kollektivistiskt schabloniserande av ersättningsbestämmandet, motiverat med 
individuellt rättighetsskydd, Infotorg Juridik, oktober 2012, [ cit: Andersson, Utveckling 
av ersättningsrätten vid frihetsberövanden]. 

Justitiekanslerns andra rättsäkerhetsprojekt, 2009, Dnr: 6016-08-22. www.jk.se 

Kan Bergwall få rekordskadestånd? SvD 2013-06-30.  

HD-beslut öppnar för skadeståndsvåg, SvD 2013-07-17. 

Vården på Säter måste också utredas, SvD 2013-08-01.  

Quick – skadestånd ingen självklarhet, SvD 2013-08-01.  

 

  

49 
 

http://www.jk.se/


Praxis 

Nytt juridiskt arkiv (NJA) 

NJA 1979 s.297. 
NJA 1990 s. 297. 
NJA 2007 s. 295 
NJA 2012 s. 464. 
Beslut den 24 maj 2013 i mål nr Ö 1459-12. 
 
Övriga rättsfall 
 
RH 1991:51. 
Beslut den 18 februari 2010 i mål nr T 3798-07. 
Beslut den 11 juni 2013 i mål nr B 4946-12. 
 

Beslut av justitiekanslern 

Dnr 2777-01-41. 
Dnr 2093-97-41. 
Dnr 1993-02-41. 
Dnr 563-05-41. 
Dnr 934-05-41. 
Dnr 7218-02-41. 
Dnr 2547-01-41. 
Dnr 4629-08-41. 
Dnr 3938-91-41. 
Dnr 1154-01-41. 
Dnr 2909-05-41. 
Dnr 2960-05-41. 
Dnr 3089-02-41. 
Dnr 1796-94-41. 
Dnr 2422-94-41. 
Dnr 1861-95-41. 
Dnr 459-03-41. 
Dnr 748-96-22. 
Dnr 2974-03-21. 
 
Svensk Juridisk Tidsskrift (SvJT) 
Bengtsson, Bertil, Om ex gratiaersättning, SvJT 2009, s. 325. 

50 
 


	1. Inledning
	1.1 Presentation av uppsatsen
	1.2 Problemformulering och syfte
	1.3 Metod och disposition

	2 Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder - frihetsberövandelagen
	2.1 Förhållandet mellan skadeståndslagen och frihetsberövandelagen
	2.2 I ljuset av Europakonventionen
	2.3 Ersättning för Ideell skada - syfte
	2.4 Ersättningens bestämmande
	2.5 Skälig ersättning
	2.6 Ersättningsansvar för publicitet kring frihetsberövande

	3 JKs praxis i resningsärenden
	3.1 Inledning
	3.2 Fall 123F
	3.3 Fall 224F
	3.4 Fall 325F
	3.5 Fall 426F
	3.6 Fall 527F
	3.7 Fall 628F
	3.8 Fall 729F
	3.9 Fall 830F
	3.10 Analys av ersättningarna

	4 Medvållande
	4.1 Jämkade ersättningar
	4.2 Fall 134F
	4.3 Fall 235F
	4.4 Fall 337F
	4.5 Fallet Quick – prognos för skadestånd

	5 Oskälighetsregeln
	6 Tidigare frihetsberövanden
	6.1 Inledning
	6.2 Fall 151F
	6.3 Fall 252F
	6.4 Fall 353F
	6.5 Fall 454F
	6.6 Ändring av praxis -  NJA 2012 s. 464.

	7 Styckmordet på Catrine Da Costa
	8 Ex gratiaersättning
	9 Avslutning
	9.1 Det ideella värdet av tillvaron
	9.2 Möjligheter till ersättning
	9.3 Ökat antal resningar
	9.4 Framtida utveckling
	9.5 Slutord

	Käll– och litteraturförteckning

