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1 Inledning 

1.1 Problemformulering och syfte 

Min uppsats behandlar och berör de problem som finns med dagens lagstiftning angående 

ersättning till personer som varit felaktigt frihetsberövade. I första hand belyses och 

diskuteras statens ersättningsskyldighet gentemot enskilda personer som varit 

frihetsberövade minst 24 timmar i sträck.  Grunden för ersättning analyseras utifrån dels 

vad som faktiskt ersätts idag, dels vad som kanske borde ersättas eller på annat sätt borde 

förändras i lagstiftningen. Utgångspunkten är lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande 

och andra tvångsåtgärder, nedan benämnd frihetsberövandelagen. 

Den ersättning som en felaktigt frihetsberövad person kan få av staten är en 

kompensation för den skada som frihetsberövandet i sig orsakat. Lidandet som 

frihetsberövandet har inneburit ska ersättas enligt frihetsberövandelagen 7 §.1 En felaktigt 

frihetsberövad person kan utöver ersättning för lidande få ersättning i tre andra avseenden, 

nämligen för styrkta utgifter, förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhet.2 

Denna typ av ersättning är en kompensation för de konsekvenser och skador som 

frihetsberövandet medförde för den skadelidande. Ersättningen för lidande utgår med ett 

s.k. normalbelopp enligt JK:s interna schablonmall i jämförelse med ersättningen för 

utgifter, förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhet, som ersätts med den 

faktiskt visade ekonomiska förlusten. 

Det besvärligaste problemet är att bestämma storleken på den ekonomiska ersättning, 

som ska kompensera den enskildes lidande. Lidandet är en subjektiv upplevelse, som 

varierar från person till person och som tar sig olika uttryck. Ändå ska det bedömas utifrån 

objektiva juridiska grunder och värderas i ekonomiska termer. Detta skapar ofta problem. 

 Syftet med uppsatsen är att utreda statens ersättningsskyldighet till felaktigt 

frihetsberövade personer samt hur ersättningsgrunderna ser ut och vilka problem som 

finns vid tillämpningen. Olika omständigheter som är av betydelse för bestämningen av 

ersättningen kommer att diskuteras utifrån praxis och överväganden gjorda i förarbetena 

till lagen. Även hur lagen bör eller kan utvecklas i framtiden kommer att beröras. 

 

                                                

1 Frihetsberövandelagen 7 § Ersättning enligt 2–5 §§ lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i 
näringsverksamhet och lidande. 
2 Frihetsberövandelagen 7 §. 



 
8 

1.2 Avgränsning 

Den kategori av fall som diskuteras och studeras i uppsatsen avser personer som varit 

häktade eller anhållna i mer än 24 timmar på grund av brottsmisstanke och som sedan inte 

fått en fällande dom emot sig eller på annan grund inte fällts till ansvar i domstol. Att en 

fällande dom inte blivit följden av en brottsmisstanke kan bottna i flera olika 

omständigheter, t.ex. att bevisningen är otillräcklig i målet eller att förundersökningen inte 

kan styrka brottsmisstanke. Med anledning av det kommer inte frihetsberövandelagen 4 § 

att beröras, eftersom den paragrafen berör statens ersättningsansvar till personer som har 

avtjänat ett fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller ett förvaltningsstraff för böter. 

Framställningen utgår huvudsakligen ifrån att den felaktigt frihetsberövade är en vuxen 

person. Med anledning av detta kommer även ett särskilt avsnitt att behandla ersättning till 

unga personer som har varit felaktigt frihetsberövade. 

Uppsatsen behandlar statens ersättningsansvar till felaktigt frihetsberövade personer 

för det lidande som uppkommit till följd av frihetsberövandet i sig. Statens 

ersättningsansvar gentemot en felaktigt frihetsberövad persons lidande framgår av 

frihetsberövandelagens 7 §. Eftersom lidandet är en subjektiv upplevelse, som varierar från 

person till person, är ett av kärnproblemen att identifiera och ringa in vad som konstituerar 

ett lidande, som ska kompenseras av staten. Lidandet påverkas av en rad olika 

omständigheter (t.ex. sociala, ekonomiska och psykologiska) kring den frihetsberövade 

personen och i dennes omvärld. I uppsatsen granskas och diskuteras hur dessa olika 

omständigheter har hanterats och värderats inom rättsväsendet vid bedömning av 

ersättningsanspråk till felaktigt frihetsberövande.  

Utanför uppsatsens undersökningsområde faller således ersättning till felaktigt 

frihetsberövade personers för styrkta utgifter, förlorad arbetsinkomst och intrång i 

näringsverksamhet enligt frihetsberövandelagen 7 §. Även ersättning för person- och 

sakskada enligt frihetsberövandelagens 8 § faller utanför uppsatsens område. Ersättning för 

dessa typer av skador är relativt okomplicerad att bedöma och värdera i jämförelse med 

krav på ersättning för lidande. 

Jag har valt att enbart fokusera på frihetsberövanden som sker i Sverige. Den enda 

internationella beröringspunkten i uppsatsen är på vilka grunder utländska medborgare, 

som blir anhållna eller häktade i Sverige på uppdrag av utländsk myndighet, ska ersättas av 

svenska staten, då det varit fråga om ett felaktigt frihetsberövande. 

Idag omfattar frihetsberövandelagen både judiciella och administrativa 

frihetsberövanden. Judiciella frihetsinskränkningar åsyftar de straffrättsliga reglerna om 
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frihetsberövande så som påföljd av brott och de straffprocessuella bestämmelserna om 

häktning och anhållan. 3  Administrativa frihetsinskränkningar avser beslut av 

förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet.4 Det administrativa frihetsberövandet rör 

framförallt omhändertagande för vård, t.ex. enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall, LVM, och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.5 Denna uppsats 

behandlar enbart judiciella frihetsberövanden och är också avgränsad till enbart 

häktesfallen. 

 

1.3 Metod 

I uppsatsen används en traditionell rättsdogmatisk metod för att utreda och beskriva 

gällande rätt. Den primära rättskällan är lagstiftningen. Inom det aktuella området finns det 

näst intill ingen skriven doktrin, utan uppsatsen är baserad på lagen och förarbetena till 

densamma samt praxis på området. Utifrån lagtexten granskas de rekvisit som finns i lagen 

och hur dessa tolkas av JK och domstolarna, då staten har att pröva ersättningsskyldighet 

till personer som varit felaktigt frihetsberövade. Förutom beskrivning av nuvarande 

rättstillämpning på området diskuteras även hur lagen bör vara utformad och tillämpas ur 

ett de lege ferenda perspektiv. 

Gällande rättstillämpning manifesteras främst i avgöranden och beslut i domstolar och 

av JK. Rättspraxis domineras emellertid av JK-avgöranden. Detta stämmer till eftertanke 

och bör leda till viss försiktighet, då det gäller att värdera rättspraxis. Anledningen är att 

JK-avgöranden kan överprövas i vanlig domstol. Ett JK-avgörande har således ett lägre 

prejudicerande värde än ett domstolsavgörande från HD. JK:s avgöranden blir dock som 

regel normerande och vägledande, då det gäller prövning av ersättningskrav från felaktigt 

frihetsberövade personer. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Det första kapitlet, som du läser nu, redogör för 

uppsatsens frågeställning, metod och avgränsningar samt vissa begreppsdefinitioner. 

                                                

3 Prop. 1997/98:105 s. 12 och 18. 
4 A.prop. s. 12. 
5 Prop. 1974:97 s. 18. 
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I kapitel två, som är ett bakgrundskapitel, redogörs för de tidigare lagarna på området. Här 

klargörs även vad det innebär att bli frihetsberövad och vad ett frihetsberövande är i lagens 

mening. 

Kapitel tre beskriver förhållandet mellan frihetsberövandelagen och den allmänna 

skadeståndslagen (1972:207), fortsättningsvis benämnd SkL. 

Kapitel fyra behandlar frihetsberövandelagen i sin enskildhet. Först redogörs för den 

enskildes rätt till och förutsättningarna för att ersättning ska utgå vid felaktigt 

frihetsberövande följt av hur denna rätt kan inskränkas av staten. Därefter följer en 

beskrivning av skillnaden mellan personskada enligt SkL och det lidande som avses i 

enlighet med frihetsberövandelagen. 

Det femte kapitlet beskriver hur ersättningen ser ut idag i praxis och enligt JK:s 

normalersättning vid lidande. Därefter diskuterar vilka omständigheter som kan påverka 

lidandet för den felaktigt frihetsberövade personen och därigenom påverka bedömningen 

av ersättningens storlek. 

Kapitel sex beskriver hur utländska medborgare kan få ersättning från svenska staten 

när de varit frihetsberövade i Sverige. Frågan är om det ska vara samma storlek på 

ersättningen till utländska personer som för svenska medborgare eller om det finns 

omständigheter som talar för ett annat ersättningsbelopp. 

I det sjunde och avslutande kapitlet redovisas mina slutsatser och reflektioner. Dels 

mitt ställningstagande kring dagens lagstiftning, dels hur jag anser att lagen bör utvecklas 

utifrån det material jag använt mig av i uppsatsen. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen har jag har valt att använda mig av begreppet hen, ett könsneutralt personligt 

pronomen, som åsyftar en icke identifierad person. Hen kommer att användas genom hela 

uppsatsen, då den frihetsberövade personen inte är identifierad med varken kön, namn 

eller ålder. Framkommer det av sammanhanget att det rör sig om en man eller en kvinna 

kommer självklart ett könsbestämt pronomen att användas i den fortsatta framställningen. 

I förhållande till det könsneutrala pronomen hen har jag valt att skriva gärningspersonen vid 

benämning av personen som misstänkts för brottet och är frihetsberövad. 

I uppsatsen används begreppet felaktigt frihetsberövad. Detta begrepp åsyftar de fall 

där en person blir häktade eller anhållen misstänkt för ett brott som hen sedermera inte blir 

dömd för. Begreppet avser de fall där en skada har uppkommit till följd av att staten 
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beslutat om att personen i fråga ska frihetsberövas. Visserligen kan grunden för häktning 

eller anhållande i det aktuella fallet ha varit alldeles korrekt. Men till följd av att personen 

efter närmare undersökning inte kan bindas till brottet och åtalas har hen således varit 

felaktigt frihetsberövad. Det är alltså inte häktningsgrunden eller grunden för anhållandet 

som åsyftas när begreppet felaktigt frihetsberövad används, utan resultatet av att hen aldrig 

blir dömd för brottet som hen har varit frihetsberövad för. 

Begreppet frihetsberövad används i uppsatsen om personer som har varit 

frihetsberövade, häktade eller anhållna, i mer än 24 timmar i sträck och då är berättigade till 

ersättning från staten. 

Den person som blir utsatt för ett felaktigt frihetsberövande kommer dels benämnas 

som den felaktigt frihetsberövade personen, dels som den skadelidande personen eller enbart den 

skadelidande. I det följande kommer ingen åtskillnad att göras av dessa begrepp utan det 

kommer i fortsättningen att avse personer som utsatts för samma typ av agerande från 

statens sida. 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare lagstiftning 

2.1.1 Innan lag om ersättning vid frihetsinskränkning trädde i kraft 

Sverige har sedan slutet av 1800-talet kompenserat personer som har varit frihetsberövade 

och sedan inte blivit dömda eller åtalade för det brott de varit frihetsberövad för. År 1886 

instiftades den första lagen, lag (1886:8 s.1) angående ersättning af allmänna medel åt oskyldigt 

häktade och dömde, som berättigade felaktigt häktade personer till ersättning från staten. 

Denna lag var grunden till den lag som vi idag benämner som frihetsberövandelagen. 

Enligt 1886 års lag gavs ersättning till personer, som varit häktade misstänkta för brott, 

för de hinder eller brister som hade uppstått i personens näring till följd av 

frihetsberövandet.6 I 1 § framgick att ersättningen tillföll den häktade själv, men även till 

efterlevande make/maka eller oförsörjande barn, om hen avlidit när ersättningen betalades 

ut. Var det så att den misstänkte personen avvek, undandrog sig rannsakning, undanröjde 

bevis, hindrade utredningen i sig eller genom sanningslösa bekännelser påverka 

utredningen negativt bortföll statens ersättningsskyldighet.7 Enligt lagens 2 § omfattades 

även personer som fått en utdömd påföljd i form av fängelse eller straffarbete och som 

senare blev friade. 

År 1945 revideras lagen och blev då mer omfattande. I lag (1945:118) om ersättning i vissa 

fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. införs ersättning för specifikt uttryckta skador. Enligt 

1945 års lag 1 § skulle ersättningen ges för intrång i friheten som förorsakas av häktningen. 

Förutom intrång i friheten skulle förlorad arbetsförtjänst, annat intrång i näring samt 

nödiga kostnader ersättas.8 Innebörden av detta var att den frihetsberövade personen 

kunde få ersättning för t.ex. betalning av extra arbetskraft som behövdes under tiden hen 

var frihetsberövad, utgifter för resan hem vid frigivning och för kostnader som uppkom i 

samband med framställningen av ersättningsanspråket.9 Dock utgick inte ersättning för det 

men eller den skada som den felaktigt frihetsberövade personens näring lidit när hen varit 

misstänkt för brott.10 Ersättning gavs för lidandet den enskilde upplevt om synnerliga skäl 

                                                

6 Lag (1886:8 s. 1) angående ersättning af allmänna medel åt oskyldigt häktade och dömde 1 §. 
7 Lag (1886:8 s. 1) angående ersättning af allmänna medel åt oskyldigt häktade och dömde 1 §. 
8 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 4 §. 
9 Prop. 1945:10 s. 15. 
10 A.prop. s. 15. 
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förelåg.11 Dock var möjligheterna ringa för den felaktigt frihetsberövade personen att få 

ersättning för lidandet som uppkommit i och med frihetsberövandet.12 

Det var i och med 1945 års lag som 24-timmarsregeln införs och som då innebar att 

ersättning enbart utgick till personer som varit frihetsberövade eller belagda med 

reseförbud i mer än ett dygn.13 Ersättningsskyldigheten för staten begränsas så till vida, att 

om den misstänkte och sedermera frihetsberövade personen har försvårat 

brottsutredningen eller genom sanningslösa bekännelser själv orsakat frihetsberövandet så 

finns ingen ersättningsskyldighet.14 Lagstiftaren formulerar det även så att om det fanns 

omständigheter i fallet som gjorde att det inte kunde anses skäligt att betala ut ersättningen, 

föll statens ersättningsskyldighet bort.15 Staten kunde således själv avgöra om ersättning 

skulle betalas ut i det enskilda fallet eller inte. 

Kritiken mot 1945 år lag var framförallt att om misstankar kvarstod mot den 

misstänkte personen, trots att denne frigivits eller släppts ur häktet, kunde rätten till 

ersättningen förfalla ändå.16 Lagstiftaren ville därför ha ett bättre ersättningsskydd för den 

felaktigt frihetsberövade personen och en förenkling av regelverket. 17 Det hade även 

framförts kritik mot 1945 års lag, då lagstiftaren ansåg, att lagen borde omfatta såväl 

judiciellt som administrativt frihetsberövande. Strävan, i och med lagändringen, var att alla 

typer av frihetsberövande skulle generera ersättning till den felaktigt frihetsberövade 

personen. Det behövdes också en bättre samordning mellan lagen som ersatte den felaktigt 

frihetsberövade personen och SkL. Den felaktigt frihetsberövade personens 

ersättningsmöjligheter borde utvidgas, ansåg lagstiftaren.18 Det faktum att 1945 års lag gav 

små möjligheter för den felaktigt frihetsberövade personen att få ersättning för sitt lidande 

var en starkt bidragande orsak till att en lagändring krävdes.19 Bristerna i 1945 års lag ledde 

fram till lagändringen i och med lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning, nedan 

benämnd LEF. 

 

                                                

11 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 4 §, Jfr senare kommande 
lag, LEF, där kravet på synnerliga skäl slopas när det gäller ersättning för lidande, se prop. 1974:97 s. 72 och 
90. 
12 Prop. 1974:97 s. 46. 
13 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 1 §. 
14 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 1 §. 
15 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 1 §. 
16 Prop. 1974:97 s. 45. 
17 A.prop. s. 45. 
18 A.prop. s. 46. 
19 A.prop. s. 46. 
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2.1.2 Lag om ersättning vid frihetsinskränkning 

Senaste ändringen innan dagens lagstiftning trädde i kraft var LEF, som gällde från 1974 till 

den 1 januari 1999. Statens ersättningsansvar enligt 1 och 2 §§ var strikt och förutsatte inte 

att något fel eller någon försummelse hade förekommit.20 Beslutet om att häkta en person 

eller på annat sätt inskränka personens frihet behövde i sak inte varit oriktigt, utan det enda 

som krävdes för att staten skulle ha en ersättningsskyldighet var att rörelsefriheten på ett 

eller annat sätt hade inskränkts och sedermera upphävts eller ersatts med ett annat beslut.21  

Ersättningsskyldigheten från statens sida uppstod i samma stund som en anhållen person 

släpptes, en häktad person blev frisläppt eller frikänd av domstol från det brott hen varit 

misstänkt för eller då en person som suttit i fängelse fått resning och blivit frikänd.22 

Lagens 3 § syftade till att ersätta personer som varit frihetsberövade när det uppenbart 

saknats grund att frihetsberöva.23 Det fanns däremot inte någon ersättningsskyldighet från 

statens sida, om personen, som varit frihetsberövad eller fått sin frihet inskränkt, själv 

uppsåtligen föranlett ingripandet.24 Det ansågs i sådana situationer skäligt, med hänsyn till 

omständigheterna, att inte betala ut någon ersättning. Detta framgick av 4 §. I och med 

LEF kunde däremot inte längre en felaktigt frihetsberövad person vägras ersättning på 

grund av att misstanke om brott kvarstod.25 

Ersättningen, som en felaktigt frihetsberövad person hade rätt till, var för styrkta 

utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande enligt 5 §, precis 

som det är än idag. LEF saknade dock regler för hur den som drabbas av en skada, som 

uppstår på grund av lagliga myndighetsingripande, skulle ersättas eller om den skulle 

ersättas. 26  Ett sådant ingripande skulle kunna vara ett polisagerande som syftar till 

brottsbekämpning och i samband med denna händelse skadar en person eller förstör viss 

egendom.27 

 

                                                

20 Prop. 1997/98:105 s. 13. 
21 A.prop. s. 13.  
22 A.prop. s. 13. 
23 A.prop. s. 13. 
24 A.prop. s. 13 f. 
25 Prop. 1974:97 s. 2. 
26 Prop. 1997/98:105 s. 14. 
27 A.prop. s. 14. 
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2.2 Att bli frihetsberövad 

2.2.1 Rätten till rörelsefrihet och de grundläggande principerna 

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rörelsefrihet och skyddad mot 

frihetsberövande enligt regeringsformen (1974:152), fortsättningsvis RF, 2 kap. 8 §. En 

begränsning i en persons frihet får bara ske om syftet inte kan uppnås på ett annat tänkbart 

sätt. Ett frihetsberövande handlar om ett myndighetsingripande som kränker den 

personliga integriteten och inskränker grundlagsfästa rättigheter som varje medborgare är 

tillförsäkrad. För att inskränka en grundlagsfäst fri- och rättighet krävs exceptionella skäl. 

Ett sådant skäl, enligt lagstiftaren, är just det att staten ska få använda 

straffprocessuella tvångsmedel för att bekämpa brottslighet i samhället. För att kunna ha en 

brottsbekämpande verksamhet måste både polis och åklagare ha tillgång till 

straffprocessuella tvångsmedel. Dessa tvångsmedel innebär ofta ett ingrepp i personens fri- 

och rättigheter som skyddas av RF kap. 2. Rättighetskapitlet, kap. 2, i RF ger den enskilde 

ett starkt skydd gentemot det allmänna. Rättigheterna som skyddar den enskilda från 

statens ingrepp är dock relativa.28 Att en rättighet är relativ innebär att det kan inskränkas 

genom lag, vilket framgår av RF 2 kap. 20 §. En förutsättning för att en rättighet ska få 

inskränkas genom lag är, enligt RF 2 kap. 21 §, att den tillgodoser ett ändamål som är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle och att begränsningen inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå ändamålet. Att bekämpa och utreda brott samt att ha 

straffprocessuella tvångsmedel i brottsbekämpande syfte anses som ett godtagbart syfte i 

ett demokratiskt samhälle.29 

För att upprätthålla det demokratiska samhället bygger vårt rättssystem på flera 

grundläggande principer. Jag har valt att beröra några av de grundläggande principer för att 

visa hur lagstiftaren och staten kan legitimera sin brottsbekämpande verksamhet, trots att 

det egentligen går emot våra medborgliga fri- och rättigheter. 

 En av de mest grundläggande principerna inom svensk rätt är legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen innebär att det alltid måste finnas lagstöd, när en fri- eller rättighet ska 

begränsas, vilket fastställs i RF 1 kap. 1 § och 2 kap. 20 §. Det innebär att en grundlagsfäst 

fri- och rättighet enbart får inskränkas genom lag. I förhållande till straffprocessuella 

                                                

28 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 5 och Westerlund, Straffprocessuella 
tvångsmedel, s. 20. 
29 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 5 och Westerlund, Straffprocessuella 
tvångsmedel, s. 20. 
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tvångsmedel innebär det att lagstadgade regler bör vara obligatoriska, tvingande och även i 

detalj uttrycka hur handlingen får gå till.30 Det bör tolkas så att det inte ska finnas utrymme 

i lagen att utvidga dess tolkning bortom lagens egentliga ändamål. En tydlig lagformulering 

är en förutsättning för att undvika godtycklig lagtolkning, då en alltför extensiv lagtolkning 

kan leda till förödande konsekvenser för den enskilda. 

Begränsningar i medborgares fri- och rättigheter kan även stödjas på behovsprincipen. 

Det innebär att om behovet anses vara tillräckligt starkt eller tydligt så finns grund för t.ex. 

straffprocessuella tvångsmedel för att uppnå ett visst syfte vad gäller brottsbekämpning. 

Dock får ingripandet bara ske i den grad det är nödvändigt och verkningsfullt.31 Mer än 

nödvändiga ingripande ska således inte ske, vilket innebär att om ett mildare alternativ kan 

användas ska det i första hand användas. 

I situationer där det gäller ingripande och begränsning av fri- och rättigheter kan 

lagstiftaren även stödja sig på proportionalitetsprincipen. Frågan som då måste besvaras är om 

skälet för ett straffprocessuellt tvångsingripande vägs upp mot det intrång eller den 

kränkning som det innebär att frihetsberöva en person. Principen tar sikte på de negativa 

verkningarna som kan uppstå vid tvångsingripande vad gäller både den enskilde och tredje 

man som påverkas av ingripandet.32 Det anses generellt som allvarligt att inskränka en 

persons rörelsefrihet, vilket då innebär att skälet för att använda sig av ett straffprocessuellt 

tvångsmedel måste väga tyngre än vad den personliga rörelsefriheten gör. 

Ett tvångsingripande enligt lag kan också stödja sig på ändamålsprincipen. Den innebär 

att tvångsmedlet bara får användas när det är förenligt med de ändamål som är godtagbara i 

ett demokratiskt samhälle och att begränsningarna aldrig får gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå ändamålet. 33  Detta gäller dels i lagstiftningen, dels vid 

tillämpningen av lagen.34 Det innebär att när t.ex. en myndighet får befogenhet att använda 

tvångsmedel i enlighet med RF 2 kap. 21 § måste lagstiftaren uttryckligen ange för vilket 

ändamål tvångsmedlet får användas. Varje lag som reglerar och rättfärdigare ett 

                                                

30 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 21 och Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje 
häftet, s. 47. 
31 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 25, Westerlund, Straffprocessuella 
tvångsmedel, s. 24 och Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 48. 
32 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 28 f och Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje 
häftet, s. 48. 
33 RF 2 kap. 21 §. 
34 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 22 f och Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje 
häftet, s. 47. 
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tvångsmedel måste ha ett uttryckligt ändamål som klargör när och hur tvångsmedlet får 

användas.35 

 

2.2.2 Rätten till rörelsefrihet och effektivt rättsmedel enligt EKMR 

Den enskilde medborgaren är även garanterad vissa rättigheter i enlighet med europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, nedan benämnd 

EKMR. Enligt EKMR art. 5 har alla rätt till frihet och säkerhet. Huvudregeln är att ingen 

får berövas sin frihet gentemot det allmänna. Dock kan en person berövas friheten genom 

lagliga tvångsåtgärder och hållas frihetsberövad under en viss tid av staten.36 

I art. 5 nämns en rad olika lagliga grunder för när ett frihetsberövande är godtagbart 

och hur staten då ska gå tillväga vid frihetsberövandet. Ett frihetsberövande med lagligt 

stöd sker genom t.ex. anhållande, häktning samt omhändertagande enligt LVU eller LVM. 

Uppräkningen av legitima grunder för ett frihetsberövande enligt EKMR art. 5 är 

uttömmande.37 I EKMR art. 5 p. 5 sägs att den person som i strid med art. 5 hålls 

arresterad eller berövas friheten på annat sätt är berättigade till skadestånd. EKMR art. 5 är 

ett skydd för den enskilde mot godtyckligt frihetsberövande av staten.38 Artikeln begränsar 

således statens makt över medborgarna på så sätt att staten inte kan inskränka den 

enskildes frihet utan lagligt stöd. 

Vid ett felaktigt frihetsberövadande, d.v.s. när frihetsberövandet har skett i strid med 

EKMR art. 5, ska den skadelidande personen kompenseras. Avsaknad av sådan lagstiftning 

i vissa medlemsländer, som ger felaktigt frihetsberövade personer rätt till ersättning, har lett 

till att Europadomstolen ansett att brott mot EKMR art. 5 p. 5 har begåtts.39 I Sverige har 

lagstiftaren valt att hantera rätt till skadestånd enligt EKMR genom dels SkL, dels 

frihetsberövandelagen. Det kan dock diskuteras vilka omständigheter som är av betydelse 

vid bestämning av ersättningen. EKMR art. 5 ger här inte någon direkt vägledning. Denna 

fråga kommer senare i framställningen att diskuteras mer ingående, framförallt i kapitel 5 

utifrån ett svenskt perspektiv. 

                                                

35 SOU 1984:54 s. 76. 
36 EKMR art. 5 p. 1c 
37 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 
s. 99 och Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 12. 
38 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 
s. 99 f, Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 11 och prop. 1974:97 s. 17. 
39 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 
s. 144, se t.ex. Fox, Campbell och Hartley mot Storbritannien och Tsirlis och Kouloumpas mot Grekland. 
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Varje person som berövas friheten i strid med EKMR art. 5 ska ha rätt till ersättning 

enligt artikelns femte punkt. Hur denna rättighet till ersättning ska hanteras regleras i 

EKMR art 13, där det framgår att den som fått en EKMR-rättighet kränkt ska äga effektiv 

möjlighet att påtala detta inför inhemsk myndighet. Enligt praxis från Europadomstolen 

innebär detta en skyldighet för medlemsstaten att ha ett effektivt rättsmedel som 

förebygger eller gottgör en kränkning.40  EKMR art. 13 uppställer således inga krav på hur 

gottgörelsen ska ske, utan kräver enbart att det ska finnas ett effektivt rättsmedel. 

I Sverige har under senare år skett en utveckling som innebär ett utvidgat 

skadeståndsansvar för staten gentemot den enskilde.41 Skadestånd, som ska ersätta eller 

gottgöra en överträdelse enligt EKMR, ska i första hand ersättas genom SkL 3 kap. 2 §.42 

Kan inte statens förpliktelser enligt EKMR uppfyllas enligt SkL, trots att lagen har tolkats 

konformt med konventionen, ska statens förpliktelser uppfyllas utan särskilt lagstöd.43 Vid 

överträdelse enligt EKMR kan en ideell skada som inte regleras via SkL ersättas ändå. 

Ersättning för ideell skada kan utgå utan särskilt lagstöd på grund av att Sverige måste 

uppfylla sitt åtagande enligt EKMR.44 Så för att EKMR är nationell lag i Sverige enligt lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, kan en skadeståndstalan alltså stödja sig direkt på EKMR 5 art. p. 5.45 

Detta skedde i NJA 2007 s. 295 där B.H.S. hade varit frihetsberövad i 16 månader 

misstänkt för skattebrott och skattebedrägeri. I målet åberopade B.H.S. att staten skulle 

utge skadestånd till honom i enlighet med EKMR art. 5 p. 5. Han grundade sin talan på att 

staten brutit sitt åtagande i enlighet med EKMR art. 5 p. 3, då han varit frihetsberövad utan 

rättegång inom skälig tid. Han hade även haft fulla restriktioner under hela häktestiden. I 

och med den stränga isolering, som häktningen innebar, blev han apatisk, deprimerad och i 

                                                

40 Se bl.a. Leander mot Sverige, p. 77, Silver m.fl. mot Storbritannien, p. 113, JK-avgörande beslutsdatum 
2011-04-13 Dnr 4674-10-41 (ersättning för lidande på grund av att en EKMR rättighet kränkts, hänvisar JK 
till praxis från Europadomstolen överlag vilket jag tolkar är hänvisningar till bland annat de två mål jag tar 
upp). 
41 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentar till 3 kap. 2 §. 
42 NJA 2007 s. 295, JK-avgörande beslutsdatum 2011-04-13, Dnr 4674-10-41, (ersättning för lidande på 
grund av att en EKMR rättighet kränkts) och SOU 2010:87 s. 131 f. 
43 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentar till 3 kap. 2 § och JK-
avgörande beslutsdatum 2011-04-13 Dnr 4674-10-41 (ersättning för lidande på grund av att en EKMR 
rättighet kränkts). 
44 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentar till 3 kap. 2 § och JK-
avgörande beslutsdatum 2011-04-13 Dnr 4674-10-41 (ersättning för lidande på grund av att en EKMR 
rättighet kränkts). 
45 Som stöd för att en skadeståndstalan kan föras med direkt stöd av EKMR se T.P och K.M mot 
Storbritannien, p. 107, där det framgår att medlemsstater kan meddela nationell dom direkt grundad på 
EKMR. 
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slutet av häktningstiden också inåtvänd. B.H.S. begärde skadestånd från staten med direkt 

stöd av EKMR art. 5 p. 5 på grund av att han varit frihetsberövad under en allt för lång tid 

i förhållande till brottsutredningens fortgång samt att han under häktningstiden lidit 

allvarliga psykiska men. HD angav att en frihetsberövad persons rätt till skadestånd enligt 

EKMR art. 5 i första hand ska prövas enligt SkL och frihetsberövandelagen. Finns det 

anledning ska SkL och frihetsberövandelagen tolkas fördragskonformt. HD ansåg vidare 

att om de förpliktelser som finns i EKMR art. 5 p. 5 inte uppfylls genom SkL och 

frihetsberövandelagen, så måste domstolen ändå kunna döma ut skadestånd utan lagstöd. 

HD fastslog därför att staten ska utge skadestånd, direkt grundat på EKMR art. 5 p. 5, 

alltså utöver vad SkL och frihetsberövandelagen medger. 

 

2.2.3 Grunden för ett frihetsberövande enligt RB 24 kap. 

Lagstöd för att frihetsberöva en person misstänkt för brott finns i rättegångsbalken 

(1942:740) 24 kap., nedan förkortat RB. I RB 24 kap. behandlas frihetsberövandet från det 

att en person grips och överlämnas till polisen till dess det görs en framställning om 

häktning i domstolen. Även regler om hur domstolsförfarandet ska gå till i 

verkställighetshänseende finns omnämnda i kapitlet. 

Då RB 24 kap. legitimerar staten att inskränka den enskildes rättigheter måste det 

finnas skäl som talar för ett frihetsberövande. Med proportionalitetsprincipen i fokus måste 

skälen för ett frihetsberövande väga tyngre än den kränkning av den enskildes rättighet som 

frihetsberövandet innebär. Skulle det finnas andra motstridiga intressen ska även dessa vara 

svagare än skälen för att frihetsberöva personen. Ett frihetsberövande får således enbart 

ske om det medför ett resultat som inte kan åstadkommas på något annat sätt. 

Proportionalitetsprincipen behandlas utförligt i RB 24 kap. 1 § st. 3. En 

proportionalitetsbedömning ska göras av såväl åklagare som domstol vid en 

häktningsframställning. Domstolens prövning av häktningsframställan ska göras ex 

officio.46 

Det finns tre olika häktesgrunder preciserade i RB 24 kap. 1 §. En förutsättning för att 

häktning ska kunna ske är att det föreligger en risk för antingen flykt, kollusion eller 

                                                

46  Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 52 och Mellqvist och Wirdemark, Processrätt – grunderna för 
domstolsprocessen, s. 116. 
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recidiv.47 Det krävs också för att kunna frihetsberöva en person genom häktning att det 

finns en misstanke om brott där påföljden är minst ett års fängelse.48 

Med flyktfara avses en risk för att den misstänkte avviker eller håller sig undan så att det 

blir svårt eller omöjligt för myndigheten att få tag på och få ut information från hen.49 

Kollusionsfara innebär att det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis 

eller på annat illojalt sätt försvårar utredningen.50 Den tredje grunden för häktning bygger 

på risk för recidiv, vilket innebär att den misstänkte kommer att fortsätta sin brottsliga 

verksamhet om inte en frihetsinskränkande åtgärd vidtas.51 

Eftersom ändamålet med häktning inte tydligt framgår av lagens förarbeten är det 

svårt att avgöra hur mycket grundlagsskyddet är inskränkt för den enskilde. 52 

Häktesgrunderna måste således tolkas och då är det ett problem med det relativt låga 

beviskravet på rekvisitet risk.53 Ett lågt beviskrav på risk innebär utrymme för att den 

misstänkta gärningspersonen drabbas av ett felaktigt beslut och således frihetsberövas trots 

att häktesgrund egentligen inte föreligger.54 I realiteten är dock problemet inte så stort. 

Riskbedömningen ska göras med utgångspunkt i brottets beskaffenhet, den misstänkta 

gärningspersonens förhållande och omständigheterna i övrigt.55 Risken måste vara konkret 

och beaktansvärd.56 

Enligt RB 24 kap. 1 § st. 1 får häktning ske om det föreligger misstanke om brott som 

föreskriver minst fängelse ett år. Det innebär ett berättigande till att häkta en misstänkt 

                                                

47 RB 24 kap. 1 § p. 1–3. 
48 RB 24 kap. 1 §. 
49 Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (1 okt. 2013, Zeteo), kommentaren 
till 24 kap. 1 §, Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 194 ff, Ekelöf m.fl., 
Rättegång – tredje häftet, s. 57, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 64 och Nordh, Praktisk process IV – Tvångsmedel 
kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m., s. 51. 
50 Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (1 okt. 2013, Zeteo), kommentaren 
till 24 kap. 1 §, Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 197 ff, Ekelöf m.fl., 
Rättegång – tredje häftet, s. 58, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 65 och Nordh, Praktisk process IV – Tvångsmedel 
kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m., s. 52. 
51 Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (1 okt. 2013, Zeteo), kommentaren 
till 24 kap. 1 §, Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 200 f, Ekelöf m.fl., Rättegång 
– tredje häftet, s. 59, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 66 och Nordh, Praktisk process IV – Tvångsmedel kvarstad, 
häktning, beslag, husrannsakan m.m., s. 53 f. 
52 Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 56. 
53 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 194, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 64, 
Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 56, och Bylund, Tvångsmedel I, s. 106. 
54 Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 65. 
55 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 194, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 64 och 
Nordh, Praktisk process IV – Tvångsmedel kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m., s. 51. 
56 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 194, Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 64, 
Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje häftet, s. 51 och Nordh, Praktisk process IV – Tvångsmedel kvarstad, häktning, beslag, 
husrannsakan m.m., s. 51. 
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person, men inte ett krav. Här kan proportionalitetsprincipen vara vägledande för om 

häktning ska ske eller inte. Överväger inte skälen för häktning, i förhållande till det intrång 

som häktningen innebär för den enskilde, ska inte heller häktning ske. 

Ett frihetsberövande i form av häktning kan även ske om brottet har ett minimistraff 

på två år.57 I ett sådant fall är det dock en förpliktelse eller ett krav för åklagaren att lägga 

fram en häktningsframställning.58 Ett frihetsberövande av en person som är misstänkt för 

ett brott, även bötesbrott, kan bli aktuellt om personen vägrar uppge eller kan tros uppge 

osanna uppgifter om sin identitet och hemvist eller saknar hemvist i Sverige.59 Häktning 

kan också komma ifråga när det finns skälig misstanke om brott och det är av synnerlig vikt 

för utredningen att den misstänkte frihetsberövas. Denna typ av häktning kallas för 

utredningshäktning, vilken har stöd i RB 24 kap. 3 §. På basis av dessa regler kan det 

omvänt säga, att enligt RB 24 kap. 1 § st. 1 och 2 samt 24 kap. 3 § finns det inte laglig 

grund att häkta en person om det kan antas att påföljden stannar vid endast böter. 

 

2.2.4 Häkteslagen  

Häkteslagen (2010:611), benämns HL, tillämpas med stöd av RB 24 kap. 1–3 §§ som reglerar 

grunderna för häktning. HL ska i största möjliga utsträckning tillämpas på personer som 

inte är dömda för det brott som de sitter frihetsberövade för.60 

      Den nya HL som trädde i kraft den 1 april 2011 ersatte den tidigare lagen61 från 1976 

som gällde för häktade och anhållna personer.  HL gäller för personer som är häktade, 

anhållna eller gripna misstänkta för brott.62 Det gäller även personer som är frihetsberövade 

på grund av annan anledning än misstanke om brott.63 I ytterligare tre situationer kan en 

person omfattas av lagen. HL gäller även för intagna i ett häkte eller i polisarrest i avvaktan 

på att hen ska förpassas till kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem eller om 

personen tillfälligt har placerats i häktet med stöd av fängelselagen (2010:610) eller vid ett 

                                                

57 RB 24 kap. 1 § st. 2. 
58 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 192 och Ekelöf m.fl., Rättegång – tredje 
häftet, s. 54. 
59 RB 24 kap. 2 §. 
60 SOU 2006:17 s. 74. 
61 Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
62 HL 1 kap. 2 § p. 1. 
63 HL 1 kap. 2 § p. 2. 
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omhändertagande enligt brottsbalken (1962:700), BrB, 28 kap. 11 § st. 3. i väntan på att ett 

beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner laga kraft.64 

Allmänt tillämpligt i HL är proportionalitetsprincipen, som framgår av HL 1 kap. 6 §. 

Ett frihetsberövande i form av häktning får enbart ske i den grad det är förenligt med 

ändamålet att inskränka en persons frihet.65 Det är viktigt att det allmänna är väl medvetet 

om att en enskild som är frihetsberövad, utan utdömd påföljd, inte avtjänar ett straff. Det 

innebär, att finns det ett mindre ingripande alternativ än häktning, så ska det i första hand 

användas. HL reglerar framförallt hur förhållandena inne på häktet ska vara, dels vilka 

rättigheter som de frihetsberövade har, dels vilka inskränkningar som kan komma ifråga. 

I HL kap. 3 behandlas hur den frihetsberövade får ta emot besök, ha elektronisk 

kontakt med andra personer eller ta emot försändelser utifrån med hänsyn till 

utredningsläget och den allmänna säkerheten i häktet.66 För en frihetsberövad person är 

kontakten med familj, anhöriga och vänner ofta av stor vikt för hur personen mår.67 Även 

olika slag av restriktioner som inskränker den frihetsberövade personens vardagsliv kan 

påverkar den enskildes hälsa och allmäntillstånd. Restriktioner i olika former är ett direkt 

integritetsintrång för den frihetsberövade.68 HL 6 kap. behandlar restriktioner för en person 

som är misstänkt för brott. Kapitlet tar upp vad en restriktion kan innebära, vem som 

beslutar om restriktionerna och att den frihetsberövade personen kan begära tingsrättens 

prövning av beslutet.69 

Upplever den frihetsberövade personen ett försämrat hälsotillstånd ska läkare tillkallas 

och undersöka den frihetsberövade.70 En läkarundersökning av den frihetsberövade kan 

också påkallas av myndigheten. En frihetsberövad person är inte sällan i dåligt psykiskt 

tillstånd och under stress.71 Enligt HL 5 kap. 1 § st. 2 ska en person som är frihetsberövad 

och i behov av vård behandlas efter läkarens anvisningar. Rättigheten som den enskilde har 

att kunna begära att få träffa en läkare innebär också en möjlighet för den felaktigt 

frihetsberövade personen att dokumentera sitt ”lidande”. 

                                                

64 HL 1 kap. 2 § p. 3–5. 
65 SOU 2006:17 s. 77. 
66 HL 3 kap. 1–3 §§ besök, 4–5 §§ elektronisk kommunikation, 6–9 §§ försändelser, 10–11 §§ gemensamma 
bestämmelser. 
67 Prop. 2009/10:135 s. 190  
68 A.prop. s. 114. 
69 HL 6 kap. 1 § den frihetsberövade kan åläggas restriktioner, 2 § vad restriktionerna innebär, 3 § att 
undersökningsledaren eller åklagaren prövar frågor om restriktion, 4 § restriktionsbeslutet kan på begäran 
prövas av tingsrätten. 
70 HL 5 kap. 1 §. 
71 Prop. 2009/10:135 s. 200. 
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2.3 Begreppet frihetsberövad enligt lag 

Begreppet frihetsberövad har något förenklat och av tradition avsett både 

omhändertagande och kvarhållande av en person.72 Med tiden har begreppsdefinitionen 

ändrats och är idag mer specificerad. Med begreppet frihetsberövad åsyftas ett ingrepp i en 

persons faktiska förmåga att förflytta sig. Det ska röra sig om ett ingrepp i den personliga 

rörelsefriheten, som är av sådan intensitet att den faktiskt hindrar personen att förflytta sig 

utanför eller ifrån ett rum eller att ingreppet hindrar en person från att röra sig ifrån ett 

mycket begränsat område.73 Det innebär att sitta i fängelse eller vara häktad, gripen eller 

anhållen på grund av misstanke för brott eller på liknande sätt vara övervakad är att anses 

som frihetsberövad.74 

Begreppet frihetsberövad inbegriper inte åtgärder, som t.ex. reseförbud eller 

anmälningsskyldighet som ålagts en person, då dessa åtgärder anses mindre ingripande i 

den personliga rörelsefriheten. 75  Dessa typer av åtgärder faller inom definitionen 

frihetsinskränkning, som alltså är ett vidare begrepp än frihetsberövad. 76  En 

frihetsinskränkning som t.ex. enbart omfattar ett provisoriskt omhändertagande är inte ett 

frihetsberövande i lagens mening. Ett s.k. provisoriskt omhändertagande kan vara ett 

avvisande av en person från en plats i enlighet med Polislagen (1984:387), benämns PL, 10 § 

p. 4 och 13c § st. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

72 SOU 1958:43 s. 75. 
73 Prop. 1997/98:105 s. 12, BetLU 1952:17 s. 7, SOU 1960:19 s. 10 och SOU 1972:73 s. 134. 
74 Prop. 1974:97 s. 61 ff, SOU 1958:43 s. 75 och SOU 1972:73 s. 134 f. 
75 Prop. 1997/98:105 s. 12, NJA 1989 s. 131 och NJA 1990 s. 636. 
76 A.prop. s. 12. 
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3 Skadeståndslagen och frihetsberövandelagen 

Enligt SkL 1 kap. 1 § framgår det att SkL ska tillämpas om inte något annat är särskilt 

föreskrivet i lag eller avtal. Förhållandet mellan SkL och frihetsberövandelagen är sådant, 

att om något ersättningsanspråk inte uttryckligen ersätts enligt frihetsberövandelagen, ska 

det prövas enligt SkL. De skador som uppkommit kan då ersättas av SkL.77 SkL ersätter 

personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning enligt SkL 3 kap. 2 § st. 1. Enligt SkL 3 kap. 2 § st. 2 

ska även skada som uppkommer genom kränkning i enlighet med SkL 2 kap. 3 § ersättas av 

staten eller skadevållande kommun. SkL 2 kap. 3 § avser ideell skada och reglering av 

ersättning till en skadelidande person när hen utsatts för en allvarlig kränkning genom ett 

integritetskränkande brott. 

SkL 3 kap. 2 § reglerar ersättning till personer som lidit skada på grund av det 

allmännas orsakande. Åberopas SkL 3 kap. 2 § som grund för skadeståndstalan ska den 

skadelidande personen visa att fel eller försummelse från myndigheten sidan har orsakat 

skadan.78 Denna paragraf i SkL ska fungera och ses som en garanti för den enskilde som 

blir utsatt för ett övergrepp eller försummelse från en beslutande myndighets sida.79 Med 

myndighetsutövning enligt SkL menas beslut och andra åtgärder som är ett uttryck för det 

allmännas rätt att utöva makt över medborgarna.80 

När en felaktigt frihetsberövad person har ett ersättningsanspråk riktat mot staten kan 

både SkL och frihetsberövandelagen vara tillämpliga.81 Den skadelidande kan då välja 

vilken lag hen vill stödja sitt ersättningsanspråk på.82 SkL och frihetsberövandelagen är 

alternativt tillämpliga till varandra, vilket innebär att den felaktigt frihetsberövade personen 

som väljer att stödja sin talan på den ena lagen måste hålla sig till denna lag i sin helhet.83 

Den felaktigt frihetsberövad personen har alltså inte någon möjlighet att komplettera den 

ena lagen med regler från den andra lagen.84 

                                                

77 Prop. 1974:97 s 47. 
78 A.prop. s. 141 och Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentar till 3 kap. 
2 §. 
79 Prop. 1997/98:105 s. 19. 
80 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentar till 3 kap. 2 §. 
81 Prop. 1997/98:105 s. 47. 
82 A.prop. s. 47 och prop. 1974:97 s. 141. 
83 Prop. 1974:97 s. 141. 
84 A.prop. s. 141 och Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, s. 171. 
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I förarbetena till frihetsberövandelagen framgår det att lagen inte fylls ut av SkL.85 De 

allmänna reglerna i SkL om t.ex. jämkning ska alltså inte tillämpas för att fylla ut 

frihetsberövandelagen.86 Det kan däremot vara nödvändigt att tillämpa SkL analogt när 

frihetsberövandelagen saknar liknande reglering eller när de allmänna skadeståndsrättsliga 

principerna blir tillämpliga i det enskilda fallet.87 I övrigt ska SkL och frihetsberövandelagen 

gälla vid sidan av varandra.88 Till följd av att SkL har den s.k. culpaprincipen ansåg 

lagstiftaren att det fanns skäl att placera regler om ersättning vid felaktigt frihetsberövande 

utanför SkL tillämpningsområde.89 Med anledning av detta förhållande bör den felaktigt 

frihetsberövande föra sin talan om ersättning på frihetsberövandelagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

85 Prop. 1997/98:105 s. 47. 
86 A.prop. s. 47 
87 Prop. 1974:97 s. 47 och prop. 1997/98:105 s. 47. 
88 Prop. 1974:97 s. 141 och 148 och prop. 1997/98:105 s. 47. 
89 Prop. 1997/98:105 s. 12. 
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4 Frihetsberövandelagen 

4.1 Den enskildes rätt till ersättning vid felaktigt frihetsberövande 

För personer som varit felaktigt frihetsberövade finns det speciella ersättningsregler i 

frihetsberövandelagen. Reglerna är utformade för att kunna ge ekonomisk ersättning till 

personer som varit misstänkta för ett brott och dessutom varit frihetsberövade under en 

tid. Lagen täcker inte enbart frihetsberövande i meningen anhållen eller häktad, utan 

reglerar även ersättning till personer som varit utsatta för andra tvångsåtgärder. 

Statens ansvar enlig frihetsberövandelagen är strikt, när frihetsberövandet varit minst 

24 timmar, vilket innebär att den uppkomna skadan ersätts oavsett på vilket sätt den 

uppkommit i samband med myndighetsutövningen. 90  Skadan anses således finnas 

oberoende av culpa. 

Ersättningen är en kompensation för den skada som uppkommit genom 

frihetsberövandet i sig eller det lidande som uppkommit till följd av frihetsberövandet.91 

Den ekonomiska kompensationen som utges ska enbart väga upp den skada som 

frihetsberövandet har medfört, men inte den skada som uppstått till följd av 

brottsmisstanken, brottsutredningen eller det rättsliga förfarandet i sig.92 

Ersättningsberättigad är en felaktigt frihetsberövad person om det meddelas en 

frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller om förundersökningen avslutas utan att 

åtal väcks, vilket framgår av frihetsberövandelagen 2 § p. 1. Person som varit 

frihetsberövad har även rätt till ersättning från staten om en viss del av den misstänkta 

brottligheten leder till frikännande dom, åtalet avvisas, avskrivs eller att förundersökningen 

läggs ner för en viss del av den misstänkta brottsligheten och att det är uppenbart att 

frihetsberövandet inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten. 93  Det 

innebär att det brott som den frihetsberövade personen slutligen blir dömd för inte i sin 

enskildhet hade medfört en frihetsinskränkande tvångsåtgärd under rättsprocessens gång. 

                                                

90 Prop. 1997/97:105 s. 1 och 65 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 464. 
91 Prop. 1974:97 s. 91 och prop. 1997/98:105 s 21. 
92 Prop. 1974:97 s. 91, prop. 1997/98:105 s 21 och se bl.a. JK-avgörande beslutsdatum 2012-10-11 Dnr 1822-
12-41 (J.J:s. rätt till rättegång inom skälig tid har åsidosatts), JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-05 Dnr 
7000-08-41 (poliskommissarie som misstänktes för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande), JK-
avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 3728-08-41 (C.F. frihetsberövad misstänkt för grov misshandel), 
JK-avgörande beslutsdatum 2005-12-12 Dnr 4485-05-41 (M.L:s. påverkan av att ha frihetsberövandet efter 
frigivningen). 
93 Frihetsberövandelagen 2 § p. 2. 
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Ersättning kan också utgå i ett tredje fall och det gäller när brottet i domen hänförs till 

en mildare straffbestämmelse och det återigen är uppenbart att frihetsberövandet vid en 

sådan bedömning inte skulle ha beslutats. 94  Det handlar således om att göra en 

efterhandsbedömning av hur situationen hade hanterats om den information som finns vid 

frigivningen också hade funnits när beslutet om frihetsberövandet togs. Till exempel om en 

misstänkt person är häktad för våldtäkt och snatteri, men sedan enbart döms för snatteri är 

det i efterhand uppenbart att ett frihetsberövande inte hade ägt rum enbart för det brott 

hen dömts för. 

Ersättningsanspråk mot staten kan även utkrävas när beslut om frihetsberövande efter 

överklagan eller överprövning upphävs, ersätts med ett beslut om mindre ingripande åtgärd 

eller beslut om frihetsberövande undanröjs utan att det beslutas om ny handläggning.95 

Lagen är utformad så att ersättningsskyldighet uppstår i samband med att en person 

frikänns eller släpps ur häktet oavsett om brottsmisstankarna kvarstår.96 

En person som varit utsatt för ett felaktigt frihetsberövande har bevisbördan att styrka 

en faktisk skada och att ange grunderna för sina ersättningsanspråk.97 Vissa delar av 

ersättningsanspråken prövar dock JK ex officio. JK är nämligen beslutsorgan i frågor om 

ersättningsanspråk från den enskilde gentemot staten enligt förordning (1995:1301) om 

handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 3 §. JK ska t.ex. utan att den skadelidande 

behöver påpeka det pröva om ersättningen ska utgå med ett normalbelopp enligt JK:s 

interna schablonmall för lidande eller om det finns omständigheter som talar för ett högre 

eller lägre ersättningsbelopp. JK ska alltid, ex officio, pröva om den skadelidandes ålder 

eller graden av brottsmisstanken kan påverka ersättningen i höjande riktning.98 Om en 

felaktigt frihetsberövad person anser sig vara berättigad till en högre ersättning än 

normalbeloppet så bör det finnas ett väl dokumenterat bevismaterial för detta yrkande.99 

I förarbetena till LEF framhölls även att JK, som är ersättningsprövande myndighet, 

förväntades visa stor generositet vid skadebedömning till den felaktigt frihetsberövade 

                                                

94 Frihetsberövandelagen 2 § p. 3. 
95 Frihetsberövandelagen 2 § p. 4–5.   
96 Prop. 1997/98:105 s. 48, jfr lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 
där ersättningsrätten kunde falla bort om brottsmisstankarna kvarstod. 
97 Prop. 1974:97 s. 36. 
98 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18. 
99 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18. 
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personen.100 Anledningen till ett generöst synsätt var att i första hand se till hur skadan 

faktiskt har uppkommit och att inte ställa allt för höga beviskrav.101 

 

4.2 Statens rätt att vägra eller sätta ner ersättningsanspråket 

Huvudregeln är att en felaktigt frihetsberövad person är berättigad till ersättning från staten 

enligt frihetsberövandelagen 2 §. Det finns dock undantag till huvudregeln i 

frihetsberövandelagen 6 §. En person som varit frihetsberövad är inte berättigad till 

ersättning från staten om hen själv uppsåtligen föranlett frihetsberövandet enligt lagens 6 § 

st. 1. Enligt förarbetena ansåg lagstiftaren att så skulle kunna vara fallet då en person, 

oavsett anledning, själv anmälde sig som skyldig till ett brott. 102  Statens 

ersättningsskyldighet faller även bort enligt frihetsberövandelagen 6 § st. 2 om den person 

som varit frihetsberövad själv har försvårat utredningen. 

Enligt frihetsberövandelagen 6 § st. 3 kan den enskildes ersättningsanspråk också falla 

bort på grund av den skadelidandes eget beteende eller om det är oskäligt av andra 

omständigheter att ersätta personen. Den frihetsberövade personens eget beteende syftar 

på att hen t.ex. har agerat på ett sådant sätt att denne dragit misstankarna till sig.103 I sådant 

fall kan ersättning vägras.104 För att en persons eget beteende ska ligga denne till last måste 

det röra sig om ett aktivt agerande. I förarbetena till lagen uttrycks det så att en person som 

ofrivilligt har betett sig på ett sådant sätt att misstankar riktats mot denne, ska inte drabbas 

av vägran till eller jämkning av ersättning såsom fastställs i frihetsberövandelagen 6 § st. 

3. 105  Rena tillfälligheter ska inte heller kunna ligga till grund för att en persons 

ersättningsanspråk gentemot staten avvisas eller minskas. I frihetsberövandelagens 6 § st. 3 

fastställs det även att ersättning till en person som varit felaktigt frihetsberövad inte får 

vägras enbart på grund av att brottsmisstankarna kvarstår gentemot hen.106 

Ett exempel på när ersättning kan vägras en person är när polisen ingriper mot ett 

större gäng och det senare visar sig att enbart en person i gänget kan bindas till ett brott. 

Även om de andra i gänget grips och frihetsberövas har de inte rätt till ersättning för 

                                                

100 Prop. 1974:97 s. 76. 
101 A.prop. s. 76. 
102 Prop. 1997/08:105 s. 54. 
103 A.prop. s. 54. 
104 A.prop. s. 55. 
105 A.prop. s. 55 och 82. 
106 Frihetsberövandelagen 6 § st. 3, jfr lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller 
dömda m.fl. där ersättningsrätten kunde falla bort om brottsmisstankarna kvarstod. 
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frihetsberövandet.107 Grunden för detta är att samtliga personer i gänget gjort ett aktivt val, 

nämligen att delta i gängets gemensamma agerande, som föranlett misstankar om brott. 

Dock ska inte enbart slumpmässig närvaro på en brottsplats medföra vägran till 

ersättning.108 

Under de s.k. Göteborgkravallerna 2001 frihetsberövades en person som hade varit på 

platsen för upploppet och ansågs därmed ha deltagit i upploppen. 109  Personen hade 

frihetsberövats på grund av sitt ”eget beteende”, d.v.s. valt att vara på platsen och därmed 

bli en del av upploppen. Denna händelse är också ett exempel på vad lagstiftaren åsyftade i 

förarbetena, som grund för att vägra ersättning. Att inget brott kunde bevisas blir 

sekundärt i bedömningen om han var berättigad till ersättning, då han själv valt att agera på 

sådant sätt som kunde leda till att misstankar uppstod om brott. Den felaktigt 

frihetsberövade personen vägrades därför ersättning av JK. 

I ett annat JK-avgörande vägrades en person, I.C., ersättning för tiden han varit 

frihetsberövad, återigen på grund av ”eget beteende”.110 I detta fall hade I.C. befunnit sig på 

en plats där ett köp av ett skjutvapen skulle göras. Köpet genomfördes dock aldrig då 

polisen ingrep dessförinnan. Eftersom I.C. befunnit sig på platsen och det fanns anledning 

för polisen att misstänkta att I.C. var den potentiella köparen av vapnet frihetsberövades 

han. I.C:s ”eget beteende” har i detta fall väsentligen bidragit till att han frihetsberövades. 

Beslutet av JK, att i detta fall vägra betala ersättning för ett felaktigt frihetsberövande, 

grundar sig på bedömningen att åtgärder i brottsbekämpande syfte väger tyngre än den 

personliga friheten. Liknande bedömningar kan återfinnas i flera andra JK-avgöranden.111 

Har en person agerat på ett sådant sätt att en välgrundad misstanke uppstår om att hen är 

                                                

107 Prop. 1997/98:105 s. 55. 
108 JK-avgörande beslutsdatum 2006-01-11 Dnr 6207-05-41 (I.C. den potentiella köparen av ett skjutvapen). 
109 JK-avgörande beslutsdatum 2002-04-22 Dnr 3434-01-41 (Göteborgskravallerna). 
110 JK-avgörande beslutsdatum 2006-01-11 Dnr 6207-05-41 (I.C. den potentiella köparen av ett skjutvapen). 
111 Se bl.a. JK-avgörande beslutsdatum 2007-09-11 Dnr 2701-07-41 (J.N. vägrades ersättning på grund av 
skyldig till annan brottslighet med nära anknytning), JK-avgörande beslutsdatum 2002-04-22 Dnr 3434-01-41 
(Göteborgskravallerna), JK-avgörande beslutsdatum 2009-11-10 Dnr 1061-09-41 (K.S. vägrades ersättning på 
grund av att han valde att vistas i samma rum där mordet begicks), JK-avgörande beslutsdatum 2002-02-27 
Dnr 1154-01-41 (K.P. har förtigit om mord och varit på mordplatsen när morden begicks). 
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på väg att begå en brottslig gärning, vägras som regel ersättning. 112 Ingripandet och 

frihetsberövandet anses då istället ha varit klart motiverat.113 

Utifrån de granskade JK-avgöranden, då ersättning vägrats på grund av eget beteende, 

verkar grunden för bedömningen vara att den frihetsberövade personen borde ha insett 

risken att bli frihetsberövad. Detta sätt att resonera kan framstå som tveksamt och känns i 

vissa fall som tillrättalagda resonemang i efterhand för att just legitimera beslut om 

frihetsberövande. Det finns ett stort, kanske alltför stort, tolkningsutrymme i vad som 

ligger i begreppet ”eget beteende” och hur det kan uppfattas. Det gör det också lätt att 

använda den felaktigt frihetsberövade personens ”eget beteende” för att rättfärdiga beslut 

om frihetsberövandet i efterhand. Visserligen har de frihetsberövade personerna i de ovan 

nämnda avgörandena befunnit sig på brottsplatsen, däremot är det inte alltid helt klarlagt 

vad som faktiskt hänt. JK bör beakta lagstiftarens vilja om att visa generositet vid 

bedömningen av ersättningsanspråk. 

I ett annat JK-avgörande vägrades en person ersättning för den tid han varit 

frihetsberövad på grund av sitt ”eget beteende”.114 I detta fall hade den misstänkte och 

frihetsberövade B.R. tillfogat en annan person både kroppsskada genom användande av en 

köttyxa och avlossat två skott med ett skjutvapen. Tingsrätten friade B.R. då han ansågs ha 

handlat i nödvärn. Trots att B.R. handlat i nödvärn ansåg JK senare att han inte var 

berättigad till någon ersättning för ett felaktigt frihetsberövande. Grunden för att avslå hans 

begäran om ersättning var främst att B.R. faktiskt hade brukat skjutvapnet, vilket i hög grad 

föranlett frihetsberövandet. På grund av B.R:s ”eget beteende”, att välja att använda 

skjutvapnet, så väckte B.R. själv polisens misstanke om brottslig gärning. Detta var 

grunden för att JK skulle avvisa anspråket på ersättning. 

Det kan verka lätt oförklarligt och nästan stötande att rätt till ersättning faller bort i 

situationer av agerande i nödvärn. I B.R.-fallet var det dock väsentligt för JK:s 

ställningstagande att utgå från vilken information om händelseförloppet som polisen och 

åklagare faktiskt hade i olika tidsskeden. Vid tidpunkten för frihetsberövandet av B.R. 

fanns bara information om att han faktiskt hade använt både köttyxan och skjutvapnet, 

                                                

112  Se bl.a. JK-avgörande beslutsdatum 2006-01-11 Dnr 6207-05-41 (I.C. den potentiella köparen av 
skjutvapnet), JK-avgörande beslutsdatum 2007-09-11 Dnr 2701-07-41 (J.N. vägrades ersättning på grund av 
skyldig till annan brottslighet med nära anknytning), JK-avgörande beslutsdatum 2002-04-22 Dnr 3434-01-41 
(Göteborgskravallerna), JK-avgörande beslutsdatum 2009-11-10 Dnr 1061-09-41 (K.S. vägrades ersättning på 
grund av att han valde att vistas i samma rum där mordet begicks), JK-avgörande beslutsdatum 2002-02-27 
Dnr 1154-01-41 (K.P. har förtigit om mord och varit på mordplatsen när morden begicks).  
113 Prop. 1997/98:105 s. 26. 
114 JK-avgörande beslutsdatum 2007-02-16 Dnr 8031-06-41 (nödvärnsfallet). 
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vilket ledde till att brottsmisstankar uppkom. Att utredningen senare visade att detta enbart 

hade skett i en nödvärnssituation är en bedömning som är gjord i ett senare skede. Vid 

tidpunkten för frihetsberövandet fanns således inte denna information, vilket är väsentligt i 

JK:s bedömning. 

Att ett frihetsberövande blev utgången i detta fall känns närmast försåtligt, är det 

verkligen acceptabelt att inte vara berättigade till ersättning i nödvärnssituationer? Staten 

har genom BrB 24 kap. 1 § gett individen rätt att använda våld i nödvärn för att skydda sig 

själv. Den lagstadgande nödvärnsrätten borde vara en tillräcklig grund för att 

nödvärnssituationer inte ska omfattas av undantagen och således kunna ge rätt till 

ersättning. Detta oavsett om nödvärnssituationen är direkt för handen eller om den 

konstateras i efterhand. Det är tillräckligt kränkande att bli frihetsberövad för att ha handlat 

på ett sätt till skyddande av sitt eget liv. Sammantaget anser jag att rätten till ersättning för 

ett frihetsberövande till följd av en nödvärnssituation inte ska kunna vägras och inte heller 

kunna bli föremål för jämkning. 

Staten kan jämka ett ersättningsanspråk på grund av omständigheter i övrigt enligt 

frihetsberövandelagen 6 § st. 3.  Jämkningsmöjligheten omfattar situationer där det är 

klarlagt att den frihetsberövade personen är gärningspersonen, men att preskriptionstiden 

infunnit sig så att åtal inte kan väckas.115 Eller att hen t.ex. varit frihetsberövad längre än 

nödvändigt på grund av alkohol- eller drogpåverkan och därför inte kunnat svara för sig 

och sitt handlande.116 I dessa fall anser lagstiftaren att det finns en godtagbar förklaring till 

frihetsberövandet och dess tidslängd, därför medges inte yrkade ersättningsbelopp.117. Det 

är staten som ska bevisa och föra fram omständigheter i varje enskilt fall där staten anser 

att det finns skäl att vägra ersättning eller att jämka ersättningskraven.118 Tillämpning av 

jämkningsregler bör dock ske restriktivt då det rör sig om undantag från huvudregeln.119 

Det är både förståeligt och försvarligt att ersättningsanspråk jämkas eller vägras i 

situationer som nämnts ovan i jämförelse med ersättningsanspråk vid nödvärnssituationer. 

En person som agerar i nödvärn kan lätt dra brottsmisstankar på sig på grund av sitt eget 

beteende och därmed frihetsberövas. Men jag anser inte att det är försvarligt att kunna 

jämka eller helt vägra ersättningen i dessa fall då personen ifråga enbart använt sin lagliga 

                                                

115 Prop. 1997/98:105 s. 55. 
116 A.prop. s. 55. 
117 A.prop. s. 55. 
118 A.prop. s. 55. 
119 A.prop. s. 55. 



 
32 

rätt till att värja sig själv från brottsligt angrepp eller avvärja annan person eller egendom 

från brottsligt angrepp. 

 

4.3 24-timmarsregeln 

Kommittén, som utarbetade den nya frihetsberövandelagen, ansåg att den s.k. 24-

timmarsregeln skulle upphävas.120 Kommittén ansåg att även om ett frihetsberövande är 

kortvarigt så är själva ingripandet i sig både omtumlande och smärtsamt för den enskilde.121 

Det framhölls emellertid att det är viktigt att polisen och andra myndigheter har denna typ 

av tvångsmedel för att bekämpa brott.122 Men att kortvariga frihetsberövanden inte skulle 

generera någon rätt till ersättning ansåg kommittén vara fel.123 Ett frihetsberövande är ett 

ingrepp i den personliga friheten och ett allvarligt angrepp mot den enskilde från statens 

sida. Kommittén ansåg vidare att staten borde vara generös vid bedömningen av skada på 

person.124 Det ansågs uppenbart att ett kortare frihetsberövande än 24 timmar kunde vålla 

beaktansvärd skada och därför borde ersättning även kunna utges för frihetsberövande 

under kortare tid än 24 timmar.125 Liknade åsikter framfördes redan i samband med 

utformningen av LEF, som införde 24-timmarsregeln. 126  Trots kritiken behölls 24-

timmarsregeln, då det varken ansågs finna principiella eller praktiska utgångspunkter för att 

upphäva regeln.127 

24-timmarsregeln återfinns idag i frihetsberövandelagen 2 § st. 2. Regeln gäller även 

för personer, som inte varit anhållna eller häktade, utan varit underkastade reseförbud, 

anmälningsskyldighet, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar på 

fartyg eller luftfartyg. Uppräkning i lagen av när statens ersättningsskyldighet infaller är 

uttömmande och kan således inte komma i fråga under några andra omständigheter än de 

som nämns i frihetsberövandelagens 2 §.128 

Den s.k. 24-timmarsregeln är en förutsättning för att statens ersättningsansvar ska 

infinna sig gentemot den frihetsberövade personen. Följden av regeln är att den utesluter 

                                                

120A.prop. 1997/98:105 s. 16 och 65 och SOU 1993:55 s. 186. 
121 A.bet. s. 186. 
122 A.bet. s. 186. 
123 A.bet. s. 186. 
124 A.bet. s. 186. 
125 A.bet. s. 186. 
126 Prop.1974:97 s. 57 och 63. 
127 Prop. 1997/98:105 s. 17. 
128 A.prop. s. 48. 
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mindre allvarliga och kortvariga ingripanden från statens ersättningsansvar, i alla fall kortare 

frihetsberövande än 24 timmar i sträck. Det bör dock noteras att så länge det finns en 

häktesförklaring av domstol utgår alltid ersättning oavsett hur lång tid personen varit 

frihetsberövad. 129  Frihetsberövandelagen berör frihetsberövande under olika långa 

tidsspann. Tidsspannet på frihetsberövandet varierar från 24 timmar i sträck till mycket 

långa frihetsberövanden i form av häktning. I Kokainmålet130 har en av de misstänkta 

gärningspersonerna varit häktad i 2,5 år. Kokainmålet och proportionalitetsprincipen 

kommer att diskuteras närmare i avsnitt 5.8.2. 

 

4.4 Ersättning för lidande 

Enligt frihetsberövandelagen 7 § lämnas ersättning vid felaktigt frihetsberövande för styrkta 

utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näring och lidande. Det var i och med 

lagändringen, som ledde fram till LEF som rekvisitet, som fanns i 1945 års lag, om att 

ersättning för lidande enbart betalades ut när det förelåg ”synnerliga skäl” slopades. Det 

innebar att ersättning för lidande enklare kunde beviljas till alla felaktigt frihetsberövade 

personer.131 

Lidandet åsyftar en icke ekonomisk skada.132 Just på grund av denna omständighet är 

det svårt att skapa en generell norm eller måttstock som kan ligga till grund för all sådan 

prövning. Bedömningen av ersättningsanspråk blir istället mer subjektiv, där grunden är 

varje enskild individs upplevelse och omständigheterna i det enskilda fallet. 

Ersättningsanspråk för lidande under till synes snarlika förhållanden kan därför uppvisa 

stora skillnader och leda till skilda bedömningar. Detta till skillnad från krav på ersättning 

för utgifter, förlorad arbetsinkomst, och intrång i näringsverksamhet, vilka baseras på 

faktiska kostnader som kan styrkas eller påvisas ha uppkommit. 

Exempel på yttre omständigheter, som kan påverka lidandet, är massmedias publicitet, 

restriktioner under frihetsberövandet och brottsmisstankens art. Hur den frihetsberövade 

personen faktiskt upplever dessa omständigheter är individuellt.133 En redogörelse och 

                                                

129 Prop. 1974:97 s. 83. 
130 Det mål som i massmedia har benämnts som Kokainmålet avgörs i Svea hovrätt i januari 2014, 
Stockholms tingsrätts dom målnummer B 9799-10 och B 20671-10. 
131 Prop. 1974:97 s. 90. 
132 Prop.1997/98:105 s. 56. 
133 A.prop. s. 56. 
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diskussion av de individuella upplevelserna av olika omständigheter som påverkar lidandet 

förs i kapitel 5. 

Grundtanken i LEF var att alla som frihetsberövats i strid mot sin vilja alltid skulle 

anses ha blivit utsatta för ett lidande.134 Oavsett vilka förutsättningar som var för handen 

ansågs det betungande att frihetsberövas.135 Men det fanns också andra uppfattningar, som 

kom till uttryck i både förarbetena till LEF och frihetsberövandelagen. Det ansågs att ett 

frihetsberövande inte alla gånger medförde ett faktiskt lidande för vissa personer.136 I 

förarbetena nämns t.ex. personer som är missbrukare av olika slag och på grund av detta 

saknar bostad och anställning.137 I dessa fall ansågs det vara mindre ingripande i personens 

integritet och rörelsefrihet. Att personen med missbruksproblem som saknar bostad och 

anställning kanske har gjort ett aktivt val av livsstil berördes inte i denna diskussion. Det 

framfördes istället att ett frihetsberövande i dessa fall skulle kunna ses som en humanitär 

åtgärd.138 

Att en person som lever ett alternativt liv, om än många gånger ifrågasatt, skulle 

legitimera ett frihetsberövande känns verklighetsfrämmande enligt min mening. Att 

personen ifråga inte heller skulle anses ha lidit någon skada känns lika 

verklighetsfrämmande. Lagstiftaren tog emellertid sitt förnuft till fånga och valde att istället 

ge staten ett strikt ansvar.139 Det innebär att staten alltid ska ersätta den skadelidande för 

upplevelsen att vara felaktigt frihetsberövad. Det vore stötande om lidandet inte kunde 

vara en del av det ersättningsanspråk som den enskilde kan rikta mot staten.140 Detta 

oavsett vilken karaktär frihetsberövandet har, d.v.s. även om frihetsberövandet i det 

enskilda fallet skulle kunna ses som en humanitär åtgärd eller att den frihetsberövade 

personen inte upplever något större obehag eller lidande, så bör frihetsberövandet alltid 

ersättas. Framförallt med anledning av att det är staten som inskränker en grundlagsfästa 

fri- och rättigheter nämligen rörelsefriheten som skyddas enligt RF 2 kap. 8 §. Enligt nu 

gällande rätt ersätter frihetsberövandelagens 7 § lidandet som uppkommer till följd av 

frihetsberövandet. 

                                                

134 Prop. 1974:97 s. 34 och 70. 
135 A.prop. s. 34. 
136 Prop. 1997/98:105 s. 56 och prop. 1974:97 s. 70. 
137 Prop. 1997/98:105 s. 56 och prop. 1974:97 s. 72. 
138 Prop. 1974:97 s. 70. 
139 Prop. 1997/97:105 s. 1 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 464. 
140 Prop. 1974:97 s. 70. 
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Frågor som uppstår kring ersättning för lidandet är vad som ska kompenseras. Är det 

tidslängden av frihetsberövandet som spelar en avgörande roll eller är det 

omständigheterna under frihetsberövandet? HD har enbart i ett fåtal fall prövat vad som 

avses med lidande enligt frihetsberövandelagen.141 Syftet med lidandeersättningen är att 

kompensera för känslor såsom förnedring, rädsla, skam och andra obehagliga reaktioner 

som har orsakats av frihetsberövandet i sig.142 Däremot ska inte lidande som tar sig ett 

medicinskt uttryck, d.v.s personskada, ges ersättning för enligt frihetsberövandelagen.143 

 

4.5 Gränsen mellan personskada enligt SkL och lidande enligt 

frihetsberövandelagen 

I detta avsnitt görs en kort beskrivning av definitionen personskada enligt SkL. Detta för 

att kunna klargöra när och om ett lidande på grund av felaktigt frihetsberövande även 

skulle kunna vara att bedöma som en personskada i enlighet med SkL. 

Definitionen av personskada enligt SkL är relativt vid. Med personskada enligt SkL 

avses kroppsliga och psykiska defekter, oberoende av om de är förorsakade av yttre fysisk 

påverkan eller på något annat sätt.144 Personskada omfattar fysiska skador såsom sårskador, 

ärr, hälta och förlust av kroppsdel samt inre skador på kroppen som uppkommer genom 

t.ex. förgiftning eller strålning.145 Den fysiska smärtan som uppstår på grund av skadan är 

också att anse som personskada.146 Skulle den skadelidande personen avlida är det en 

personskada som ska ersättas. 147  Personskada, i form av fysisk kroppsskada, som 

uppkommer i samband med ett frihetsberövande kan ersättas enligt frihetsberövandelagens 

8 §. Denna typ av ersättningsanspråk ligger dock utanför uppsatsen undersökningsområde. 

Av relevans för framställningen är däremot den personskada i form av lidande som 

ersätts av SkL. Det gäller skador inom ramen för den psykiska hälsan, t.ex. ångest, chock, 

depression, posttraumatiska personlighetsstörningar och sexuella störningar.148 Alla dessa 

tillstånd kan vara personskada enligt SkL. För att en personskada enligt SkL ska vara 

                                                

141 NJA 1979 s. 297, NJA 1990 s. 808 och NJA 2012 s. 464. 
142 Prop. 1997/98:105 s. 56 f och prop. 2000/01:68 s. 19.  
143 Prop. 1974:97 s. 70, prop. 1997/98:105 s. 56 f och prop. 2000/01:68 s. 19. 
144 Prop. 2000/01:68, s. 69, SOU 1995:33 s. 61, SOU 1964:31 s. 80 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 105. 
145 Prop. 2000/01:68 s. 26, SOU 1995:33 s. 61, SOU 1964:31 s. 80 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 105 och 
375. 
146 A.prop s. 24 och SOU 1995:33 s. 61. 
147 SkL 5 kap. 2 §, 2000/01:68 s. 71 och SOU 1995:33 s. 61. 
148 Prop. 2000/01:68 s. 24 och 71, SOU 1995:33 s. 61 och 130 och SOU 1964:31 s. 80. 
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ersättningsgill krävs att det psykiska lidandet är medicinskt påvisbart.149 Skulle t.ex. oron 

hos en person vara medicinskt påvisbar, kan ersättning utgå till den skadelidande enligt SkL 

5 kap. 1 § p. 3.150 Det räcker således inte med att den skadelidande uttalar en känslomässig 

upplevelse av psykisk ohälsa, som ofta är av övergående karaktär, för att skadestånd ska 

utgå enligt SkL.151 En känsla av obehag, rädsla eller förnedring faller således inte inom 

ramen för personskada enligt SkL.152 

Enligt SkL 5 kap. 1 § p. 3 kan ersättning utgå för sveda och värk, lyte och 

stadigvarande men och för särskilda olägenheter till följd av skadan. SkL ersätter både 

fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, sveda och värk, men även lidande av 

bestående karaktär, lyte och men.153  Ersättningen som kan utges för lyte enligt SkL 

omfattar skador som medför t.ex. ärr och andra kroppsliga fel som är kvarvarande.154 Med 

stadigvarande men avses framtida följder av skadan såsom att den skadelidande inte kan 

leva ett normalt liv.155 Inom stadigvarande men faller också omvärldens reaktioner på 

skadan. Medvetenhet eller misstanke från allmänhetens sida om att den skadelidande 

personen är vanställd eller mindre duglig är sådana reaktioner som avses.156 

Skulle inte detta synsätt kunna öppna för en tolkning att en felaktigt frihetsberövad 

person, som frias av domstol för viss misstänkt brottslighet, skulle kunna få ersättning för 

det stadigvarande men, som det innebär för hen att i allmänhetens ögon vara den ”skyldiga 

brottslingen”? Även olika typer av ryktesspridning kring personer, som varit 

frihetsberövade och misstänkta för brott, men senare frias av domstol borde också kunna 

rymmas inom denna tolkning, då det gäller skadeståndsanspråk. Detta är enbart 

funderingar från min sida, som inte har något stöd i nuvarande rättspraxis eller doktrin. 

Visserligen går gränsen mellan sveda och värk å ena sidan och å andra sidan lyte och 

stadigvarande men vid tidpunkten, då skadan övergår till att vara ett permanent tillstånd 

(invaliditetsskada).157 Det skulle tala för att en person, som har ett oriktigt rykte och lider av 

detta, inte har tillräcklig grund för skadeståndsersättning, då det inte rör sig om ett 

                                                

149 A.prop. s. 17, 69 och 71 och SOU 1995:33 s. 61 och 129. 
150 A.prop. s. 69, NJA 1990 s. 186 där den oro och rädsla som den skadelidande polisen upplevde vara att 
anses som psykisk lidande som skulle ersättas för sveda och värk enligt (idag gällande) SkL 5 kap. 1 § p. 3, 
och SOU 1995:33 s. 129. 
151 A.prop. s. 17 och 71. 
152 A.prop. s. 17 f och SOU 1995:33 s. 61. 
153 A.prop. s. 69 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 390. 
154 A.prop. s. 18 och 26 och SOU 1995:33 s. 87. 
155 A.prop. s. 18 och 26 och a.bet. s. 87. 
156 A.prop. s. 26 och a.bet. s. 87. 
157 A.prop. s. 18 och 69 och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 390. 
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stadigvarande men. Skadan måste vara permanent. Detta gäller även vanställningar av den 

kroppsliga funktionen eller defekter i den mentala funktionen. 

Det är däremot inte alltid så att frihetsberövandet i sig medför en personskada i SkLs 

mening.158 Frihetsberövandet medför oftast enbart ren förmögenhetsskada vilket ersätts 

enligt SkL 3 kap. 2 §.159 Även enligt frihetsberövandelagen 7 § ersätts utgifter, förlorad 

arbetsinkomst och intrång i näringen med det faktiska ekonomiska värdet vid ett felaktigt 

frihetsberövande. Idag är det så att frihetsberövandelagen överlappar de allmänna 

skadeståndsreglerna i SkL. Eftersom lagarna gäller vid sidan av varandra är det upp till den 

skadelidande att välja på vilken lag hen ska stödja sitt ersättningsanspråk. 

Vid ersättning för lidande bör det vara till den skadelidande personens fördel att stödja 

sin talan på frihetsberövandelagen. Detta med anledning av att statens ersättningsansvar 

enligt frihetsberövandelagen är strikt och någon skada inte måste bevisas för att ersättning 

ska utgå. Bevisning krävs enbart när den felaktigt frihetsberövade personen anser att 

normalersättningen är otillräcklig i förhållande till det upplevda lidandet. 

Personskada för lidande enligt SkL 5 kap. 1 § p. 3 ska inte blandas ihop med den 

kränkningsersättning som kan utgå enligt SkL 2 kap. 3 § vilket förutsätter att ett brott har 

begåtts. Skada som uppkommer till följd av brott är således inte relevant i detta 

sammanhang, då någon brottslig gärning inte framkommit i anslutning till det felaktiga 

frihetsberövandet. Kränkningsersättningen enligt SkL 2 kap. 3 § ges utifrån 

bedömningsgrunderna i SkL 5 kap. 6 §. Ersättningen för lidandet anses även omfatta 

ersättning för den kränkning som den skadelidande upplevt vid själva händelsen.160 Detta 

ska också ses i förhållande till den ersättning som kan utgå vid personskada för sveda och 

värk eller lyte och stadigvarande men i det efterföljande lidandet.161 Däremot kan ersättning 

för kränkning enligt SkL 2 kap. 3 § samt för sveda och värk enligt SkL 5 kap. 1 § utdömas 

parallellt med varandra.162 

 

                                                

158 Prop. 1974:97 s. 126. 
159 A.prop. s. 126. 
160 Prop. 2000/01:68 s 19. 
161 A.prop. s. 19. 
162 NJA 1990 s. 186. 
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4.6 Avslutande kommentar 

I detta kapitel har de grundläggande reglerna och förutsättningarna angående den enskildes 

rätt till ersättning från staten framställts. Frihetsberövandelagen är en speciallagstiftning 

som berättigar felaktigt frihetsberövade personer till ersättning. Det förutsätter dock att 

frihetsberövandet har varit i minst 24 timmar i sträck. Det innebär att alla personer som 

frihetsberövas och sedan inte blir dömda för den misstänkta brottsligheten är berättigade 

till ersättning för den tid de varit frihetsberövade. Frihetsberövandelagen ersätter enbart 

frihetsberövandet i sig. 

Ett undantag till statens strikta ersättningsansvar finns i frihetsberövandelagens 6 §. 

Rätten till ersättning på grund av felaktigt frihetsberövande kan inskränkas när den berörda 

personen agerar på sådant sätt att hen uppsåtligen själv drar misstankar till sig eller 

försvårar utredningen. Den felaktigt frihetsberövade personens eget beteende har därmed 

föranlett frihetsberövande på ett eller annat sätt. Rätten till ersättning för felaktigt 

frihetsberövande kan även vägras på grund av ett agerande i en nödvärnssituation.163 

Statens rätt att vägra en felaktigt frihetsberövad person ersättning är enligt min mening 

alltför långtgående. 

Ersättningen för lidandet som den felaktigt frihetsberövade personen får är en 

kompensation för en icke ekonomisk skada. Med anledning av att det rör sig om en icke 

ekonomisk skada är lidandet svårt att direkt översätta till en ekonomisk summa. I 

förhållande till frihetsberövandelagen som ersätter felaktigt frihetsberövade personers 

lidande finns även SkL som ersätter personskador. En personskada omfattar dels fysiskt 

lidande, dels psykiskt lidande. Med psykiskt lidande avses t.ex. chock, depression och 

posttraumatiska psykiska störningar av bestående karaktär. För att SkL ska kunna tillämpas 

och ersätta personskada i form av psykiskt lidande krävs det att lidandet är medicinskt 

påvisbart. Det är inte att anses som en personskada inom den skadeståndsrättsliga 

terminologin vid enbart kortvarigt existerande känslor som inte i efterhand kan påvisas. 

Detta i motsats till frihetsberövandelagen där ett frihetsberövande alltid anses medföra ett 

lidande för den enskilde. Oavsett om det enbart rör sig om känslor som oro, rädsla och 

förnedring som är av övergående karaktär. På grund av statens strikta ansvar enligt 

frihetsberövandelagen vid felaktigt frihetsberövande ersätts även övergående känslor, vilket 

SkL inte gör. 

                                                

163 JK-avgörande beslutsdatum 2007-02-16 Dnr 8031-06-41 (nödvärnsfallet). 
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Det är upp till den felaktigt frihetsberövade personen att välja vilken lag hen ska stödja 

sin ersättningstalan på. Båda frihetsberövandelagen och SkL verkar parallellt med varandra. 

Det finns vissa fördelar med att stödja talan på frihetsberövandelagen där den felaktigt 

frihetsberövade personen inte behöver bevisa något lidande. Är lidandet däremot 

medicinskt påvisbart kan SkL användas för att kräva staten på skadestånd på grund av det 

lidande som personen upplevt under sitt felaktiga frihetsberövande. 
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5 Omständigheter som påverkar lidandet och ersättningen 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer omständigheter som kan påverka storleken på ersättningen att 

diskuteras. Kapitlet utgår ifrån omständigheter som kan ha förstärkt eller ökat lidandet för 

den felaktigt frihetsberövade personen. Dessa omständigheter är också grund för att yrka 

ett högre ersättningsbelopp än normalersättning. 

Inledningsvis berörs lagstiftarens syn på huruvida lidandet ska bedömas utifrån 

subjektiva eller objektiva grunder. Därefter redogörs för lagstiftarens intentioner och för 

gällande praxis, då det gäller normalersättningen vid s.k. normalt lidande. Olika 

omständigheter som kan påverka lidandet för den enskilde tas upp. I detta avseende berörs 

dels den felaktigt frihetsberövades faktiska upplevelse av lidandet, dels vad lagstiftaren, JK 

och domstolar lägger in i begreppet lidande och hur olika omständigheter påverkar lidandet 

i sådan grad att en högre ersättning kan tänkas utgå för lidandet. 

En proportionalitetsbedömning görs därefter med utgångspunkt i hur tidslängden för 

frihetsberövandet påverkar lidandet och även hur brottsmisstankens art kan tänkas påverka 

lidandet. Denna genomgång och granskning avser enbart personer som är vuxna, d.v.s. 18 

år eller äldre vid tiden för frihetsberövandet. Därefter följer en beskrivning av hur 

ersättningen ser ut till unga personer, d.v.s. 15-18 år gamla. 

 

5.2 Subjektiv eller objektiv grund för ersättning för lidande  

Problematiken med att ersätta ett lidande är att det är en icke ekonomisk skada som är svår 

att värdera i ekonomiska termer.164  Frågan är om det ens går att översätta känslan av ett 

lidande i ekonomiska belopp. Trots detta har lagstiftaren valt att ersätta lidandet som 

uppstår i samband med ett felaktigt frihetsberövande genom en ekonomisk 

kompensation. 165  Även om det inte rent faktiskt återställer skadan. I jämförelse kan 

lagstiftarens åsikter vid tillkomsten av SkL beaktas. Lagstiftaren ansåg då att den 

                                                

164 Prop. 1974:97 s. 73. 
165 Frihetsberövandelagen 7 §. 
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ekonomiska ersättningen däremot skulle bidra till att dels lindra verkningarna av lidandet, 

dels bringa någon typ av upprättelse för den skadelidande.166 

Eftersom lidandet ska ersättas genom ekonomisk kompensation blir huvudfrågan; hur 

ska bedömningen göras? I förarbetet till frihetsberövandelagen konstaterades att lidande är 

en icke-ekonomisk skada. 167  Grundinställningen kring detta konstaterande var att en 

bestämning av ersättningen för en persons lidande får göras utifrån en skönsmässig 

bedömning. Det har även tidigare framförts att normalersättningen enligt JK:s 

schablonmall bör kunna kompletteras med bedömningar utifrån ett fritt skön.168 Hänsyn 

ska tas till graden av lidandet, dess intensitet, och den subjektiva upplevelsen hos den 

skadelidande.169 Ersättningen som utgår enligt frihetsberövandelagen är en kompensation 

för den skadelidandes subjektiva upplevelse och känslor.170 Lidandet får inte vara i den 

omfattningen att det uppgår eller övergår till att bli en personskada i SkLs mening.171 

Vid förarbeten till frihetsberövandelagen ansågs det att en uppskattning av skadans 

verkliga omfattning i varje enskilt fall skulle genomföras. 172  Anledningen till detta 

ställningstagande var att såväl omständigheterna som den enskildes upplevelse av att vara 

frihetsberövad varierade från fall till fall. En generell uppfattning vid LEFs tillkomst var att 

någon typ av kännbar psykisk påfrestning upplevs vid ett frihetsberövande.173 En äldre 

studie som gjorts av hur människor påverkas av att vara isolerade visar att påverkan kan 

yttra sig på flera sätt, bl.a. genom fysiska effekter, intellektuellt och personlighetsmässigt.174 

Vissa individer kan finna frihetsberövandet väldigt påfrestande medan andra enbart 

upplever ett ringa lidande.175 

Lagstiftaren har också fastlagt att en skönsmässig bedömning av lidandet och den 

därtill relaterade ersättningen ska ske utifrån vedertagna sociala och etiska värderingar.176 

                                                

166 Prop. 2000/01:68 s. 48 
167 Prop. 1997/98:105 s. 56, jfr prop. 1972:5 s. 572. 
168 Prop. 1974:97 s. 35. 
169 Prop. 1997/98:105 s. 56, jfr prop. 1972:5 s. 572. 
170 NJA 2012 s. 464, prop. 1974:97 s. 70 och prop. 1997/98:105 s. 56.  
171 Prop. 1974:97 s. 70, NJA 2012 s. 464 där HD konstaterade det, personskada ersätts enligt SkL 5 kap. 6 §.  
172 Prop. 1974:97 s. 75, prop. 1997/98 s. 56 och NJA 1979 s. 297 där HD stödjer sitt ställningstagande och 
sedermera domslut på föredragande statsråds uttalande om att ersättningens storlek till den felaktigt 
frihetsberövande bör bedömas i varje enskilt fall. 
173 Prop. 1974:97 s. 72. 
174 Danielsson-Ekbom, Psykologisk påverkan av isolering – en studie av häktessituationer, s. 53. Jag är medveten om 
att denna studie har en del år på nacken och bör med anledning av det beaktas med viss försiktighet. Jag har 
ändå ansett att studien är av relevans för min framställning då jag inte har hitta någon nyare liknande studie 
eller någon annan studie som i vart fall motsäger Danielsson-Ekboms studieresultat. 
175 Prop. 1997/98:105 s. 56. 
176 A.prop. s. 56, jfr prop. 1972:5 s. 572. 
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Detta förhållningssätt leder fram till att lidandet och grunderna för att fastställa skäliga 

ersättningsbelopp kan anses baseras på mer eller mindre objektiva grunder.177 Detta är i 

likhet med hur domstolarna gör vid en kränkningsbedömning enligt SkL 5 kap. 6 §. Utifrån 

den allmänna skadeståndsrätten bör bedömningen av lidandet vid felaktigt 

frihetsberövande göras objektivt.178 

Meningarna har varit delade angående om ersättningen för lidande ska vara 

standardiserad enligt en schablon eller om ersättningen ska uppskattas i varje enskilt fall.179 

I NJA 1979 s. 297 ansåg HD att det var naturligt och nödvändigt att beslutsmyndigheten 

hade generella bedömningsgrunder att utgå ifrån vid ersättningsbedömning. Dock angav 

HD att en schablontaxa inte kunde vara tillämplig i alla situationer, t.ex. när lidandet är att 

anses som mer än i ”normalfallet”. 

I och med att det dels finns ett normalbelopp enligt en schablonmall för att hantera 

normalsituationer, dels en skönsmässig bedömning som bygger på den skadelidandes egna 

framlagda bevisning, ansåg lagstiftaren att ersättningens storlek beaktar både objektiva och 

subjektiva omständigheter.180 Den objektiva grunden för ersättning är att alla felaktigt 

frihetsberövade personer anses ha utsatts för ett lidande, oavsett vad den egentliga 

personliga upplevelsen är. Den objektiva bedömningen beaktar och värderar lidandet 

utifrån frihetsberövandets tidslängd, medan den subjektiva bedömningen baseras på vad 

den felaktigt frihetsberövade personen har upplevt och dessutom kan påvisa i det enskilda 

fallet.181 

Enligt min mening har lagstiftaren kommit så långt det går, då det gäller att fastställa 

skäliga ersättningsnivåer för ett felaktigt frihetsberövande. Lagstiftaren har försökt beakta 

såväl objektiva som subjektiva omständigheter då lidandet ska värderas och ekonomiskt 

kompenseras. Den lösningen på att ersätta en icke-ekonomisk skada är nog att anses som 

den mest skäliga enligt min mening, då både objektiva och subjektiva omständigheter 

beaktas. 

                                                

177 NJA 2012 s. 464. 
178 NJA 2012 s. 464. 
179 De remissinstanser som var positiva till att införa normalersättning enligt en schablonmall kan läsas om i 
prop. 1974:97, på s. 126 kan kammarrätten i Göteborg åsikt läsas, på s. 130 framförs RÅs ställningstagande, 
på s. 131 Socialförvaltningens åsikt och på s. 132 framförs kommitténs åsikter. Vidare i prop. 1974:97 
framfördes även negativa åsikter om normalersättning enligt en schablon, vilket framförs av bl.a. JK på s. 131 
på s. 132 där Malmö socialförvaltnings åsikter framställs, på s. 133 kan rikspolisstyrelsens synpunkter läsas 
och på s. 75 framför föredragande statsråd sitt sin negativa åsikt. 
180 A.prop. s. 35. 
181 Prop. 1997/98:105 s. 56. 
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5.3 Normalersättning vid lidande 

Turerna har varit många kring hur ersättningen för lidandet ska beräknas och vad som ska 

anses vara en rimlig ersättning. Under tillkomsten av LEF var det delade meningar kring 

huruvida en s.k. normalersättning skulle utgå för lidandet eller inte. Framförallt på grund av 

att lidandet inte är en ekonomisk skada.182 Utredningens förlag till LEF var att det inte 

skulle finnas någon allmän regel som begränsade ersättningens storlek.183 

Frågan om ersättningens storlek för lidande togs upp i NJA 1990 s 808. I detta rättsfall 

behandlade HD frågan om vad som skulle anses vara en rimlig normalersättning för ett s.k. 

normalt lidande vid ett frihetsberövande. Tvisten i målet rörde frågan om JK hade tillämpat 

en generell bedömningsgrund som i så fall innebar en skälig ersättningsnivå. I målet var det 

klarlagt att den felaktigt frihetsberövade R.S. hade varit utsatt för ett särskilt kännbart 

lidande på grund av omständigheterna i fallet. JK hade vid sin bedömning av 

ersättningsanspråket beaktat att det hade varit ett särskilt kännbart lidande och höjt 

normalersättningen med en tredjedel. JK hade i detta fall tillkännagett att ersättningen för 

70 dagars frihetsberövande, som R.S. var frihetsberövad, motsvarade 15 000 kr eller 200 kr 

per dag. Varken hovrätten eller HD ansåg att en höjning med en tredjedel var tillräckligt. 

Enligt hovrättens mening borde ersättningen vara två till tre gånger högre per dag än JK:s 

fastslagna riktlinjer.184 HD konstaterade att JK:s riktlinjer inte ska ses som en taxa utan som 

en generell bedömningsgrund, vilken ska vara utgångpunkten vid ersättningsbestämmandet. 

Enligt HD var hovrättens bedömning något för generös, men HD framhöll att en höjning 

av JK:s åberopade generella bedömningsgrund var motiverad. HD fastslog att en 

normalersättning i maj 1988 för 70 dagars felaktigt frihetsberövande borde vara 25 000 kr. 

Denna ersättning motsvarar drygt 355 kr per dag för en felaktigt frihetsberövad person. 

Detta enbart för lidandet. 

I ett avgörande från Svea Hovrätt 1998 beviljades en felaktigt frihetsberövad person 

ersättning i enlighet med de riktlinjer som togs fram till följd av NJA 1990 s. 808.185 På 

basis av vunnen praxis hade JK utformat riktlinjer kring lidandeersättningen till felaktig 

                                                

182 Se avsnitt 5.2. 
183 Prop. 1974:97 s. 34. 
184 De riktlinjer som åsyftas i NJA 1990 s. 808 är JK:s då nya riktlinjer från 1 januari 1989 som hade höjt 
ersättningsnivån med hänsyn till penningvärdets förändring och att utvecklingen kring bedömningen till 
personer som lidit skada på grund av ett frihetsberövande hade blivit mer generös. 
185 Svea hovrätt mål nr T- 1242-97. 
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frihetsberövade personer för att försöka behandla likartade fall lika.186 JK:s riktlinjer för 

ersättningen baseras än idag på NJA 1990 s. 808. 

Den 1 januari 2012 skedde en förändring av normalersättningen till felaktigt 

frihetsberövade. JK justerade och höjde då sina ersättningsnivåer på grund av förändringar 

i penningvärdet och sociala mediers genomslagskraft i samhället. 187  Den sistnämnda 

omständigheten ansågs ha en allmän och direkt påverkande effekt på hur felaktigt 

frihetsberövade personer upplever frihetsberövandet. I dagens samhälle får 

frihetsberövanden mer uppmärksamhet än tidigare både i traditionell dagspress och på 

internet.188 Detta förhållande borde därför beaktas i normalersättningen.189 

Enligt JK:s hemsida och vid ett samtal med hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, som 

arbetar på JK, framgår det att ersättningen till felaktigt frihetsberövade personer är som 

högst för den första frihetsberövade månaden. Sedan sjunker ersättningen successivt för de 

efterföljande månaderna. 

 Den första månaden av frihetsberövandet anses ett normalt lidande motsvara 30 000 

kr.190 Frihetsberövande under månad två till och med den femte månaden värderas till 20 

000 kr per månad.191 Från månad sex och framåt utgår ersättning med 15 000 kr per 

månad.192 Ersättning per dag blir således mellan 1 000–500 kr per dag beroende på 

tidslängden av frihetsberövandet. I NJA 2012 s. 464 bekräftar JK och HD att den normala 

ersättningen per dag är 500 kr. Rättsfallet anger vad som ska anses vara en skälig ersättning 

till en frihetsberövad person som har varit frihetsberövad under totalt 7 månader, men som 

senare bara blev dömd till 3 månaders fängelse för delar av den totala brottsmisstanken. 

Kriminalvården beslutade att fängelsestraffet skulle anses helt verkställt genom tiden som 

personen varit anhållen och häktad. Både JK, HD och den frihetsberövade T.J. var överens 

om att han var berättigad till ersättning för 98 dagar. JK hade sedan tidigare utgett 25 000 

kr i ersättning för dessa 98 dagar, vilket T.J. och även senare HD ansåg vara alldeles för lågt 

i förhållande till normalersättningen som var 500 kr per dag. JK:s ersättning på 25 000 kr 

motsvarar bara ungefär hälften av normalersättningen.193 HD beslutade då att ytterligare 

                                                

186 JK-avgörande beslutsdatum 2005-12-07 Dnr 4740-05-41 (”lika fall ska behandlas lika”). 
187 NJA 2012 s. 464. 
188 NJA 2012 s. 464. 
189 NJA 2012 s. 464. 
190 JK:s hemsida, http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, 2013-11-25 kl. 11.12. 
191 JK:s hemsida, http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, 2013-11-25 kl. 11.12. 
192 JK:s hemsida, http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, 2013-11-25 kl. 11.12. 
193 25 000/98=255 kr per dag, självklart hade JK en motivering till varför ersättningen blev lägre än normalt, 
något som kommer att diskuteras senare i avsnitt 5.5. 
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24 000 kr skulle betalas ut i ersättning. Enligt NJA 2012 s. 464 berättigade HD den 

frihetsberövade T.J. till totalt 49 000 kr för de 98 dagar han var frihetsberövad.194 

 

Intern schablonmall hos JK för lidande195 

Frihetsberövandetiden Ersättning/månad          Ersättning/dag    

Månad 1 30 000 kr                            1000 kr   

Månad 2-5 20 000 kr                            666 kr    

Månad 6 och framåt 15 000 kr                           500 kr    

 

5.4 Restriktionernas påverkan på lidandet vid ett frihetsberövande 

Enligt RB 24 kap. 5a § ska åklagaren vid häktesframställningen begära restriktioner om så 

krävs i samband med frihetsberövandet. Skälet till att ett frihetsberövande förenas med 

restriktioner är att brottsutredningen och lagföringen kräver detta för att bli effektiv.196 

Restriktioner får enbart meddelas om det finns en risk för att den frihetsberövade personen 

ska undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen. 197  Åklagaren måste 

uttryckligen inför rätten begära att den misstänkte ska åläggas med restriktioner enligt NJA 

2004 s. 547. Dock får inte restriktioner meddelas om någon frihetsberövats med stöd av 

RB 24 kap. 2 §. 

Beslutar rätten enligt RB 24 kap. 5a § om tillstånd att meddela restriktioner för den 

frihetsberövade är det åklagaren som i detalj beslutar om hur restriktionerna utformas.198 

Frihetsberövade personer kan bli ålagda restriktioner i form av isolering från andra 

                                                

194 I vanliga fall skulle ett felaktigt frihetsberövande på 98 dagar motsvara normalersättning för ca 3 månader. 
Ersättningen borde därmed vara 30 000 kr för den första månaden, 20 000 kr för den andra månaden och 
ytterligare 20 000 för den tredje månaden vid felaktigt frihetsberövande, vilket hade motsvarat 70 000 kr. Men 
T.J.-fallet kan sägas vara ett special fall. I det målet var T.J. frihetsberöva i ca 7 månader och blev sedermera 
dömd till 3 månaders fängelse. Kriminalvården ansåg att fängelsestraffet var helt verkställt genom anhållandet 
och häktningen. På grund av kriminalvårdens beslut och att både JK och T.J. var överens om att han vara 
berättigad till ersättning för 98 dagar av de totala 7 månaderna, beslutade HD att utgå ifrån en lägre 
ersättningsnivå än om det hade rört sig om enbart 98 dagar. HD beviljade T.J. en månadsersättning 
motsvarande den som skulle utgått från den sjätte månaden av frihetsberövandet och därefter. D.v.s. 15 000 
kr/månad eller 500 kr/dag. Ersättningen till T.J. på totalt 49 000 kr är därmed korrekt enligt 
normalersättningen som utgår enligt JK:s interna schablonmall efter sex månaders frihetsberövande. 15 000 
kr*3 månad=45 000 kr + (500 kr*8 dagar)=49 000 kr för 98 dagars felaktigt frihetsberövande. 
195 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18 och även viss 
information angående ersättning per månad i fallande skala framgår av JK:s hemsida, 
http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, besökt 2013-11-25 kl 11.12. 
196 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 71. 
197 RB 24 kap. 5a § se även HL 6 kap. 1 §. 
198 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 798. 
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frihetsberövade personer, kontakt med personer utanför häktet vad gäller brev- och 

telefonkontakt, men även vad gäller besök och tillgång till tidningar/publikationer.199 Dock 

behöver det inte vara så att restriktionsbeslutet är absolut, d.v.s. att rättigheten är helt 

inskränkt.200 En restriktion för besök kan t.ex. innebära att personen får ta emot besök från 

den närmsta familjen, men inga andra personer. 

Att ett frihetsberövande omfattas av restriktioner gör självfallet isoleringen eller 

vistelsen svårare och mer påfrestande för individen. Samtidigt är förekomsten av 

restriktioner av olika slag ett normalt inslag under t.ex. brottsutredningar. För att slippa 

behöva göra en enskild bedömning i varje enskilt fall med hänsyn till de beslutade 

restriktionerna har JK valt att räkna in ”restriktionslidandet” i normalersättningen.201 

Enbart ålagda restriktioner under frihetsberövandetiden är alltså inte en tillräcklig 

omständighet som medför en högre ersättning enligt JK.202 

Att ålagda restriktioner inte leder till en högre ersättning än normalt enligt JK:s 

normalersättning innebär inte att lidandet inte ökar genom restriktioner.  Givetvis ökar 

lidandet för den frihetsberövade genom restriktioner, vilket också JK medger.203 Men på 

grund av att restriktioner är en vanlig följd vid ett frihetsberövande drabbas mer eller 

mindre alla frihetsberövade av detta förhöjda ”restriktionslidande”. JK sa uttryckligen i ett 

avgörande från 2010 att restriktioner som ålagts en frihetsberövad person inte påverkar 

storleken på ersättningen för lidandet.204 

Enligt min mening är det både rimligt och praktiskt att hantera ersättningskrav till följd 

av restriktioner under tiden för frihetsberövandet inom ramen för vad normalersättningen 

ska kompensera. Även i de fall då restriktionerna faktiskt inte inneburit något lidande för 

den felaktigt frihetsberövade personen. Det är åklagaren och domstolen som beslutar 

huruvida en restriktion ska åläggas den felaktigt frihetsberövade personen eller inte. I 

                                                

199 HL 6 kap. 2 §. 
200 SOU 2006:17 s. 111. 
201 NJA 2012 s. 464. 
202 JK-avgörande beslutsdatum 2011-08-31 Dnr 825-11-41 (E.V. från en liten ort kunde identifieras i 
massmedia) och NJA 2012 s. 464. 
203  JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 3728-08-41 (C.F. var ålagda restriktioner, dels totalt 
besöksförbud, dels inskränk övrig kontakt med omvärlden, JK yttrade att de omständigheter som C.F. 
åberopade inte gav underlag för ett förhöjt ersättningsbelopp), JK-avgörande beslutsdatum 2009-07-22 Dnr 
2828-09-41 (24-åringen var ålagd restriktioner under frihetsberövandetiden, JK uttryckte att de 
omständigheter som han uppgett inte är sådana omständigheter som motiverar ett högre ersättningsbelopp än 
normalt.), JK-avgörande beslutsdatum 2010-04-23 Dnr 101-10-41 (18-åringen var ålagd restriktioner, JK 
yttrade att ålagda restriktioner inte påverkar lidandeersättningen). 
204 JK-avgörande beslutsdatum 2010-04-23 Dnr 101-10-41 (18-åring frihetsberövad för stöld i 23 dagar fick 
högre ersättning än normalt för en vuxen som skulle ha varit frihetsberövad). 
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någon mening kan det således säga att det är staten själv som bestämmer och påverkar 

lidandet för den felaktigt frihetsberövade. Med anledning av detta anser jag att 

”restriktionslidandet” även i fortsättningen bör ingå i normalersättningen. 

 

5.5 Betydelsen av tidigare frihetsberövanden 

Det har länge diskuterats hur ett tidigare frihetsberövande, häktning eller avtjänat 

fängelsestraff påverkar lidandet hos en enskild person, som återigen blir frihetsberövad. 

Äldre studier visar att personer som tidigare varit utsatta för isolering är mindre känsliga då 

de blir utsatta för det igen.205 Det finns även andra studier som visar på att personer som 

tidigare utsatts för ett omhändertagande av staten inte lika starkt påverkas av att bli häktade 

igen i förhållande till personer som häktas för första gången.206 Det beror framförallt på att 

tidigare frihetsberövade personer är medvetna om och förstår hur statens rutiner ser ut 

kring en tvångssituation.207 Dock visar samma studier att dessa personer i högre grad 

utvecklar depression.208 

Inom juridiken har frågan diskuterats i flera omgångar både av lagstiftaren och av HD. 

I samband med tillkomsten av LEF höjdes flera kritiska åsikter kring hur tidigare 

frihetsberövade personers lidande skulle värderas. Överåklagaren i Stockholm uttryckte då 

tveksamheter kring om ett frihetsberövande alltid skulle kunna medföra ett lidande.209 

Anledningen till tveksamheten berodde på att överåklagaren ansåg att flertalet av de 

personer som tidigare frihetsberövats också blivit lagförda för brott. Många tidigare 

frihetsberövade personer ansågs också vara alkohol- och/eller narkotikamissbrukare samt 

sakna både bostad och anställning. Ett frihetsberövande av dessa personer skulle närmast 

kunna ses som en humanitär åtgärd.210 Det var inte enbart överåklagaren i Stockholm som 

framförde denna åsikt utan åsikterna fick medhåll från flera håll.211 

                                                

205 Danielsson-Ekbom, Psykologisk påverkan av isolering – en studie av häktessituationer, s. 11. 
206 A.a. s. 57. 
207 A.a. s. 57. 
208 A.a. s. 57. 
209 Prop. 1974:97 s. 130. 
210 Prop. 1997/98:105 s. 56, prop. 1974:97 s. 72, liknande åsikter har framförs på andra stället i förarbetena till 
LEF, se min diskussion om detta under avsnitt 4.4. Ersättning för lidande. 
211 Allmän kritik mot att ersättning alltid ska utges till felaktigt frihetsberövade personer kan läsas om i prop. 
1974:97 s. 126 ff. 
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Samtidigt anförde överåklagaren i Malmö att det borde finnas en nyansskillnad mellan 

ersättningsbeloppet, som utgår till en ostraffad person och en notorisk lagbrytare.212 Denna 

synpunkt kan anses rimlig, men det bör påpekas att frihetsberövandelagen enbart ger 

ersättning till personer som inte blir dömda för de brott som de är misstänkta för och vilket 

de varit frihetsberövade.  Enligt min mening är det föga troligt att en notorisk lagbrytare 

skulle använda frihetsberövandelagens 7 § om ersättning för lidande som en inkomstkälla. 

Dels för att det är polis och åklagare som beslutar om att en person ska frihetsberövas, dels 

sätter frihetsberövandelagen 6 § stopp för att någon själv skapar en situation där hen blir 

frihetsberövad enbart för att kunna få ersättning. Detta var något som både överåklagaren i 

Malmö och även rikspolisstyrelsen hyste farhågor för vid LEFs tillkomst.213 Framförallt 

fanns det en oro för brottsligheten kring narkotika i just detta avseende. Vid narkotikabrott 

är gärningspersonen ofta medveten om risken att bli frihetsberövade, men också medveten 

om att dessa typer av brott är svårutredda på grund av bevissvårigheter.214 I sådana fall kan 

den misstänkte personen lätt komma i en situation av att ha blivit felaktigt frihetsberövad, 

då brott inte kan bevisas. Samtidigt har hen spelat ett högt spel, då risken att bli långvarigt 

frihetsberövad vid en fällande dom varit hög. Att frihetsberövandet i detta fall skulle 

medföra ett lidande kan ifrågasättas. Bedömningen av ersättningen vid ett felaktigt 

frihetsberövande påverkas självfallet inte av om personen i fråga kan anses medvetet ha 

tagit en ”hög risk”. 

Kommittén till LEF var av åsikten att det kunde bortses ifrån att personer upplevde 

och uppfattade frihetsberövandet på olika sätt. Olikheter i upplevelsen saknade betydelse 

för att påverka storleken på ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet borde inte heller 

påverkas av den felaktigt frihetsberövades förflutna såsom att den frihetsberövade 

personen tidigare varit frihetsberövad.215 

Under 2011 uttalade JK att det vid bestämmande av ersättningens storlek bör fästas 

avseende om den felaktigt frihetsberövade personen tidigare avtjänat ett eller flera 

fängelsestraff. 216  JK ansåg att det faktum att en person tidigare har avtjänat ett 

fängelsestraff bör verka i sänkande riktning vid beslut om ersättningens storlek för lidandet. 

Frågan är om det verkligen är så att personen i fråga lider mindre enbart av anledningen att 

                                                

212 Prop. 1974:97 s. 130. 
213 A.prop. s. 131 och 133. 
214 A.prop. s. 131. 
215 A.prop. s. 132. 
216 JK-avgörande beslutsdatum 2011-08-31 Dnr 825-11-41 (E.V. från en liten ort kunde identifieras i 
massmedia). 
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hen tidigare verkställt ett fängelsestraff. Det faktum att personen i detta fall faktiskt inte 

heller har begått brottet måste också vägas in i bedömningen av lidandet. Borde inte 

lidandet för alla felaktigt frihetsberövade personer beaktas lika?  Mycket talar för att en 

tidigare lagförd person inte ska behöva belastas av sitt förflutna då storleken på 

ersättningen för ett felaktigt frihetsberövande ska bestämmas. Alla bör behandlas lika. 

2012 fattade HD ett avgörande beslut angående vilken betydelse tidigare 

frihetsberövande skulle ha för lidandet. I det mål som senare prövades i HD, NJA 2012 s. 

464, hade JK tidigare beslutat om en lägre ersättning till T.J. än normalersättningen enligt 

JK:s schablonmall. Både JK, HD och T.J. själv var överens om att han var berättigad till 

ersättning för 98 dagar. JK ansåg dock att det var motiverat att sätta ner ersättning till 

ungefär hälften av ett normalbelopp. Anledningen var att T.J. tidigare avtjänat flera 

fängelsestraff. Frågan som HD fick att hantera var huruvida tidigare erfarenheter av 

frihetsberövande skulle påverka ersättningens storlek. HD konstaterade att det tidigare 

hade framförts att vissa personer som frihetsberövats inte skulle anses bli utsatta för ett lika 

stort lidande som andra. Som exempel på en sådan grupp människor nämndes missbrukare 

som anses lida mindre av att frihetsberövas på grund av att de ofta saknar bostad och 

anställning. 217  HD menade att lagstiftarens uppfattning bygger på att socialt utsatta 

personer drabbas mindre hårt av att bli frihetsberövade. Den samlade bedömningen från 

HDs sida blev att tidigare avtjänade fängelsestraff skulle kunna leda till en lägre ersättning 

än normalt. HD ansåg att tidigare avtjänade fängelsestraff skulle kunna jämställas med detta 

synsätt och alltså leda till en lägre ersättning än normalt. Grunden för detta synsätt var att 

om en person var van vid att vara frihetsberövad, så får lidandet en annan karaktär för 

personen i fråga. HD ställde sig utifrån detta frågan om det framförda synsättet som har 

använts av både JK och lagstiftaren verkligen skulle fortsätta att upprätthållas. I förarbetena 

till frihetsberövandelagen påpekas särskilt att ersättningsberäkningen för lidande ska göras 

utifrån vedertagna etiska och sociala värderingar.218 Utifrån detta ansåg HD att det var 

naturligt att gällande rätt utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhällets 

värderingar då det gäller frihetsberövande. 

 HD fastslog även att en persons sociala ställning inte ska vara av betydelse för hur 

den enskildes frihet värderas. Alla människors frihet ska värderas lika. HD uttryckte även 

                                                

217  Prop. 1974:97 s. 70 och 72 och prop. 199/98:105 s. 57. Se min diskussion angående detta 
förarbetsuttalande i avsnitt 4.4 där jag framför min åsikt om att det är stötande att anse att en viss grupp av 
människor skulle lida mindre på grund av att de lever en alternativ livsstil. 
218 Prop. 1997/98:105 s. 56. 
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att det omvänt är lika främmande för rättsordningen att värdera den frihetsberövades 

individuella känslighet, t.ex. på grund av tidigare frihetsberövande, när längden på ett 

fängelsestraff ska bestämmas. Om tidigare frihetsberövanden skulle ligga den felaktigt 

frihetsberövade personen till last skapas det sociala orättvisor som inte är förenliga med 

allas likhet inför lagen. HD ansåg att samma synsätt bör ligga till grund för bestämmandet 

av ersättningens storlek för lidande enligt frihetsberövandelagen 7 §. Slutsatsen HD drog av 

sin framställning i rättsfallet var att ersättningens storlek för lidande bör utgå ifrån längden 

på frihetsberövandet och att ”tidigare frihetsberövande saknar i princip betydelse för 

beräkningen av ersättningen för ideell skada enligt frihetsberövandelagen 7 §". 

Detta innebär inte att individuella upplevelser av frihetsberövandet inte kan beaktas 

vid ersättningen för lidande. HD ansåg att det kan finnas omständigheter, t.ex. personlig 

läggning och personliga levnadsförhållanden, som talar för ett förhöjt ersättningsbelopp i 

förhållande till normalbeloppet. Dessa omständigheter bör då vara sådana att de är ägnade 

att förvärra lidandet för den felaktigt frihetsberövade. 

Den slutsats som HD kom fram till i NJA 2012 s. 464 överensstämmer helt med mitt 

eget ställningstagande i frågan. HDs domslut är förenligt med allas likhet inför lagen vilket 

ska beaktas av domstolen i deras verksamhet enligt RF 1 kap. 9 §. Vid bedömningen av om 

en felaktigt frihetsberövad person lidit av frihetsberövandet eller inte bör alla människors 

känsla av att få sin rörelsefrihet inskränkt beaktas lika, då rätten till rörelsefrihet är 

grundlagsskyddad enligt RF 2 kap. 8 §. HDs ställningstagande är således förenligt med allas 

likhet inför lagen och den enskilde medborgarens rätt till rörelsefrihet som ska vara 

densamma för alla oavsett bakgrund. 

 

5.6 Massmedias påverkan på lidandet 

Vid tillkomsten av både LEF och frihetsberövandelagen ansåg lagstiftaren att en 

omständighet, som skulle vägas in vid bedömningen av lidandet, var om frihetsberövandet 

väckt stor offentlig uppmärksamhet. 219  Med ”uppmärksamhet” åsyftades att den 

frihetsberövades identitet blivit allmänt känd i media eller att personen på något annat sätt 

hängts ut i massmedia. 220  Det ansågs att oönskad publicitet i massmedia angående 

frihetsberövandet ökade den felaktigt frihetsberövade personens lidande. 

                                                

219 Prop. 1974:97 s. 75 och prop. 1997/98:105 s. 56. 
220 Prop. 1997/98:105 s. 56. 



   
 

 
51 

Detta ställningstagande har varit praxis på området sedan NJA 1979 s. 297. I detta 

rättsfall konstaterade HD att omständigheterna i varje enskilt fall ska vara avgörande för 

bedömningen av lidandet.221 HD hänvisade även till förarbetena av LEF där det ansågs att 

publicitet kring frihetsberövandet borde tillmätas betydelse vid bestämmande av 

ersättningens storlek för lidande. 222  Detta synsätt blev sedan prejudicerande för JK:s 

bedömningar av ersättningsanspråk för lidande från felaktigt frihetsberövade personer. 

När lagen omarbetades påpekade lagstiftaren återigen att uppmärksamhet i media, t.ex. 

att en frihetsberövad persons identitet framkommit, kunde vara en omständighet som 

bidrog till ett ökat lidande och därmed motiverar ett högre ersättningsbelopp.223 

Hur JK:s avgöranden har påverkats av NJA 1979 s. 297 framgår av en rad olika JK-

avgöranden därefter. Under 2011 konstaterade JK i ett avgörande att 2,5 månaders 

frihetsberövande motsvarade en normalersättning för lidande på 42 000 kr.224 I samma JK-

avgörande nämnde JK att ett frihetsberövande som har varit omskrivet i massmedia kan ge 

stöd för ett högre ersättningsbelopp än normalt. Det krävdes dock att publiciteten varit av 

sådan omfattning att den felaktigt frihetsberövade personens identitet blivit känd i en 

vidare personkrets. Just i detta fall ansåg dock JK att massmedias intresse hade varit relativt 

begränsat, vilket innebar att identiteten på den frihetsberövade personen inte blivit känd i 

en vidare krets. Trots viss massmedial publicitet var det inte tillräckligt för att motivera ett 

högre ersättningsbelopp än normalersättning. 

Däremot i ett annat avgörande från 2011 ersattes en felaktigt frihetsberövad person 

med 220 000 kr för sitt lidande.225 I detta fall hade han varit frihetsberövad i 7 månader i 

samband med misstanke om mord. JK påpekade att publicitet kring fallet i massmedia 

kunde ge anledning att till ett ökat lidande och därmed ett högre ersättningsbelopp. I detta 

fall ansåg JK att den frihetsberövade E.V:s identitet hade blivit känd i en vidare 

personkrets. Detta ansågs tillräckligt för att ett förhöjt normalbelopp skulle utgå till E.V. 

Publiciteten omfattade såväl traditionell dagspress som uppmärksamhet på internet.  JK 

påpekade dock att uppmärksamheten och publiciteten på internet inte motiverade ett höjt 

ersättningsbelopp för lidandet. I detta fall var publiciteten i traditionell dagspress avgörande 

                                                

221 Prop. 1974:97 s. 72. 
222 A.prop. s. 75. 
223 Prop. 1997/98:105 s. 56, vilket har getts uttryck för i t.ex. JK-avgörande beslutsdatum 2004-03-25 Dnr 
4059-03-41 (35-åringen som misstänktes för mordet på Anna Lindh) och JK-avgörande beslutdatum 2004-
04-16 Dnr 4092-03-41 (B.M. var felaktigt frihetsberövad i 2,5 månader vilket gav 150 000 kr i ersättning). 
224 JK-avgörande beslutsdatum 2011-05-16 Dnr 7585-10-41 (normalersättning innan JK:s nya riktlinjer 2012). 
225 JK-avgörande beslutsdatum 2011-08-31 Dnr 825-11-41 (E.V. från en liten ort kunde identifieras i 
massmedia). 
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för att en förhöjd ersättning skulle utgå.226 JK har även i en rad andra avgöranden dömt ut 

ett förhöjt ersättningsbelopp för lidande på grund av medias publicitet, där JK hänvisat till 

att personens identitet har blivit känd för en vidare krets.227 

Även vid förarbetena till SkL konstaterades det att oönskad publicitet i massmedia 

leder till en större kränkning.228  Vidare noterades det att utvecklingen av massmedia och 

dess ökade genomslagskraft i samhället obestridligt bör medföra högre ersättningsbelopp 

än tidigare.229 Åsikterna var samstämmiga om att en ryktesspridning via massmedia ökade 

skadan och skulle därför leda till ett högre ersättningsbelopp. 

I januari 2012 beslutade dock justitiekansler Anna Skarhed att publicitet i massmedia 

ska anses ingå i normalersättningen för lidandet.230 Samtidigt justerades ersättningsbeloppet 

för lidandet i höjande riktning. Detta ska inte tolkas som att massmedial publicitet inte 

längre anses påverka och öka lidandet för den frihetsberövade person. Snarare kan det ses 

som ett uttryck för ett ändrat synsätt på hur informationsspridning sker i dagens samhälle 

och hur information hanteras och värderas. 

Publicitet och uppmärksamhet skapas inte längre enbart via traditionell dagspress utan 

idag offentliggörs uppgifter om frihetsberövade personer via flera andra forum, t.ex. privata 

hemsidor på internet. Problemet idag är ”uthängningar” på internet som har stor 

genomslagskraft. Publiciteten på internet, där det ofta inte finns en ansvarig utgivare, är 

svår att förhindra. Problematiken med oönskad uppmärksamhet och informationsspridning 

på internet är ett problem som uppkommit efter det att frihetsberövandelagen trädde i 

kraft 1999. Internets infiltrering i samhället har lett till att fullständiga personuppgifter på 

en frihetsberövad person, felaktigt eller korrekt, lätt blir offentliga. JK ansåg därför att alla 

                                                

226 JK-avgörande beslutsdatum 2011-08-31 Dnr 825-11-41 (E.V. från en liten ort kunde identifieras i 
massmedia, det var inte enbart publiciteten i massmedia som medförde ett högre ersättningsbelopp. Även att 
misstanken ansåg ett mycket allvarligt brott som en felaktigt frihetsberövade dömdes för i tingsrätten 
påverkar ersättningens storlek. I sänkande riktning beaktades att han tidigare avtjänat ett antal fängelsestraff.) 
227 Se bl.a. JK-avgörande beslutsdatum 2004-03-25 Dnr 4059-03-41 (35-åringen som misstänktes för mordet 
på Anna Lindh), JK-avgörande beslutdatum 2004-04-16 Dnr 4092-03-41 (B.M var felaktigt frihetsberövad i 
2,5 månader vilket gav 150 000 kr i ersättning), JK-avgörande beslutdatum 2005-07-21 Dnr 2909-05-41 (i 
detta fall skulle massmedias publicitet medföra ett förhöjt ersättningsbelopp men på grund av vissa 
omständigheter jämkades ersättningen), JK-avgörande beslutsdatum 2005-01-20 Dnr 2906-04-41 
(Trustorhärvan), JK-avgörande beslutsdatum 2006-08-17 Dnr 2683-06-41 (Poliskommissarien som 
misstänkts för narkotika- och vapenbrott). 
228 Prop. 1972:5 s. 572. 
229 A.prop. s. 572. 
230  Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18, se även JK-
avgörande beslutsdatum 2012-03-13 Dnr 5656-11-41 (misstankar om mord på en nära anhörig) och JK-
avgörande beslutsdatum 2012-04-03 Dnr 3607-11-41 (17-åring får sin ersättning jämkad med hälften). 
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frihetsberövade personer i dagens samhälle drabbas av någon form av publicitet i 

massmedia eller via internet och därför ska alla få en ersättning för detta lidande. 

Flera felaktigt frihetsberövade personer begärde under 2012 högre ersättning på grund 

av massmedias publicitet kring deras frihetsberövande. I dessa fall har JK vägrade utge ett 

förhöjt ersättningsbelopp, då det enligt den nya praxisen är inräknat i normalersättningen.231 

De felaktigt frihetsberövade personerna har i dessa fall inte heller lagt fram sådana 

omständigheter som tyder på att just den aktuella publiciteten skulle vara exceptionell till 

sin karaktär eller mer omfattande än normalt.232 

Skulle publiciteten i det enskilda fallet vara av exceptionell karaktär ska det kunna utgå 

ett förhöjt ersättningsbelopp.233 Ett sådant exceptionellt fall av medial publicitet kan tänkas 

vara en person som blir uthängd som ”statsministerns mördare”. Detta skulle kunna 

jämföras med den s.k. 35-åringen som häktades som misstänkt för mordet på Anna Lindh 

under 2003 men senare släpptes.234 Visserligen skedde detta innan JK fattade beslut om att 

lägga in uppmärksamhet i media inom ramen för normalersättningen. Men vid samtal med 

hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, som arbetar på JK, bekräftar hon att t.ex. bli 

utmålad såsom mördare av en minister är en sådan situation som även efter ändringen 2012 

skulle kunna medföra ytterligare ersättning för den uppmärksamhet som detta ger i media 

och på internet.235 Detta bör tolkas som att en exceptionell omfattning av uppmärksamhet i 

media och på internet, då t.ex. frihetsberövandet blir en del av ett samhällsintresse eller 

snarare ett särintresse för media som vill ha ekonomisk vinning av publiciteten. Det räcker 

således inte längre med att en persons identitet blir känd för en vidare krets. Efter januari 

2012 måste publiciteten vara av exceptionell omfattning för att ett förhöjt 

ersättningsbelopp ska utgå. 

                                                

231 JK-avgörande beslutsdatum 2012-03-13 Dnr 5656-11-41 (misstankar om mord på en nära anhörig), JK-
avgörande beslutsdatum 2012-09-21 Dnr 2651-12-41 (H.S. fick inget förhöjt ersättningsbelopp fick 
tillgodoräkna sig vis del av frihetsberövandet), JK-avgörande beslutsdatum 2012-04-03 Dnr 3607-11-41 (17-
åring får sin ersättning jämkad med hälften). 
232 JK-avgörande beslutsdatum 2012-03-13 Dnr 5656-11-41 (misstankar om mord på en nära anhörig), JK-
avgörande beslutsdatum 2012-09-21 Dnr 2651-12-41 (H.S. fick inget förhöjt ersättningsbelopp fick 
tillgodoräkna sig vis del av frihetsberövandet), JK-avgörande beslutsdatum 2012-04-03 Dnr 3607-11-41 (17-
åring får sin ersättning jämkad med hälften). 
233 JK-avgörande beslutsdatum 2012-10-11 Dnr 1822-12-41 (J.J:s. rätt till rättegång inom skälig tid har 
åsidosatts). 
234 Se JK-avgörande beslutsdatum 2004-03-25 Dnr 4059-03-41 (35-åringen som misstänktes för mordet på 
Anna Lindh där statens ersättningsansvar för 8 dagars frihetsberövande gav 150 000 kr i ersättning), vilket 
kan jfr med JK-avgörande beslutsdatum 2004-04-16 Dnr 4092-03-41 (B.M. var felaktigt frihetsberövad i 2,5 
månader vilket gav 150 000 kr i ersättning).  
235 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18. 
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5.7 Ersättning för lidande efter frihetsberövandet 

En grundläggande förutsättning för att kunna få ersättning enligt frihetsberövandelagens 7 

§ är att skadan orsakats av frihetsberövandet i sig.236 Skador som inte är en direkt följd av 

frihetsberövandet faller utanför det ersättningsgilla området. Det innebär att skador som 

uppkommer på grund av brottsmisstanken, brottsutredningen eller det rättsliga förfarandet 

inte är ersättningsgilla.237 Att skador i anslutning till en brottsmisstanke inte ersätts innebär 

t.ex. ryktesspridning aldrig ersätts oavsett hur omfattande skadan anses vara. 

I förarbetena till LEF ansåg rikspolisstyrelsen att en tidigare ostraffad person i en 

mindre ort drabbas av ett större lidande än en tidigare kriminell person i en storstad.238 

Grunden för påståendet var att en ostraffad person skulle lida avsevärda mer ur både social 

och personlig synvinkel. 239  Däremot antog rikspolisstyrelsen att en tidigare straffade 

personen inte drabbas av lidandet på samma sätt som en ostraffad person.240 Att t.ex. 

ersätta en felaktigt frihetsberövad person för det lidande som brottsmisstanken eller 

utredningsprocessen medfört har aldrig varit lagstiftarens intention.241 

Vid tillkomsten av LEF diskuterade lagstiftaren huruvida delvis eller helt förlorad 

arbetsinkomst skulle ersättas och hanteras efter det att den frihetsberövade personen blivit 

frigiven. Det diskuterades om och i så fall hur en person som förlorar sin speciella 

yrkesskicklighet på grund av en längre tids frihetsberövande eller inte alls kunde återgå i 

arbete skulle ersättas.242 Lagstiftaren var inte heller främmande för att även ersätta sådan 

skada som gav inkomstförluster i framtiden.243 Samma grundinställning fanns när det gällde 

                                                

236 Prop. 1974:97 s. 91, prop. 1997/98:105 s. 21, och se b.la. JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 
3728-08-41 (C.F. frihetsberövad misstänkt för grov misshandel), JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-05 Dnr 
7000-08-41 (poliskommissarie som misstänktes för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande), JK-
avgörande beslutsdatum2012-10-11 Dnr 1822-12-41 (J.J:s. rätt till rättegång inom skälig tid har åsidosatts), 
JK-avgörande beslutsdatum 2005-12-12 Dnr 4485-05-41 (M.L:s. påverkan av att ha frihetsberövandet efter 
frigivningen), JK-avgörande beslutsdatum 2004-03-25 Dnr 4059-03-41 (35-åringen som misstänktes för 
mordet på Anna Lindh). 
237 Se bl.a. JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 3728-08-41 (C.F. frihetsberövad misstänkt för grov 
misshandel), JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-05 Dnr 7000-08-41 (poliskommissarie som misstänktes för 
sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande), JK-avgörande beslutsdatum2012-10-11 Dnr 1822-12-41 
(J.J:s. rätt till rättegång inom skälig tid har åsidosatts), JK-avgörande beslutsdatum 2005-12-12 Dnr 4485-05-
41 (M.L:s. påverkan av att ha frihetsberövandet efter frigivningen). 
238 Prop. 1974:97 s. 133. 
239 A.prop. s. 133. 
240 A.prop. s. 133. 
241 A.prop. s. 91 och prop. 1997/98:105 s. 21. 
242 Prop. 1974:97 s. 69. 
243 A.prop. s. 69. 
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person som förlorat sin anställning på grund av frihetsberövandet. Ersättning skulle kunna 

utgå under viss tid efter frihetsberövandet då en person söker arbete.244 

Det fanns således en viss öppenhet och generositet från lagstiftarens sida, då det gällde 

möjligheter till ersättning för den felaktigt frihetsberövade personen efter frigivningen. I allt 

väsentligt har det gällt arbetsinkomst och personens försörjning. I ett JK-avgörande från 

2005 ersattes en felaktigt frihetsberövad person för förlorade arbetsinkomster. 245  JK 

framförde i detta fall att det dels var frihetsberövandet i sig, dels brottsmisstanken som 

medförde förlust av kunder i verksamheten. JK ansåg att om det enbart var 

frihetsberövandet, som hade påverkat förlusten av kunder, borde kontakten med kunderna 

kunna återuppbyggas med tiden. Att så inte blev fallet leder till att JK ansåg att det hade 

funnits andra anledningar än frihetsberövandet i sig som hade påverkat förlusten av 

kunder. Enligt gällande rätt och praxis finns det inget som tyder på att ett liknande 

resonemang skulle kunna översättas till hur en felaktigt frihetsberövad persons lidande 

efter frigivningen skulle kunna kompenseras eller betraktas som en ersättningsgill skada. 

Skulle lidandet vara medicinskt påvisbart kan SkL 3 kap. 2 § ersätta den personskada som 

lidandet då innebär för den enskilde. Frihetsberövandelagen ersätter enbart det lidande som 

frihetsberövandet i sig medför. 

 

5.8 Proportionalitetsbedömning 

5.8.1 Brottsmisstankens art och ersättningens storlek 

Det finns en rad olika omständigheter som JK och även i vissa fall domstolarna ska beakta 

vid beslut om ersättningens storlek till en felaktigt frihetsberövad person. En utav de 

omständigheter som anses påverka lidandet är just den misstänkta brottslighetens art. 

Brottets art syftar på hur allvarlig brottlighet den misstänkte gärningspersonen är misstänkt 

för. 

Vid en bedömning av ersättningens storlek för lidande utgår JK från 

normalersättningen som baseras på frihetsberövandets längd.246 Därefter väger JK in andra 

                                                

244 A.prop. s. 70 f. 
245 JK-avgörande beslutsdatum 2005-12-12 Dnr 4485-05-41 (M.L:s. påverkan av att ha frihetsberövandet efter 
frigivningen). 
246 Prop. 1997/98:105 s. 56. 
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omständigheter som kan påverka ersättningen storlek, t.ex. brottets art.247 Enligt förarbeten 

är grunden för frihetsberövandet av betydelse för den enskildas lidande.248 

JK har i flera avgöranden ansett att ett förhöjt ersättningsbelopp ska utgå till personer 

som har varit felaktigt frihetsberövade i samband med misstanke om allvarliga brott.249 

Allvarliga brottsmisstankar anses vara t.ex. mord, våldtäkt, grov misshandel, rån samt även 

sexuella övergrepp mot barn. JK motiverade i ett avgörande från 2008 att den 

frihetsberövade poliskommissarien hade varit misstänkt för ett allvarligt brott, som är 

vanhedrande, vilket gav anledning att höja normalersättningen i det fallet.250 

Trots att misstankar om grov misshandel och rån anses vara allvarliga brottsmisstankar 

har JK beslutat att det inte är sådana brott som normalt ska medföra förhöjd ersättning.251 

Inte heller har brottsmisstankar om försök till grov utpressning och skyddande av 

brottsling ansetts vara tillräckligt allvarliga brottsmisstankar för att generera ett förhöjt 

ersättningsbelopp för lidandet.252 

Proportionaliteten innebär att det ska finnas ett samband mellan brottets art och dess 

straffvärde å ena sidan och å andra sidan storleken på ersättningen för lidandet i samband 

med misstanke om brott och frihetsberövande. Så synes det också fungera och vara enligt 

gällande rätt. 

Enligt min mening är det proportionerligt att en brottsmisstanke angående allvarligt 

brott genererar en högre ersättning då det medför ett större lidande för den felaktigt 

frihetsberövade. Att bli felaktig frihetsberövad är i sig påtagligt, att dessutom vara misstänkt 

för ett allvarligt brott med långa fängelsestraff i straffskala bör anses än mer påfrestande. 

Jag anser att brottsmisstankens art även i fortsättningen särskilt ska beaktas av JK vid 

                                                

247 A.prop. s. 56. 
248 A.prop. s. 56. 
249 Se b.la. JK-avgörande beslutsdatum 2013-10-18 Dnr 1641-13-41 (där en 15-åring var frihetsberövad i drygt 
1 dygn för misstankar om grovt rån vilket genererade en högre ersättning än i normalfallet på grund av ålder 
och det allvarliga brott som han var misstänkt för), JK-avgörande beslutsdatum 2012-03-12 Dnr 5656-11-41 
(misstankar om mord på en nära anhörig), JK-avgörande beslutsdatum 2005-07-21 Dnr 2909-05-41 (i detta 
fall skulle massmedias publicitet medföra ett förhöjt ersättningsbelopp men på grund av vissa omständigheter 
jämkades ersättningen, han misstänkes för bl.a. grov våldtäkt), JK-avgörande 2008-12-05 Dnr 7000-08-41 
(poliskommissarie som misstänktes för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande). 
250 JK-avgörande 2008-12-05 Dnr 7000-08-41 (poliskommissarie som misstänktes för sexuellt övergrepp mot 
barn och sexuellt ofredande). 
251 JK-avgörande beslutsdatum 2011-06-09 Dnr 1627-11-41 (18-årings som var frihetsberövad under 10 dagar 
misstänktes för grov misshandel och rån ansågs ha utsatts för ett högre lidande på grund av sin låga ålder 
vilket gav ett förhöjt ersättningsbelopp, men brottsmisstankens art genererade inte ett högre 
ersättningsbelopp än normalt). 
252 Se bl.a. JK-avgörande beslutdatum 2012-09-21 Dnr 2651-12-41 (H.S. fick inget förhöjt ersättningsbelopp 
fick tillgodoräkna sig vis del av frihetsberövandet), och, JK-avgörande beslutsdatum 2012-04-03 Dnr 3607-
11-41 (17-åring får sin ersättning jämkad med hälften). 
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bedömning av ersättningens storlek. I avgöranden bör brottets straffskala särskilt beaktas 

vid bedömning av om brottsmisstankens art är allvarlig eller inte. 

 

5.8.2 Tiden för frihetsberövande och ersättningens storlek 

En av de främsta omständigheterna som ska beaktas vid bedömning av ersättningens 

storlek är frihetsberövandets längd och varaktighet.253 JK:s riktlinjer för normalersättning 

för lidande baseras på en förutbestämd summa pengar per månad. Ett längre 

frihetsberövande anses generellt innebära ett större lidande för den felaktigt 

frihetsberövade personen.254 

Lagstiftaren ansåg det självklart att frihetsberövandets längd ska vägs in vid 

bedömningen av ersättningens storlek.255 Lagstiftaren påpekade samtidigt att i vissa fall 

påverkas en person mer av själva verkställandet av frihetsberövandet än av 

frihetsberövandets längd. 256 Även om den subjektiva upplevelsen hos en felaktigt 

frihetsberövad person kan variera från fall till fall, så bör ersättningen för lidandet till 

betydande del baseras på frihetsberövandets varaktighet. 

Socialstyrelsen, som var en av remissinstanserna vid utformningen av LEF, ansåg att 

ersättningen för längre felaktiga frihetsberövanden inte stod i proportion till den 

ersättningen som enligt förslaget skulle utgå till personer, som varit frihetsberövade under 

en kortare tid, drygt 24 timmar.257 Förslaget som framfördes var att ge 900 kr för ett 

felaktigt frihetsberövande på 24 timmar, samtidigt som ett frihetsberövande i 12 månader 

skulle ge enbart 12 700 kr. Visst skulle ett längre frihetsberövande ge en högre ekonomisk 

kompensation men proportionerna är inte rimliga i förhållandet mellan ekonomisk 

kompensation och varaktigheten av frihetsberövandet.258Det måste finnas ett starkare 

samband mellan tidslängden för frihetsberövandet och ersättningens storlek. 

Idag utger JK ersättning enligt en intern schablonmall. Den första månaden av 

frihetsberövande ger det högsta ersättningsbeloppet och med längre tid för 

frihetsberövandet sjunker ersättningsbeloppet per månad. Här kan återigen Socialstyrelsens 

                                                

253 Prop. 1974:97 s. 75, prop. 1997/98:105 s. 48 och 56 och se JK-avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 
3728-08-41 (C.F. frihetsberövad misstänkt för grov misshandel, där JK uttryckligen fastställer att 
frihetsberövandets längt är av avgörande för ersättningens storlek). 
254 Prop. 1997/98:105 s. 56. 
255 Prop. 1974:97 s. 75. 
256 A.prop. s 75. 
257 A.prop. s. 131. 
258 A.prop. s. 131. 
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påpekande om proportionaliteten tas upp. Idag är normalersättning för ett 

frihetsberövande på 24 timmar enligt JK:s normalersättning 1 000 kronor. 259  Ett 

frihetsberövande på 12 månader ger 215 000 kr enligt JK:s normalersättning. 260  Det 

motsvarar 215 gånger så mycket som för ett dygns frihetsberövande. När Socialstyrelsen 

kritiserade det då föreslagna ersättningssystemet skulle skillnaden vara enbart 14 gånger så 

stor mellan ett frihetsberövande på 12 månader och ett dygns frihetsberövande. 

Proportionen mellan ersättningen och längden av frihetsberövandet är för närvarande mer 

rimlig än vad den förslagna ersättningen var enligt LEF. 

Längden av frihetsberövandet har egentligen ingen verklig betydelse för rätten till 

ersättning för den enskilde, så länge det rör sig om ett frihetsberövande på över 24 timmar i 

sträck. Tiden för frihetsberövandet påverkar enbart ersättningsbeloppets storlek. 

Ersättningen som utgår till en felaktigt frihetsberövad person måste stå i rimlig proportion 

med längden på frihetsberövandet. 

En av de misstänkta personerna i Kokainmålet hade varit frihetsberövad mellan den 

27 december 2010 till och med den 3 maj 2013.261 Frihetsberövandet motsvarar nästan 2,5 

år eller 858 dagar. Tingsrätten hade dömt den misstänkte till 8 års fängelse för försök till 

grovt narkotikabrott samt försök till grov narkotikasmuggling.262 Både den misstänkte 

gärningspersonen och åklagaren har överklagat tingsrättens dom, som under hösten 2013, 

togs upp till prövning i Svea hovrätt.  Dom i fallet kommer att meddelas i januari 2014. 

Till följd av den utdragna processen och den misstänktes psykiska hälsa begärde han 

att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut om fortsatt häktning fram tills att 

hovrättens dom meddelas. Svea hovrätt prövade om det fanns skäl att hålla den misstänkte 

frihetsberövade personen kvar i häktet fram tills ny dom meddelas. Med hänsyn till att han 

hade varit frihetsberövad så pass länge ansåg inte hovrätten att det var proportionerligt 

med ett fortsatt frihetsberövande.263 Hovrätten utgick ifrån den vanliga ”två tredjedels-

frigivningen” vid villkorlig frigivning och att tingsrättens dom skulle fastställas av 

hovrätten. Detta innebar att den misstänkte och då även dömde gärningspersonen ska 

                                                

259 Egen uträkning; 30 000 kr för en månads lidande delat på 30 dygn i en månad är lika med ca 1000 kr per 
dygn, eller 7500 kr per vecka. 30 000/30=1000. 
260 JK:s hemsida; http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, även enligt muntliga uppgifter från 
hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18.  
261 Svea hovrätt B- 2856-13. 
262 Svea hovrätt B 9799-10 och B 20671-10. 
263 Svea hovrätt B- 2856-13. 
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avtjäna 5 år och 4 månader i fängelse.264 Skulle han fortsätta vara häktad fram till dess att 

hovrättens dom meddelas i början av 2014 innebar det att den misstänkte varit 

frihetsberövad i över 3 år. Det ansågs både orimligt och framförallt oproportionerligt att 

hålla honom frihetsberövad under så pass lång tid.265 

I samtliga fall av frihetsberövande i form av häktning ska det ske utifrån en 

proportionalitetsbedömning där en avvägning av olika intressen görs. En mindre 

ingripande åtgärd ska vidtas framför en mer ingripande åtgärd om syftet med åtgärden kan 

uppfyllas ändå. I Kokainmålet som omtalats ovan kunde den misstänkte släppas på fri fot 

då syftet med frihetsberövandet kunde uppfyllas genom reseförbud i kombination med 

anmälningsplikt.266 I Kokainmålet försattes den misstänkte gärningspersonen på fri fot då 

han hade varit frihetsberövade under lång tid och skulle komma att ha varit frihetsberövad 

i över 3 år innan hovrättens dom meddelades. I förhållande till brottets påföljd och 

straffskala samt med hänsyn till den villkorlig frigivning efter två tredjedelar av avtjänat 

fängelsestraff försattes han på fri fot i väntan på hovrättens dom. Om brottet istället varit 

belagt med livstids fängelse, som inte är tidsbestämt, så blir frågan om proportionalitet mer 

komplex och svårare att hantera. En intressant fråga som skulle kunna diskuteras, dock 

ryms den inte inom ramen för denna framställning. 

 

5.9 Unga personer som varit frihetsberövade 

5.9.1 Att häkta unga  

Det finns särskilda bestämmelser i lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare, LUL, angående personer under 21 år som misstänkts för brott. Lagen 

tillämpas vid handläggning hos polis och åklagare samt vid ärende hos domstol. När LUL 

inte är direkt tillämplig ska de vanliga reglerna i RB tillämpas enligt LUL 1 § 2 st. 

En person som är under 15 år, d.v.s. inte straffmyndig, när brottet begås är det strikt 

förbjudet att anhålla, häkta, övervaka, utfärda reseförbud eller anmälningsskyldighet, 

förvara eller besluta om kvarstad för enligt LUL 36f §. Personer som är över 15 år, men 

inte fyllt 18 år, kan dock utsättas för ett frihetsberövande från statens sida. Dessa personer 

kan endast häktas om det föreligger synnerliga skäl enligt LUL 23 §. Häktning av personer 

                                                

264 Svea hovrätt B- 2856-13. 
265 Svea hovrätt B- 2856-13. 
266 Svea hovrätt B- 2856-13. 
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som är under 18 år får alltså först ske om de grundläggande förutsättningarna för häktning 

är uppfyllda i kombination med att det föreligger synnerliga skäl i det specifika fallet.267 

Häktning av unga ska ske restriktivt. Enligt både förarbetena till ändring av polislagen 

och förarbetena till brottsbalken samt barnkonventionen bör det i normalfallet inte ske 

någon häktning eller annat frihetsberövande åtgärd av personer under 18 år.268 Det är 

åldern på den misstänkte vid häktestillfället som blir avgörande för om häktning får ske 

eller inte, oberoende av den misstänktes ålder vid gärningstillfället.269 Åklagare och polis ska 

innan häktningsframställan lämnas till tingsrätten pröva om häktningen kan ersättas av 

annan betryggande övervakning.270 Om inte häktning bör ske ska åklagaren pröva om 

annan övervakning kan ske enligt förundersökningskungörelsen (1947:948) 26 §. Det framgår 

även av RB 24 kap. 4 § att den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller liknande ska beaktas 

om häktningen kan tänkas medföra allvarliga men för den misstänkte. RB åsyftar både unga 

och väldigt gamla personer som misstänks för brott vid bedömning av om åldern kan 

påverka häktningsbeslutet.271 

Vad som anses med synnerliga skäl i LUL 23 § framgår inte tydligt av förarbetena utan 

det finns enbart ett fåtal vägledande domar, bl.a. NJA 1978 s. 471, NJA 2008 s. 81 och RH 

2004:61. I övrigt är domstolarna dåliga med att ange vad som anses vara synnerliga skäl i 

det specifika fallet. 272  Enligt Riksåklagaren ska en samlad bedömning av samtliga 

omständigheterna i det specifika fallet avgöra om det föreligger synnerliga skäl eller inte.273 

Även JO har tidigare yttrat sig i frågan och sagt att häktning av personer under 18 år enbart 

ska ske i extrema situationer.274 Det som i de flesta fall ändå anses vara en betydande 

anledning till att den unge häktas är att det föreligger en kollusionsfara, att det finns flera 

misstänkta gärningspersoner och att brottet är allvarligt.275 

I NJA 2008 s. 81 ansåg HD att det inte förelåg synnerliga skäl för häktning av en 16-

åring. HDs uttalande tyder på att åklagaren i detta fall inte prövat alla andra möjligheter till 

övervakning innan en häktesframställning gjordes. I rättsfallet ansåg HD att ett LVU-

                                                

267 Se avsnitt 2.2.3 för de grundläggande förutsättningarna för att häkta en person som är misstänkt för brott. 
268 Prop. 1996/97:175 s. 50, prop. 1964:10 s. 163 f och Barnkonventionen art. 37 b. 
269 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 772. 
270 Prop. 1964:10 s. 163 f och a.a. s. 772.  
271 Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (1 okt. 2013, Zeteo), kommentaren 
till 24 kap. 4 §. 
272 Barnombudsmannens årsrapport 2013, ”Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte”, s. 20 
och 23. 
273 RåR 2006:3 s. 20. 
274 JO 1994/95 s. 272. 
275 Barnombudsmannens årsrapport 2013, ”Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte”, s. 20 
och 24. 
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omhändertagande var mer lämpligt i förhållande till häktning. Enligt RB 24 kap. 4 § ska 

häktning enbart ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ske på annat 

sätt.  Detta får också stöd av NJA 1978 s. 471 där en fosterhemsplacering i kombination av 

vistele i en sportstuga långt ifrån civilisationen ansågs tillräckligt för att undvika häktning av 

en misstänkt 16-åring. 

I RH 2004:61 ansågs det finnas synnerliga skäl för att häkta en 16-åring på grund av 

kollusionsfara. Åklagaren åberopade i detta mål att 16-åringen var på sannolika skäl 

misstänkt för ett brott som var synnerligen allvarligt. Åklagaren ansåg att om inte 16-

åringen blev isolerad från omvärlden skulle hela förundersökningen kunna äventyras. 

Annan betryggande övervakning ansågs inte kunna säkerställa förundersökningen. 

Hovrätten ansåg att ett LVU-omhändertagande i detta fall inte var tillräckligt. I detta fall 

rörde det sig om en risk för att den misstänkte 16-åringen skulle undanröja bevis om han 

inte häktades. På grund av brottets art, risken för försvåra utredning och att en betryggande 

övervakning inte kunde ske på annat sätt så häktades 16-åringen. 

Kravet för att få frihetsberöva personer mellan 15-18 år på grund av misstanke är 

betydligt högre än för vuxna. De vedertagna häktesgrunderna ska vara uppfyllda samt att 

det ska finnas synnerliga skäl för att häkta personen i fråga. Som beskrivits ovan finns det 

dock ingen enhetlig praxis av vad som avses med synnerliga skäl. Alla andra möjligheter till 

övervakning måste undersökas noggrant innan en framställning om häktning görs till 

domstolen. Ett frihetsberövande i form av häktning ska alltid vara en sista utväg för att 

säkerställa att utredningen kan ske utan risker eller andra försvårande. 

 

5.9.2 Ersättning till unga  

Enligt JK:s riktlinjer och praxis finns det en s.k. normalersättning som ligger till grund för 

ersättningens storlek vid lidande. 276  Ersättningsnivåerna kan justeras, både höjas och 

sänkas, utifrån varje enskilt fall. En omständighet som brukar påverka ersättningsbeloppet 

är den felaktigt frihetsberövade personens ålder.277 I normalfallet brukar personer mellan 

                                                

276 För en mer utförlig diskussion av normalersättningen baserat på JK:s interna schablon se avsnitt 5.3. 
277 JK:s hemsida, http://www.jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, 2013-10-10 kl. 16.49, se bl.a. JK-
avgörande beslutsdatum 2008-12-10 Dnr 3728-08-41 (C.F. frihetsberövad misstänkt för grov misshandel), 
JK-avgörande beslutsdatum 2009-11-23 Dnr 5391-09-41 (18-åring som vara frihetsberövad i 23 dagar för 
stöld), JK-avgörande beslutsdatum 2011-06-09 Dnr 1627-11-41 (18-årings som var frihetsberövad under 10 
dagar misstänktes för grov misshandel och rån ansågs ha utsatts för ett högre lidande på grund av sin låga 
ålder vilket gav ett förhöjt ersättningsbelopp, men brottsmisstankens art genererade inte ett högre 
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15-18 år få en högre ersättning än normalersättningen vid felaktigt frihetsberövade.278 Det 

anses i allmänhet att unga personer ofta upplever frihetsberövandet som mer brutalt och 

därför anses lida mer än vad vuxna gör.279 

Tidigare fick även personer mellan 19-20 år en högre ersättning, vilket de inte längre 

får.280 Enligt uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson på JK ska ungdomar som 

felaktigt frihetsberövas räkna med ett påslag på mellan 20-50% av normalbeloppet för en 

vuxen. Generellt sett får en 15-åring ca 50 % högre ersättning i förhållande till 

normalbeloppet, en 16-åring ca 40 % högre ersättning, en 17-åring ca 30 % högre 

ersättning samt en 18-åring ca 20 % högre ersättning.281 Det anses att personens ålder starkt 

påverkar lidandet och att det är mer ingripande att häkta en ung person än en äldre. Att 

unga lider mer av isolering än vuxna är väl dokumenterat, då unga personer inte är fullt 

utvecklade fysiskt och psykiskt och därmed inte heller är lika robusta mot radikala 

förändringar i livet.282 

I början av 2013 beslutade JK att ersätta två 15-åriga pojkar efter det att de varit 

frihetsberövade i drygt två veckor misstänkta för misshandel.283 Misstankarna mot pojkarna 

avskrevs efter en grundlig utredning. Pojkarna fick ett förhöjt ersättningsbelopp på 36 000 

                                                                                                                                          

ersättningsbelopp än normalt), JK-avgörande beslutsdatum 2010-04-23 Dnr 101-10-41 (18-åring 
frihetsberövad för stöld i 23 dagar fick högre ersättning än normalt för en vuxen som skulle ha varit 
frihetsberövad), JK-avgörande beslutsdatum 2012-11-14 Dnr 3572-12-41 (17-åring som frihetsberövades för 
rån i 17 dagar gavs högre ersättning med anledning av låg ålder), JK-avgörande beslutsdatum 2013-09-23 Dnr 
2258-13-41 (en 18-åring fick högre ersättning än normalt för sina 3 dagar som han vara frihetsberövad för 
misshandel och olaga hot), JK-avgörande 2013-10-18 Dnr 1641-13-41 (där en 15-åring var frihetsberövad i 
drygt 1 dygn för misstankar om grovt rån vilket genererade en högre ersättning än i normalfallet på grund av 
ålder och det allvarliga brott som han var misstänkt för). 
278 JK:s hemsida, http://www.jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx, 2013-10-10 kl. 16.49. 
279 Prop. 1964:10 s. 163, se även det hänvisade JK-avgörandena i not 277 ovan.  
280 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18, se JK-avgörande 
beslutsdatum 2009-07-22 Dnr 2828-09-41 (där JK uttryckligen sa att ungdomar mellan 15-20 år får ett förhöjt 
ersättningsbelopp grundat på den låga ålder som medför i allmänhet ett ökat lidande, dock fick inte den 
frihetsberövade personen högre ersättning än normalt då han vara 24 år gammal), i JK-avgörande 2010-08-10 
Dnr 3168-10-41 (fick en 19-åring ett förhöjt ersättningsbelopp för sina 7 dagar som frihetsberövad misstänkt 
för försök till mord), även JK-avgörande 2011-06-08 Dnr 490-11-41 (gav en 19-åring högre ersättning för det 
dryga dygnet han var frihetsberövad misstänkt för medhjälp till grov stöld). Idag gäller andra riktlinjer se JK-
avgörande beslutsdatum 2012-10-02 Dnr 3158-12-41 (där JK ändrar sin uppfattning och bekräftar att 
personer över 18 år inte längre får ett förhöjt ersättningsbelopp. I det avgörandet begärde en 19-åring som 
var frihetsberövad under 15 dagar förhöjd ersättning på grund av att hans ålder vilket inte ansågs ha påverkat 
lidandet i sådan grad att högre ersättning skulle utgå enligt JK. 19-åringen fick normalbeloppet för 15 dagars 
frihetsberövande i ersättning).  
281 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18. 
282 Barnombudsmannens årsrapport 2013, ”Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” s. 34 
och Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära s. 150. 
283 JK-avgörande beslutsdatum 2013-01-16 Dnr 5147-12-41 (H.G. 15 år misstänkt och frihetsberövad för 
grov misshandel), och, JK-avgörande beslutsdatum 2013-01-16 Dnr 5215-12-41 (A.B. 15 år misstänkt och 
frihetsberövad för grov misshandel). 
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kr vardera för tiden som de varit frihetsberövade. 284  JK motiverade det höga 

ersättningsbeloppet med att ungdomar brukar få ett förhöjt ersättningsbelopp just på grund 

av att unga personers lidande antas vara större än vuxnas. Högre ersättning gavs på grund 

av dels den allvarliga brottsmisstanken, dels pojkarnas låga ålder. I flera andra JK-

avgörande finns samma motivering angående att unga personer i allmänhet anses lida mer 

än vad vuxna gör, vilket leder till att ett förhöjt ersättningsbelopp ska utgå till ungdomar.285 

Reglerna för att frihetsberöva personer under 18 år är tydliga och ett frihetsberövande 

av dessa personer ska ske restriktivt. När unga personer trots allt frihetsberövas och det 

senare visar sig av olika anledningar vara ett felaktigt frihetsberövande finns det skäl att 

ersätta dessa personer med ett högre belopp än normalt. Framför allt medhänsyn till att det 

rör sig om unga personer, som saknar livserfarenhet och förståelse samt kunskap om hur 

samhällets rättsväsende fungerar.  Ungdomars tidsuppfattning är också präglad av otålighet 

och de är därför känsligare för de påföljder som ligger i frihetsberövandet.286 Precis i 

överrensstämmelse med JK anser jag det är lämpligt, utifrån det ovan anförda, att ersätta 

unga personer mellan 15-18 år med en högre ersättning än normalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

284 Utifrån normalersättningen baserad på JK:s riktlinjer hade motsvarande belopp för en vuxen person 
kunnat var någon stans kring 14 000-15 000 kr för det lidandet personen utsatts för under 2 veckors 
frihetsberövade. 
285 JK-avgörande beslutsdatum 2009-11-23 Dnr 5391-09-41 (18-åring som vara frihetsberövad i 23 dagar för 
stöld), JK-avgörande beslutsdatum 2011-06-09 Dnr 1627-11-41 (18-årings som var frihetsberövad under 10 
dagar misstänktes för grov misshandel och rån ansågs ha utsatts för ett högre lidande på grund av sin låga 
ålder vilket gav ett förhöjt ersättningsbelopp, men brottsmisstankens art genererade inte ett högre 
ersättningsbelopp än normalt), JK-avgörande beslutsdatum 2010-04-23 Dnr 101-10-41 (18-åring 
frihetsberövad för stöld i 23 dagar fick högre ersättning än normalt för en vuxen som skulle ha varit 
frihetsberövad), JK-avgörande beslutsdatum 2012-11-14 Dnr 3572-12-41 (17-åring som frihetsberövades för 
rån i 17 dagar gavs högre ersättning med anledning av låg ålder), JK-avgörande beslutsdatum 2013-09-23 Dnr 
2258-13-41 (en 18-åring fick högre ersättning än normalt för sina 3 dagar som han vara frihetsberövad för 
misshandel och olaga hot), JK-avgörande 2013-10-18 Dnr 1641-13-41 (där en 15-åring var frihetsberövad i 
drygt 1 dygn för misstankar om grovt rån vilket genererade en högre ersättning än i normalfallet). 
286 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära s. 150. 
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Intern schablonmall hos JK för lidande287 

Ungdomar Ökning i förhållande till schablonbeloppet    

15 år 50 %    

16 år 40 %    

17 år 30 %    

18 år 20 %    

19-20 år Ingen ökning, tidigare fick dessa personer också 
en högre ersättning 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

287 Enligt muntliga uppgifter från hovrättsassessor Anna-Karin Larsson, JK, 2013-10-18. 
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6 Utländska medborgare som frihetsberövad i Sverige  

Det som ovan berörts i uppsatsen har gällt svenska medborgare som varit frihetsberövade i 

Sverige misstänkta för brott. I detta kapitel kommer det beröras hur svenska statens 

ersättningsansvar ser ut gentemot utländska medborgare som är frihetsberövade i Sverige. 

Under hösten 2013 fick ett JK-avgörande uppmärksamhet i media. Avgörandet gällde 

en person, G.L., som hade varit felaktigt frihetsberövad för misstankar om stöld alternativt 

medhjälp till grov stöld. G.L. var frihetsberövad under två veckor, men släpptes sedan på 

grund av att åtal inte väcktes. 288  I bedömningen av ersättningen till den felaktigt 

frihetsberövade personen ansåg åklagaren att ersättningen till G.L. borde sättas ned i 

förhållande till normalersättningen. Anledningen till att justera ned ersättningsbeloppet var 

att G.L. var medborgare i ett annat land och var van vid en lägre levnadsstandard jämfört 

med svenska medborgare.289 Åklagaren framförde att det vore oskäligt att en person från 

ett fattigt land som uppenbart vistas i Sverige med ett oärligt syfte skulle ersättas av svenska 

staten med ett belopp som motsvarar en årslön eller mer i hemlandet.290 JK ansåg däremot 

att detta inte var skäl nog för att sätta ned normalersättningen. 

JK gjorde då en jämförelse med vad HD kom fram till i NJA 1996 s. 509. Där ansåg 

HD att de nära anhöriga, som drabbats av psykiska besvär vid underrättelse om ett mord 

på en närstående person, skulle få skadestånd för sveda och värk.291 De nära anhöriga 

yrkade var och en på 50 000 kr i skadestånd för sitt psykiska lidande. Gärningsmannen 

medgav endast 2 000 kr vardera. Anledningen var att de anhöriga levde på 

Elfenbenskusten, där levnadsstandarden och prisnivån är en annan än i Sverige. 

Gärningsmannen åberopade att Elfenbenskustens bruttonationalprodukt per invånare var 

25 gånger lägre än Sverige. På grund av detta ansågs att skadeståndet borde vara 25 gånger 

lägre än yrkat. HD fastställde emellertid att ersättningen för den ideella skadan i detta fall 

skulle utgå enligt svenska normer, oavsett om de skadelidande/närstående var bosatta 

utomlands. 

                                                

288 JK-avgörande beslutsdatum 2013-09-18 Dnr 610-13-41 (utländsk medborgare med lägre levnadsstandard). 
289 JK-avgörande beslutsdatum 2013-09-18 Dnr 610-13-41 (utländsk medborgare med lägre levnadsstandard). 
290 Åklagarens yttrande datum 2013-03-02 Dnr ÅM 2013/0906 tillhör JK-avgörande beslutsdatum 2013-09-
18 Dnr 610-13-41 (utländsk medborgare med lägre levnadsstandard). 
291 HD i NJA 1996 s. 509 hänvisar i sin tur till NJA 1993 s. 41 I och II. I NJA 1993 s. 41 I och II beslutade 
HD att medicinskt påvisbara psykiska besvär som uppstår på grund av att en nära anhörig uppsåtligen dödats 
kan de nära anhöriga får skadestånd för sveda och värk. Hellner, Skadeståndsrätt, s. 393 och se SkL 5 kap. 2 § 
p. 3 ”personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära”. 
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Med anledning av HD:s bedömning i NJA 1996 s. 509 beslutade JK att ersätta G.L. 

med normalbeloppet 16 000 kr för den tid hon varit frihetsberövad i Sverige. 

Nyligen fick ett tidigare JK-avgörande prövningstillstånd i HD.292 Ärendet gällde V.T. 

som varit frihetsberövad drygt 8 månader i Sverige. Frihetsberövandet hade skett på 

uppdrag av utländsk myndighet. Frågan som HD ska pröva är om ersättning ska utgå till en 

felaktigt frihetsberövade person som frihetsberövades på grund av en begäran om 

utlämning till annat land. I detta fall avslogs begäran om utlämningen av Svea hovrätt med 

anledning av att brott inte kunde styrkas för vilket V.T. varit misstänkt.293 V.T. var således 

berättigad till ersättning enligt frihetsberövandelagen 5 §. Så med hänsyn till att om alla 

omständigheterna kring brottet varit kända vid tiden för frihetsberövandet, hade häktning 

aldrig skett. Grunden för frihetsberövandet vilade på felaktig grund och var därför oriktigt. 

Det medförde att hovrätten beslutade att V.T. var berättigad till den vitsordade 

ersättningen på 356 624 kr jämte ränta, varav 250 000 kr avsåg lidande. Att ersättningen 

vitsordats av JK tyder på att den av V.T begärda ersättningen ansågs skälig i förhållande till  

normalersättningen. 

Under 2000 tog JK upp ett liknande fall där Z.K. frihetsberövades i Sverige på 

uppdrag av en utländsk myndighet.294 Z.K. var frihetsberövad i drygt en månad och sedan 

belagd med reseförbud och anmälningsplikt under ytterligare en tid. HD ansåg att det 

förelåg hinder mot utlämning då Z.K:s möjligheter till att försvara sig inte hade var 

tillräckligt tillgodosedda i hemlandet. Z.K. ansågs därmed ha varit frihetsberövad på 

felaktig grund och ersättning skulle utgå enligt frihetsberövandelagen 5 §. Ersättningen 

bestämdes till totalt 39 000 kr för lidande, varav 25 000 kr för tiden hon var frihetsberövad 

i häktet och ytterligare 14 000 kr för tiden hon haft reseförbud och anmälningsplikt. De 

tidigare gällande riktlinjerna för lidandeersättningen enligt JK var 20 000 kr för första 

månaden och därefter 15 000 kr per månad.295 Ersättningsbeloppet följde då gällande praxis 

i Sverige. 

De ovan redovisade fallen visar att normalersättning enligt praxis utgår till felaktigt 

frihetsberövade personer, oavsett i vilket land de är medborgare och på vems uppdrag 

frihetsberövandet sker. 

                                                

292 HD mål nr T 1039-13, datum för prövning har inte satts ut ännu, se Svea hovrätts mål nr 692-12. 
293 Svea hovrätts mål nr 692-12 tillhör HD mål nr 1039-13. 
294 JK-avgörande beslutsdatum 2000-12-05 Dnr 3017-00-41 (Z.K. fick inte lämnas ut till hemlandet på grund 
av rätten till försvar inte var tillräckligt tillgodosedda). 
295 JK-avgörande beslutsdatum 2004-04-16 Dnr 4092-03-41 (B.M. var felaktigt frihetsberövad i 2,5 månader 
vilket gav 150 000 kr i ersättning). 
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Liknande synsätt kom till uttryck i förarbetena till LEF, där det underströk att den 

skadelidandes personliga förhållanden, såsom psyke, familjeförhållanden eller 

samhällsställning inte skulle kunna påverka ersättningen i någon riktning, varken höja eller 

sänka ersättningen. 296  Det anser jag är ett tydligt påpekande om att den felaktigt 

frihetsberövade personens specifika levnadsförhållande inte ska påverka storleken på 

ersättningen. Eftersom det är lidandet i sig som ska ersättas bör inte personliga 

förhållanden kunna påverka ersättningens storlek i detta avseende. 

Det bör även noteras att var och en är gentemot det allmänna garanterade vissa fri- 

och rättigheter, vilket även gäller utländska medborgare i Sverige. Enligt RF 2 kap. 25 § kan 

vissa av fri- och rättigheter begränsas genom lag för utländska medborgare. Vad som 

däremot inte kan begränsas och missgynna utländska medborgare är skyddet mot 

diskriminering enligt RF 2 kap. 12 §. Enligt RF 2 kap. 12 § får inte lag eller föreskrift 

innebära ett missgynnande av en person som tillhör en minoritet, t.ex. med hänsyn till 

etniskt ursprung. En felaktigt frihetsberövad person får således inte missgynnas på grund 

av sin härkomst då hen söker ersättning för sitt lidande på grund av felaktigt 

frihetsberövande i enlighet med frihetsberövandelagen. Detta är inte förenligt med skyddet 

mot diskriminering på grund av utländsk härkomst. Inte heller kan allas lika värde inför 

lagen anses ha beaktats om JK utger ett lägre ersättningsbelopp till utländska medborgare 

enbart grundad på utländsk härkomst. 

Det kan även diskutera om olika ersättningsbelopp ska utgå till olika medborgare, när 

en och samma rättighet kränks enligt EKMR. Europadomstolen som dömer i dessa frågor 

tillerkänner skadestånd till den skadelidande utifrån en skälighetsbedömning som görs i 

enlighet med EKMR art. 41. Europadomstolen gör en allmän skälighetsbedömning vid 

konventionskränkningar utan att direkt hänvisa till några specifika omständigheter i fallet.297 

I fallet Zullo mot Italien uttryckte Europadomstolen att vid gottgörelse för kränkning 

av en EKMR-rättighet fäster domstolen avseende vid om landet, där kränkningen har skett, 

har ett inhemskt rättsmedel eller inte för att kompensera kränkningen.298 Finns ett inhemskt 

rättsmedel för att kompensera kränkningen fäster domstolen avseende vid landets 

inhemska juridiska tradition och den rådande levnadsstandarden i landet. Innebörden av 

detta blev att ett lägre ersättningsbelopp kan accepteras än vad Europadomstolens rådande 

praxis skulle stipulera. Det betyder att samma slag av kränkning kan generera olika 

                                                

296 Prop. 1974:97 s. 34 
297 SOU 2010:87 s. 401. 
298 Zullo mot Italiten, p. 26. 
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ersättningsbelopp för de skadelidande personerna beroende på i vilket land de är 

medborgare. Betydelsen av detta blev således att lägre ersättning kan accepteras än vad som 

tidigare har utdömts i skadeståndsersättning enligt Europadomstolen. Varierande nationell 

levnadsstandard leder till olika kompensationsgrunder i skilda länder, vilket i sin tur innebär 

att Europadomstolens domar inte kan bilda någon entydig grund för ersättningsbelopp för 

nationella domstolar.299 I NJA 2007 s. 295 konstaterade HD att det inte fanns någon 

skyldighet att basera ett skadestånd för en EKMR-kränkning på Europadomstolens praxis. 

HD fortsatte med att konstatera att skilda nationella förhållanden kan leda till att vad som 

anses vara en skälig ersättning varierar från land till land. Detta betyder att samma 

kränkning kan generera olika höga ersättningsbelopp för de skadelidande beroende på i 

vilket land personen lever. 

Min åsikt är att lidandet för felaktigt frihetsberövande ska kompenseras på ett och 

samma sätt och enligt svensk praxis vid felaktigt frihetsberövande i Sverige. Framförallt 

med hänsyn till det diskrimineringsförbud som finns i RF 2 kap. 12 §. Jag anser att 

Europadomstolens argument om varierande levnadsnivåer i olika länder som medför olika 

kompensationsgrunder och därmed varierande ersättningsbelopp inte kan jämställas med 

att förlora friheten genom ett felaktigt frihetsberövande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

299 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 712. 
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7 Avslutning 

Frihetsberövandelagen har genomgått fyra omarbetningar från det att 1886 års lag trädde i 

kraft fram till idag. Utvecklingen har varit till det bättre, men det finns fortfarande delar 

som skulle kunna förbättras. Samtidigt finns det resonemang, synsätt och kanske lagtexter 

som var bättre förr. 

Det är inte en självklarhet att staten ska utge ersättning för den tid en person varit 

felaktigt frihetsberövad. Staten har enbart utfört sin brottsbekämpande uppgift som görs på 

uppdrag av medborgarna. På samma sätt som i alla andra verksamheter sker misstag och 

görs felaktiga bedömningar. Detta måste vara tillåtet för att någon ska våga göra arbetet. 

Ibland innebär det att andra personer än den verkliga gärningspersonen frihetsberövas. 

Detta är kanske priset vi får betala för att ha en kraftfull brottsbekämpning. Det är således 

två sidor av samma mynt. 

Däremot anser jag att när det senare visar sig att den misstänkte personen inte kan 

bindas till brottet eller att förundersökningen om brottsmisstanke läggs ned ska den 

felaktigt frihetsberövade personen ersättas för sitt lidande av staten. Att ofrivilligt ryckas 

upp från sin invanda miljö och utsättas för integritetskränkande handlingar bör 

kompenseras ekonomiskt. Den ekonomiska ersättningen ska då kompensera individens 

lidande av frihetsberövandet. 

Framställningen ovan har redogjort för olika omständigheter som påverkar lidandet 

för den felaktigt frihetsberövade personen. Inledningsvis har jag redovisat hur gällande 

lagstiftning vuxit fram och hur gällande rätt och praxis ser ut idag. Därefter har olika 

omständigheter som påverkar den felaktigt frihetsberövade personens lidande diskuterats 

och hur dessa omständigheter kan påverka storleken på ersättningen för lidandet. Eftersom 

statens ersättningsansvar är strikt efter 24 timmars frihetsberövande är grunden för att utge 

ersättning inte ett problem. 

Som nämnts kan rätten till ersättning inskränkas enligt frihetsberövandelagen 6 §. Så 

kan t.ex. ske om den felaktigt frihetsberövade personen själv genom sitt eget beteende 

föranleder frihetsberövandet. Att kunna inskränka rätten till ersättning på grund av 

personens eget beteende är nödvändigt anser jag. Framförallt i situationer av 

gängaktiviteter där det är svårt att avgöra vem som gör vad och det inte klart framgår vem 

som är gärningsperson på en gång. 

Att inskränka rätten till ersättning för en person som använt sin lagliga rätt till att 

bruka våld i nödvärnssituationer anser jag däremot inte vara acceptabelt. Detta oavsett 
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omständigheterna då det gäller den enskildes agerande. Det är närmast stötande att ett 

agerande för att överleva ska medföra att ens rätt till ersättning för felaktigt 

frihetsberövande vägras eller jämkas till viss del. Det bör påpekas att det egentligen är 

personen, som nödvärnet riktas mot skapat misstanken om brott, inte personen som 

handlat i nödvärn. Att i denna situation bli fråntagen sin rätt till ersättning anser jag vara 

fel. 

I B.R-fallet bedömde tingsrätten att B.R. agerat i nödvärn för att skydda sitt liv.300 

Trots denna bedömning vägrades B.R. ersättning för sitt felaktiga frihetsberövande på 

grund av sitt eget beteende i den uppkomna situationen. Detta resonemang kan verka 

svårförklarligt och orättvist. Det bör anses tillräckligt förnedrande att frihetsberövas i dessa 

situationer och det borde vara en självklarhet att skadeersättning ska utgå. Personen i fråga 

har enbart använt sin lagliga rätt till våld för att skydda sitt liv i en situation där nödvärn 

varit nödvändigt. 

I de fall där staten är ersättningsskyldiga gentemot personen som blivit felaktigt 

frihetsberövad måste en bedömning göras av storleken på ersättningen. Den grundläggande 

principen är att ersättning för lidande utgår med ett normalbelopp baserat på en intern 

schablonmall hos JK. Med utgångspunkt i normalersättningen är frihetsberövandets längd 

av avgörande vikt för ersättningens storlek. I normalbeloppet har även lidandet för bl.a. 

brottsmisstankens art och påverkan av restriktioner räknats in. Alla frihetsberövade 

personer anses bli utsatta för restriktioner som leder till en mer eller mindre plågsamma 

vistelser på häktet. Att även kontakten med nära anhöriga minskar anses som naturligt. 

Normalersättningen ska kompensera för alla dessa olika omständigheter i lidandet som 

nämnts ovan. Vad gäller andra omständigheter som kan ha påverkat lidandet för den 

enskilde ska en särskild bedömning göras i varje enskilt fall. 

En av faktorerna som har diskuterats om det medför ett mindre lidande eller inte är 

när personer som tidigare har varit utsatta för ett frihetsberövande återigen frihetsberövas. 

Att en felaktigt frihetsberövad skulle lida mindre med anledning av att hen tidigare varit 

utsatt för ett frihetsberövande är inte rätt enligt NJA 2012 s. 464. I det rättsfallet 

konstaterades det att en sådan bedömning skulle skapa sociala orättvisor som inte är 

förenligt med allas likhet inför lagen. Ett ställningstagande som jag delar med HD. Vad en 

person har med sig i bagaget borde inte kunna ligga hen till last vid en bedömning av 

ersättningens storlek vid ett felaktigt frihetsberövande. Av avgörande vikt bör istället vara 

                                                

300 JK-avgörande beslutsdatum 2007-02-16 Dnr 8031-06-41 (nödvärnsfallet). 
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det faktum att personen faktiskt inte begått den misstänkta brottsligheten. Oavsett om det 

gäller att en person varit kriminell, har missbruksproblem eller att en person kommer från 

ett land med sämre levnadsstandard än i Sverige, så bör det vara förlusten av friheten som 

skapar lidande och sedermera ska kompenseras. Förlusten av friheten är densamma oavsett 

vilken bakgrund vi människor har. 

En annan omständighet, som inte har berörts i förarbetena, är huruvida en felaktigt 

frihetsberövad persons lidande ökar, när t.ex. en nära anhörig avlider eller om personens 

barn föds, anhörig tar examen eller liknande situationer. Det kan antas att den 

frihetsberövade personens lidande ökar om hen missar sitt barns examen eller går miste om 

att träffa en anhörig som är allvarligt sjuk. Detta är omständigheter som påverkar lidandet. 

Frågan har än så länge inte prövats tillräckligt så att en praxis hunnit utvecklas. 

I ett JK-avgörande från 2009 åberopade en 18-åring att hans lidande hade varit större 

än normalt på grund av sin låga ålder, att han enbart en gång tidigare hade varit 

frihetsberövad och att hans mamma hade varit mycket sjuk vid frihetsberövandet.301 JK tog 

18-åringens ålder i beaktande vid bedömningen av ersättningens storlek. Däremot yttrade 

JK att 18-åringens övriga angivna omständigheter inte var sådana som enligt tillämpad 

praxis kunde medföra ett förhöjt ersättningsbelopp. Utifrån JK:s avgörande kan det enligt 

min mening tolkas så att en felaktigt frihetsberövad person inte anses uppleva ett förstärkt 

lidande, då en nära anhörig är allvarligt sjuk. I detta fall är jag tveksam till JK:s 

ställningstagande. JK säger inget om hur en situation där en nära anhörig avlider skulle 

hanteras. JK anför bara indirekt att enbart sjukdomen inte påverkar lidandeersättningens 

storlek. 

Enligt HL 2 kap. 13 § kan en frihetsberövad person beviljas permission vid särskilt 

ömmande skäl. Såsom särskilt ömmande skäl är att en nära anhörig är allvarligt sjuk.302 

Permission ska beviljas den frihetsberövade personen, så att hen kan besöka en svårt sjuk 

anhörig eller gå på begravning av en nära anhörig.303 Villkoret är bara att en pågående 

brottsutredningen, som gäller den frihetsberövade, inte äventyras eller förstörs.304 Detta bör 

ändå kunna tolkas så att det är av stor betydelse för en frihetsberövad person att ha 

möjlighet att träffa en allvarligt sjuk nära anhörig och kanske även ta ett sista farväl. I 18-

                                                

301 JK-avgörande beslutsdatum 2009-11-23 Dnr 5391-09-41 (18-åring som var frihetsberövad i 23 dagar för 
stöld). 
302 Prop. 2009/10:135 s. 95 och 98. 
303 A.prop. s. 95 och 98. 
304 A.prop. s. 95 och 98. 
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åringens fall framkommer det inte hur sjuk hans mamma var, utan enbart att hon var 

allvarligt sjuk. Hade mamman avlidit under tiden som 18-åringen var frihetsberövad hade 

JK:s avgörande kanske sett annorlunda ut. I dagsläget är rättsläget oklart hur JK och staten 

skall värdera en felaktigt frihetsberövad persons lidande om en nära anhörig avlider under 

tiden för frihetsberövandet. 

En ytterligare aspekt som kan tas upp är omständigheterna i NJA 1990 s. 808. I NJA 

1990 s. 808 var den frihetsberövades sambo gravid och födde deras gemensamma barn 

under tiden R.S. var frihetsberövad. R.S. fick först efter två veckor reda på att barnet födds 

och efter fem veckor fick R.S. träffa sitt barn. Både staten genom JK och sedermera HD 

var överens om att R.S. hade varit utsatt för ett särskilt kännbart lidande. Det kommenteras 

inte uttryckligen av HD vad som var ”särskilt kännbart” kring R.S. lidande. Självklart 

gjorde HD en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet men det bör kunna 

antas att en bidragande orsak till det kännbara lidandet var att R.S. missade sitt barns 

födelse, att det tog lång tid innan R.S. fick reda på att barnet hade fötts samt att det dröjde 

fem veckor innan R.S. fick träffa sitt barn. Förvisso skulle en förälder kunna missa sitt 

barns födelse på grund av andra anledningar, men i situationer av frihetsberövande har 

föräldern inget val eller möjlighet att kunna närvara vid förlossningen. En förlossning är 

dock inget som kan upplevas igen och något föräldern då går miste om. 

JK beslöt i januari 2012 att i normalersättningen för felaktigt frihetsberövande skulle 

även inkludera det lidande som uppstår i samband uppmärksamhet och oönskad publicitet 

i massmedia och via internet. Tidigare hade den frihetsberövade tvingats att yrka ersättning 

för sådant lidande i särskild ordning. JK fick då göra en subjektiv bedömning i varje enskilt 

fall. I samband med att JK nu inkluderade denna ersättning i normalersättningen, så höjde 

JK också ersättningsbeloppet. Motivet till att inkludera detta lidande i normalersättningen 

var att JK ansåg att alla felaktigt frihetsberövade drabbades av uppmärksamhet i media och 

på internet. I exceptionella fall skulle felaktigt frihetsberövade personer dock fortfarande 

kunna begära särskild ersättning för extremt omfattande uthängning i media och på 

internet. 

Vid en första anblick på JK:s nya riktlinjer är det tilltalande, men är det verkligen 

rättvist? De som har ringa besvär av oönskad publicitet i media och på internet under sin 

tid som felaktigt frihetsberövade är vinnare i och med de nya riktlinjerna. De får ett högre 

ersättningsbelopp än de skulle ha fått enligt de gamla riktlinjerna. De som är extremt 

utsatta och hänsynslöst uthängda i media och på internet kan begära ersättning för sin 

exceptionella exponering och sitt lidande, och säkerligen också vinna bifall för sina 
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ersättningsanspråk. Däremot den största kategorin av felaktigt frihetsberövade personer 

som också far illa i media och får sina privatliv samt arbetsliv förstörda för lång tid är 

förlorare av JK:s nya riktlinjer. Dessa personer har inte tillräckligt starka skäl för att få sina 

särskilda ersättningsanspråk beviljade, då ersättning för massmedial publicitet ingår i 

normalersättningen. 

Men att på denna grund vägra ett högre ersättningsbelopp till en felaktigt 

frihetsberövad person, som kan få hela sitt liv förstört är varken rimligt eller 

proportionerligt i förhållande till det ingrepp som sker i och med ett felaktigt 

frihetsberövande. Det som är skadligt med publicitet på olika internetsidor är att där sprids 

rykten som framställs som sanningar. De personer som blir uthängda på internet framställs 

såsom ”mördaren”, ”våldtäktsmannen” eller ”rånaren”. En stämpel som senare är svår att 

tvätta bort. Detta sker trots att dessa personer blir friade av domstol eller till och med 

släpps innan en rättegång på grund av att brott inte kan styrkas. I detta avseende kan jag 

tycka att en ersättning motsvarande 1 månads frihetsberövande på 30 000 kr är alltför låg. 

Beloppet är lågt i förhållande till att den felaktigt frihetsberövade personens hela liv kanske 

har äventyrats. Hens rykte kan ha blivit påverkat för all framtid. Framförallt när en person 

har varit frihetsberövad för ekonomisk brottslighet kan dennes framtid såsom affärspartner 

bli ifrågasatt. Förvisso är det sådant som påverkas av brottsmisstanken och 

utredningsprocessen, vilket inte ska ersättas av frihetsberövandelagen. Men det bör 

uppmärksammas att följden av att en person frihetsberövas under en viss tid kan bli ett 

livslångt lidande i form av att i allmänhetens ögon anses vara t.ex. ”våldtäktsmannen”. 

Ett exempel är ett JK-avgörande från 2005 där D.R. misstänktes för grov våldtäkt 

alternativt medhjälp till samma brott.305 Trots en friande dom i hovrätten ansågs D.R. vara 

skyldig i allmänhetens ögon. D.R. blev efter medias uppmärksamhet av målet hotad vilket 

ledde till att D.R. tvingas byta namn och flytta. Uppgifter om D.R. fanns på nynazistiska 

internetsidor där han hängdes ut som en allvarlig sexualbrottsling. JK anförde i detta fall att 

ersättningen enbart ska täcka sådant lidande som orsakats av själva frihetsberövandet i sig. 

Det obehag som D.R. upplever till följd av vad som skrivs på internet kan inte ersättas 

enligt frihetsberövandelagen.306 Jag förstår JK:s ståndpunkt då lagstiftarens ändamål med 

                                                

305 JK-avgörande beslutsdatum 2005-07-21 Dnr 2909-05-41 (i detta fall skulle massmedias publicitet medföra 
ett förhöjt ersättningsbelopp men på grund av vissa omständigheter jämkades ersättningen). 
306 Liknande uttalande kan läsas i JK-avgörande beslutsdatum 2005-05-05 Dnr 1568-05-41 (där JK anförde att 
det obehag och den fientliga stämningen som den felaktigt frihetsberövade kände från omgivningen som 
ifrågasatte den friande domen inte kunde ersättas av frihetsberövandelagen). 
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lagen enbart var att ersätta själva frihetsberövandet i sig. Jag anser dock inte att denna 

slutsats som JK drar är rimlig i förhållande till vilka konsekvenser som frihetsberövandet 

medfört för D.R. och en rad andra personer som felaktigt frihetsberövas. 

Slutligen kan det diskuteras hur bedömningen av en persons lidande ska gå till och av 

vem bedömningen ska göras. Ska denna uppgift verkligen ligga på JK eller ska uppgiften att 

bedöma lidandet ligga på en utomstående läkare? Sannolikt skulle kostnaderna öka om 

bedömningen läggs på en från JK fristående organisation, men samtidigt skulle 

bedömningen av lidandet sannolikt bli mycket mer kvalificerade och säkrare. Ökade 

kostnader kring bedömningen av ersättning till felaktigt frihetsberövade personer kan inte 

anses stå i rimlig proportion till statens nödvändiga brottsbekämpande verksamhet. 

I avseendet vem som ska bedöma lidandet är jag dock av åsikten att JK ska förbli 

bedömningsmyndighet för ersättning till felaktigt frihetsberövade personer. Framförallt 

med hänsyn till att processen kring bedömningen i och med det blir och är relativt kort och 

effektiv. 

Sammantaget anser jag att frihetsberövandelagen i allt väsentligt fungerar bra. Att unga 

personer får ett förhöjt ersättningsbelopp anser jag är oklanderligt. Dels med hänsyn till 

den restriktivitet som råder kring att häkta unga personer, dels med hänsyn till deras fysiska 

och psykiska utveckling. Att frihetsberövandelagen enbart ger ersättning för det lidande, i 

form av obehag, rädsla och förnedring som frihetsberövandet i sig medför är tillräckligt 

anser jag. I de fall där frihetsberövandet leder till bestående psykiska besvär kan den 

skadelidande personen använda sig av SkL och begära skadestånd för den personskada som 

uppkommit. Med detta avslutar jag min uppsats och överlämnar till läsaren att fundera 

vidare på sitt eget ställningstagande kring de åsikter jag framfört. 
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JK-avgörande bes lutdatum 2004-04-16 Dnr 4092-03-41  B.M. var felaktigt 

frihetsberövad i 2,5 månader vilket gav 150 000 kr i ersättning. 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2005-01-20 Dnr 2906-04-41  Trustorhärvan 

JK-avgörande bes lutsdatum 2005-05-05 Dnr 1568-05-41  JK anförde att det obehag 

och den fientliga stämningen som den felaktigt frihetsberövade kände från omgivningen 

som ifrågasatte den friande domen inte kunde ersättas av frihetsberövandelagen. 

JK-avgörande bes lutdatum 2005-07-21 Dnr 2909-05-41  I detta fall skulle massmedias 

publicitet medföra ett förhöjt ersättningsbelopp för D.R. men på grund av vissa 

omständigheter jämkades ersättningen 

JK-avgörande bes lutsdatum 2005-12-07 Dnr 4740-05-41  ”Lika fall ska behandlas 

lika” 

JK-avgörande bes lutsdatum 2005-12-12 Dnr 4485-05-41  M.L:s ersättning för lidande 

efter frihetsberövandet 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2006-01-11 Dnr 6207-05-41  I.C. den potentiella köparen 

av ett skjutvapen 

JK-avgörande bes lutsdatum 2006-08-17 Dnr 2683-06-41  Poliskommissarien som 

misstänkts för narkotika- och vapenbrott 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2007-02-16 Dnr 8031-06-41  Nödvärnsfallet 

JK-avgörande bes lutsdatum 2007-09-11 Dnr 2701-07-41  J.N. vägrades ersättning på 

grund av skyldig till annan brottslighet med nära anknytning 
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JK-avgörande bes lutsdatum 2008-12-05 Dnr 7000-08-41  Poliskommissarie som 

misstänktes för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande 

JK-avgörande bes lutsdatum 2008-12-10 Dnr 3728-08-41  C.F. frihetsberövad 

misstänkt för grov misshandel 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2009-07-22 Dnr 2828-09-41  JK sa uttryckligen att 

ungdomar mellan 15-20 år får ett förhöjt ersättningsbelopp med anledning av att låg ålder 

anses i allmänhetens ögon medföra ett ökat lidande. 

JK-avgörande bes lutsdatum 2009-11-10 Dnr 1061-09-41  K.S vägrades ersättning på 

grund av att han valde att vistas i samma rum där mordet begicks 

JK-avgörande bes lutsdatum 2009-11-23 Dnr 5391-09-41  18-åring som var 

frihetsberövad i 23 dagar för stöld 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2010-04-23 Dnr 101-10-41  18-åringen frihetsberövad för 

stöld i 23 dagar fick högre ersättning i förhållande till vad en vuxen person som varit 

frihetsberövad hade fått i normalfallet 

JK-avgörande 2010-08-10 Dnr 3168-10-41  19-åring fick ett förhöjt ersättningsbelopp 

för sina 7 dagar som frihetsberövad misstänkt för försök till mord 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2011-04-13 Dnr 4674-10-41  Ersättning för lidande på 

grund av att en EKMR-rättighet kränkts. 

JK-avgörande bes lutsdatum 2011-05-16 Dnr 7585-10-41  Normalersättning innan JK:s 

nya riktlinjer 2012 

JK-avgörande 2011-06-08 Dnr 490-11-41  Gav en 19-åring högre ersättning för det 

dryga dygnet han var frihetsberövad misstänkt för medhjälp till grov stöld. 

JK-avgörande bes lutsdatum 2011-06-09 Dnr 1627-11-41  18-årings som var 

frihetsberövad under 10 dagar misstänktes för grov misshandel och rån ansågs ha utsatts 

för ett högre lidande på grund av sin låga ålder vilket gav ett förhöjt ersättningsbelopp, men 

brottsmisstankens art genererade inte ett högre ersättningsbelopp än normalt  

JK-avgörande bes lutsdatum 2011-08-31 Dnr 825-11-41  E.V. från en liten ort kunde 

identifieras i massmedia. 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2012-03-13 Dnr 5656-11-41  misstankar om mord på en 

nära anhörig 
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JK-avgörande bes lutsdatum 2012-04-03 Dnr 3607-11-41  17-åring får sin ersättning 

jämkad med hälften. 

JK-avgörande bes lutsdatum 2012-09-21 Dnr 2651-12-41  H.S. fick inget förhöjt 

ersättningsbelopp, fick tillgodoräkna sig viss del av frihetsberövandet 

JK-avgörande bes lutsdatum 2012-10-02 Dnr 3158-12-41  JK ändrar sin uppfattning 

och bekräftar att personer över 18 år inte längre får ett förhöjt ersättningsbelopp. I det 

avgörandet begärde en 19-åring som var frihetsberövad under 15 dagar förhöjd ersättning 

på grund av att hans ålder vilket inte ansågs ha påverkat lidandet i sådan grad att högre 

ersättning skulle utgå enligt JK. 19-åringen fick normalbeloppet för 15 dagars 

frihetsberövande i ersättning.  

JK-avgörande bes lutsdatum 2012-10-11 Dnr 1822-12-41  J.J:s rätt till rättegång inom 

skälig tid har åsidosatts 

JK-avgörande bes lutsdatum 2012-11-14 Dnr 3572-12-41  17-åring som 

frihetsberövades för rån i 17 dagar gavs högre ersättning med anledning av låg ålder 

 

JK-avgörande bes lutsdatum 2013-01-16 Dnr 5215-12-41  A.B. 15 år misstänkt och 

frihetsberövad för grov misshandel. 

JK-avgörande bes lutsdatum 2013-01-16 Dnr 5147-12-41  H.G. 15 år misstänkt och 

frihetsberövad för grov misshandel 

JK-avgörande bes lutsdatum 2013-09-18 Dnr 610-13-41  Utländsk medborgare med 

lägre levnadsstandard 

JK-avgörande bes lutsdatum 2013-09-23 Dnr 2258-13-41  En 18-åring fick högre 

ersättning än normalt för sina 3 dagar som han var frihetsberövad för misshandel och olaga 

hot 

JK-avgörande bes lutsdatum 2013-10-18 Dnr 1641-13-41  Där en 15-åring var 

frihetsberövad i drygt 1 dygn för misstankar om grovt rån vilket genererade en högre 

ersättning än i normalfallet på grund av ålder och det allvarliga brott som han var misstänkt 

för 

 

JO 

JO 1994/95 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse angiven vid riksdagsmötet 1994-95, 

av relevans s. 255-272 angående Unga i häktet – ett på JO:s initiativ upptaget ärende 

angående socialtjänstens ansvar för unga lagöverträdare, Dnr 3104-1992 
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Övrigt 

Fitger , Peter, Sörbom , Monika, Eriksson , Tobias, Hall , Per, Palmkvist , Ragnar, och 

Renfors , Cecilia, Rättegångsbalken (1 okt. 2013, Zeteo), kommentaren till 24 kap. 1 §. Läst 

2014-01-07. 

 

Bengtsson , Bertil, och Strömbäck , Erland, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), 

kommentar till 3 kap. 2 §. Läst 2014-01-09. 

 

JK:s hemsida, http://jk.se/, specifikt; JK:s arbetsuppgifter, Frihetsberövande, 

http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx.  

 

Telefonsamtal med hovrättsassessor Anna-Karin Larsson på JK, telefonnummer 08-405 10 

00, 2013-10-18 

 

Åklagarens yttrande datum 2013-03-02 Dnr ÅM 2013/0906, akt bilaga 6 till JK-avgörande 

beslutsdatum 2013-09-18 Dnr 610-13-41 Utländsk medborgare med lägre levnadsstandard 


