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1 Inledning 

1.1 Ämnespresentation  

Enligt lagen (1998:714) om ersättning för frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 

(frihetsberövandelagen) har den som varit frihetsberövad eller föremål för vissa tvångs-

åtgärder på grund av misstanke om brott, den som avtjänat fängelsestraff och den som 

varit utsatt för ett frihetsberövande som beslutats av förvaltningsdomstol eller 

förvaltningsmyndighet rätt till ersättning av staten under vissa förutsättningar. Detta 

gäller om åtgärden varit oberättigad enligt vad som föreskrivs i fråga om de olika fallen. 

Som exempel kan nämnas att förundersökningen läggs ner utan att åtal väcks eller att 

det efter anlitande av särskilt rättsmedel meddelas en frikännande dom. Ansvaret för 

staten är strikt då det inte krävs fel eller försummelse från det allmännas sida för att 

ersättning ska utgå.
1
  

 Utöver utgifter, förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet ersätts 

lidande enligt den aktuella lagen. Precis som när det gäller alla typer av ideella skador är 

det svårt att mäta lidande till följd av ett frihetsberövande i pengar, men enligt 

förarbetena till frihetsberövandelagen bör vissa faktorer som typiskt sett påverkar 

graden av lidande beaktas.
2
 Först och främst nämns frihetsberövandets varaktighet som 

en omständighet av särskild betydelse. Som ytterligare en faktor att väga in i 

bedömningen nämns grunden för frihetsberövandet, det vill säga att det kan ha 

betydelse för lidandet om grunden är ett påstått brott eller ett påstått behov av vård.
3
 Det 

sistnämnda resonemanget utvecklas inte i motiven, så det går inte att närmare utläsa på 

vilket sätt grunden för frihetsberövandet bör påverka lidandeersättningen. Det är inte 

heller helt uppenbart vilken grund som av lagstiftaren ansågs medföra störst lidande, 

den oberättigade brottsmisstanken eller det felaktiga antagandet att någon är i behov av 

                                                           
 

1
 Jfr vad som gäller enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL).  

2
 En av de faktorer som nämns är att om frihetsberövandet väckt stor uppmärksamhet i massmedia och 

den frihetsberövades identitet har avslöjats kan detta ha medfört ett ökat lidande, se prop. 1997/98:105 

s. 57. Sedan januari 2012 gäller dock att medial uppmärksamhet i princip inte ska beaktas vid 

ersättningens bestämmande, se http://www.jk.se/sv-SE/Justitiekanslern/Aktuellt/Forandringar%20av%20 

Justitiekanslerns%20praxis%20i%20arenden%20frihetsberovandelagen.aspx. 
3
 Prop. 1997/98:105 s. 57. 
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tvångsvård. Klart är dock att det endast är lidande till följd av själva frihetsberövandet 

som är ersättningsgillt enligt frihetsberövandelagen. Skador som har vållats av brotts-

misstanken, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet faller 

således utanför dess tillämpningsområde.
4
  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att utreda hur ersättningen för lidande enligt frihetsberövande-

lagen påverkas av grunden för frihetsberövandet samt att diskutera huruvida den kan 

och bör göra det i större eller mindre utsträckning. I praxis finns främst exempel på att 

när grunden varit misstankar om, eller fällande domar avseende, mycket allvarliga 

vålds- och sexualbrott har det påverkat lidandeersättningen i höjande riktning.
5
 

Eventuellt bör prövningen dock göras ännu mer differentierad, så att grunden för 

frihetsberövandet beaktas även då den utgjorts av anklagelser om andra typer av brott. I 

fråga om tvångsvårdfallen är det svårare att dra några slutsatser utifrån praxis, men det 

är enligt min mening en principiellt viktig fråga hur lidandet bör värderas när det visar 

sig att ett sådant frihetsberövande är oberättigat. Det är kanske inte självklart att det 

innebär ett större lidande när frihetsberövandet grundats på misstankar om brott än när 

det grundats på att någon diagnostiserats som psykiskt sjuk. Jämförelsen mellan å ena 

sidan brottsmisstanken och å andra sidan vårdbehovet som grund är intressant, även om 

den är svår att göra.  

 Justitiekanslern (JK) har utarbetat vissa riktlinjer för hur stor lidandeersättningen 

bör bli, men frågan är om detta innebär en ändamålsenlig lösning.
6
 Det kan diskuteras 

om skadeståndet istället bör utgå med ett schabloniserat belopp eller om det tvärtom 

borde bestämmas efter en i högre grad individualiserad bedömning. För att besvara 

dessa frågor bör utgångspunkten vara syftet bakom ersättningen för lidande enligt 

                                                           
 

4
 Prop. 1997/98:105 s. 21. Denna exakta formulering används av Justitiekanslern (JK) i en mängd 

avgöranden, se t.ex. JK dnr 2163-85-41; dnr 2909-05-41; dnr 2906-04-41. Formuleringen återfinns även i 

den information som JK tillhandahåller på sin hemsida, se http://www.jk.se/ersattning-

klagomal/Frihetsberovande.aspx.  
5
 Se t.ex. NJA 1979 s. 297; JK dnr 1993-02-41; dnr 2777-01-41; dnr 7218-07-41; dnr 7000-08-41. 

6
 http://www.jk.se/sv-SE/Justitiekanslern/Aktuellt/Forandringar%20av%20Justitiekanslerns%20praxis% 

20i%20arenden%20frihetsberovandelagen.aspx. 



 
 

8 
 

frihetsberövandelagen. Jag har dessutom för avsikt att placera in denna speciella 

ersättningsform i en allmän skadeståndsrättslig kontext och jämföra den med andra 

regler om ersättning för ideell skada.  

 I mitt arbete vill jag även undersöka om det går att se några skillnader över tid i 

fråga om hur grunden för frihetsberövandet har påverkat lidandeersättningens 

bestämmande. Jag vill härvid poängtera att syftet inte är att bara jämföra 

ersättningsbeloppens storlek, utan att försöka iaktta eventuella förändringar i sättet att 

argumentera. Oundvikligen kommer även andra faktorer som påverkar ersättningen för 

lidande att beröras i uppsatsen, men fokus ligger på den brottsmisstanke eller det 

påstådda vårdbehov som är orsaken till frihetsberövandet.  

 

 

1.3 Metod   

I mitt arbete har jag konsulterat de rättskällor som står till buds för att försöka klarlägga 

och analysera rättsläget. Jag har utgått från frihetsberövandelagens och dess före-

gångares förarbeten, där de frågor som den här uppsatsen i första hand ska handla om 

visserligen behandlas relativt kortfattat. När det gäller doktrin finns det sparsamt med 

material som rör frihetsberövandelagen, dock har allmän skadeståndsrättslig litteratur 

använts i viss utsträckning.  

 Bortsett från de förarbetsuttalanden jag nämnde inledningsvis, finns alltså inte 

mycket ledning att hämta när det gäller bedömningen av vilken ersättning för lidande 

som ska utgå med stöd av frihetsberövandelagen. Därtill kommer att det finns ytterst få 

prejudicerande avgöranden gällande tillämpningen av lagen, eftersom fall av aktuellt 

slag sällan hamnar under allmän domstols bedömning.
7
 Istället är det JK som i första 

hand prövar ersättningsanspråken. Den som inte är nöjd med beslutet 

 kan inte överklaga detta, utan får istället väcka talan i allmän domstol. Den praxis som 

finns på området är alltså främst från JK och min analys bygger till stor del på denna. 

Jag har sammanlagt tittat på närmare 150 avgöranden från tidigt 1980-tal fram till idag. 

Samtliga fall kommer inte att behandlas i uppsatsen, utan jag har valt ut ett 30-tal 

                                                           
 

7
 Sedan frihetsberövandelagen trädde i kraft den 1 januari 1999 har endast ett mål nått högsta instans, 

NJA 2012 s. 464.  
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avgöranden som jag anser är av särskilt intresse för frågeställningen. En betydande del 

av dessa rör tillämpningen av lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning 

(LEF), som gällde innan frihetsberövandelagens ikraftträdande. Frihetsberövandelagen 

motsvarar dock till största delen LEF och det är samma skador som ersätts enligt de 

båda lagarna.
8
 De avgöranden där den frihetsberövade varit tvångsvårdad enligt lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är endast 23 stycken och utgör en liten 

andel av det totala antalet fall. Jag har inte lyckats få tag i några sådana tvångsvårdsfall 

från före år 1998 och därför är frihetsberövandelagen tillämplig i alla utom ett par av de 

23 avgörandena.  

 Ofta är motiveringarna till varför en viss lidandeersättning utdömts av JK ganska 

intetsägande, men det finns också exempel på utförligare resonemang. Antalet fall som 

innehåller samma typ av argumentation är dock inte stort i det material som jag har haft 

tillgång till. De JK-beslut som trycks och numera också publiceras på JK:s hemsida är 

nämligen ett urval som bedömts vara av allmänt intresse. Sammantaget är det därför 

svårt att tala om några tydliga tendenser i praxis. Genomgången av avgöranden från JK 

ger istället en provkarta över sätt att resonera, från vilken diskussionen kring hur 

lidandeersättningen kan och bör bestämmas kan ta avstamp. Den kan sedan fortsätta 

med hjälp av allmänna skadeståndsrättsliga principer och vissa jämförelser med hur 

andra typer av ideella skador värderas. Jag använder mig också till viss del av 

teleologiska överväganden kring hur lagen bör tillämpas med hänsyn till dess syften och 

ändamål samt till syftena med ersättning för ideell skada generellt.  

 

 

1.4 Avgränsning  

Som framgått ovan är det inte enbart frihetsinskränkningar på grund av brottsmisstankar 

som jag har för avsikt att behandla. Däremot omfattar uppsatsen inte alla slags frihets-

berövanden, grundade på bedömningen att det föreligger ett behov av vård, som 

beslutats av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet. Jag har valt att endast 

diskutera omhändertaganden enligt LPT, eftersom vårdbehovet då beror på psykisk 

ohälsa eller sjukdom och inte på exempelvis missbruk. Rättspsykiatrisk vård som 

                                                           
 

8
 Prop. 1997/98:105 s. 47.  
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brottspåföljd kommer också i viss utsträckning att beröras, även om grunden då är ett 

begånget brott i kombination med bedömningen att det föreligger ett vårdbehov.  

 Jag har även valt att begränsa uppsatsens omfång till nationella förhållanden och 

någon jämförelse mellan Sveriges och andra länders reglering av frågan kommer alltså 

inte att göras.   

 

 

1.5 Begreppsliga förtydliganden  

Min analys tar främst sikte på frihetsberövanden i egentlig mening, det vill säga sådana 

ingrepp som innebär att en persons rörelsefrihet är så avskuren att han eller hon är 

hindrad att förflytta sig från ett rum eller annat mycket begränsat område.
9
 Begreppet 

frihetsinskränkning är vidare och rymmer både frihetsberövanden och andra 

begränsningar av en persons rörelsefrihet, som till exempel reseförbud och anmälnings-

skyldighet. Jag använder de båda begreppen frihetsberövande respektive 

frihetsinskränkning flitigt i uppsatsen. I synnerhet krävs att jag använder mig av det 

vidare begreppet när jag behandlar frihetsberövandelagen och dess föregångares 

tillämpningsområden. När jag diskuterar grunden för frihetsberövandets påverkan på 

ersättningen för lidande, är det just frihetsberövanden som jag vill belysa.  

 Det är svårt att med ett enkelt uttryck beskriva vad som utlöser ersättningsrätt enligt 

frihetsberövandelagen. Som kommer att framgå kan ersättning utgå i en rad olika 

situationer. Eftersom ansvaret enligt lagen är strikt och det varken krävs fel eller för-

summelse för att det ska inträda, anser jag att det är mindre lämpligt att använda 

formuleringen skada på grund av felaktig frihetsinskränkning. Inte heller synes uttrycket 

skada på grund av att någon varit oskyldigt frihetsberövad som tillfredställande i 

sammanhanget. Dels eftersom det rent språkligt framstår som krystat att säga att någon 

är oskyldigt utsatt för en frihetsinskränkning, vilket vore mer korrekt eftersom det inte 

bara är frihetsberövanden i egentlig mening som omfattas av lagen. Dels eftersom det 

endast är vid misstanke om brott som man kan prata om skuld överhuvudtaget. En 

person kan knappast sägas vara oskyldig till psykisk sjukdom. Jag har istället valt att 

använda mig av benämningen skada på grund av oberättigade frihetsinskränkningar, 

                                                           
 

9
 Prop. 1997/98:105 s. 12.  
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vilket är samma begrepp som Hellner & Radetzki använder.
10

 Eventuellt kan man ha 

invändningar även mot det uttryckssättet, eftersom det inte är någon större skillnad 

mellan innebörden av det begreppet och felaktigt frihetsberövande. Däremot för det 

tankarna bort från fel eller försummelse som ansvarsförutsättning och därför anser jag 

att oberättigade frihetsinskränkningar är det mest lämpliga uttrycket.  

 I detta arbete använder jag mig stundtals av begreppen judiciella respektive 

administrativa frihetsberövanden som samlande beteckning på de två huvudtyper av 

frihetsinskränkningar som faller inom frihetsberövandelagens tillämpningsområde. Med 

judiciella frihetsberövanden avses straffrättsliga och straffprocessuella sådana, till 

exempel fängelsestraff, häktning och anhållande. Administrativa frihetsberövanden 

beslutas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet, exempelvis tagande i för-

var eller omhändertagande för tvångsvård.
11

  

 Vad gäller genomgången av praxis i kapitel 5, vill jag poängtera att jag använder 

mig av samma benämningar på de berörda personerna som JK gör. Därför skrivs den 

skadelidandes fullständiga namn ut i något fall, medan jag i fråga om många 

avgöranden bara använder personens initialer. I de fall som behandlas i kapitel 6 har jag 

däremot valt att inte skriva ut både för- och efternamn på de ersättningssökande, även 

om JK:s gör det i de aktuella besluten. Fallen som rör LPT finns nämligen inte 

publicerade på JK:s hemsida. Om så hade varit fallet skulle eventuellt viss information 

om personerna ha utelämnats. Då hela namnet framgår av avgörandet använder jag mig 

av förnamnet och första bokstaven i efternamnet för att undvika onödig exponering.  

 För att åstadkomma variation och för att inte göra läsningen otymplig använder jag 

uttrycket "lidandeersättning" istället för "ersättning för lidande (enligt 

frihetsberövandelagen)" då och då, trots att detta inte är något vedertaget begrepp.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju huvudrubriker eller kapitel. I kapitel 2 ges dels en genomgång 

av hur ersättning för oberättigade frihetsberövanden har reglerats före frihetsberövande-

                                                           
 

10
 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 464.  

11
 Prop. 1997/98:105 s. 11 och 53; prop. 1974:97 s. 1. 
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lagens ikraftträdande, dels en överblick över vad som grundar rätt till ersättning enligt 

nu gällande lagstiftning. Detta är nödvändigt för att förstå lagens utformning och i vilka 

situationer den aktualiseras. Jag anser också att det är värdefullt att blicka tillbaka på 

tidigare reglering, inte minst eftersom LEF och dess förarbeten är högst relevanta vid 

genomgången av praxis senare i uppsatsen. I kapitel 2 behandlas också förhållandet 

mellan frihetsberövandelagen och skadeståndslagen (SkL) samt ersättning för 

oberättigade frihetsberövanden enligt den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).  

 I kapitel 3 behandlas syften och funktioner med ersättning för ideell skada, vilket är 

viktigt för den fortsatta diskussionen och jämförelsen. I kapitel 4 behandlas ersättningen 

för lidande, både i fråga om vad som är en ersättningsgill skada i lagens mening och vad 

som är ett relevant orsakssamband. Dessutom behandlas ersättningens bestämmande i 

kapitlet, både enligt vad som framgår av förarbetena och av de ovan nämnda 

riktlinjerna. I kapitel 5 inleds genomgången av praxis från JK, där behandlas fall i vilka 

JK har beaktat den brottsmisstanke som utgjort grund för frihetsberövandet. I kapitel 6 

ges en genomgång av praxis avseende ersättningsyrkanden där grunden för frihets-

berövandet varit behovet av tvångsvård enligt LPT. Denna genomgång är inte lika 

omfattande som den i kapitel 5 eftersom mängden avgöranden är betydligt färre. I 

kapitel 7 presenterar jag mina avslutande reflektioner kring ämnet och de slutsatser jag 

har dragit av arbetet.  
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2 Ersättning för oberättigade frihetsinskränkningar 

2.1 Tidigare reglering på området 

Regler om ansvar för staten att ersätta enskilda medborgare för skador som uppkommit 

på grund av vissa frihetsinskränkningar har funnits i det svenska rättssystemet under 

mycket lång tid. De första infördes genom lagen (1886:8 s. 1) angående ersättning av 

allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömda. 1886 års lag ersattes senare av lagen 

(1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl., som i sin 

tur kom att ersättas av LEF. Den sistnämnda lagen gällde sedan fram till 

frihetsberövandelagens ikraftträdande den 1 januari 1999. 

 I och med införandet av LEF ville lagstiftaren förstärka ersättningsskyddet för den 

enskilda eftersom 1945 års lag hade utsatts för viss kritik.
12

 Till skillnad från den 

tidigare lagen innehöll LEF bland annat regler som inte bara grundade ersättningsrätt 

vid judiciella frihetsinskränkningar utan även vid administrativa frihetsberövanden.
13

 

Enligt 1945-års lag var möjligheterna att få ersättning för ideell skada dessutom starkt 

begränsade, då det föreskrevs att skadestånd för lidande kunde utgå endast om det 

förelåg synnerliga skäl.
14

 Även om man i motiven till LEF inte var beredd att sträcka sig 

så långt som till att betrakta frihetsberövanden som något som automatiskt medför ett 

lidande för den utsatta, slopades kravet på synnerliga skäl.
15

 I LEF infördes också ett 

uttryckligt förbud mot att vägra ersättning på grund av att misstanke om brott kvarstod 

avseende personen i fråga utan att skuldfrågan blivit klarlagd.
16

 Då det saknades ett 

sådant förbud i 1945 års lag kunde ersättning vägras av den anledningen med stöd av en 

bestämmelse som föreskrev att ersättning inte fick utgå om det med hänsyn till 

omständigheterna inte var skäligt.
17

 Denna ordning ansågs inte förenlig med den så 

                                                           
 

12
 Prop. 1974:97 s. 45 ff.  

13
 Prop. 1974:97 s. 48 f.  

14
 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 4 § in fine.  

15
 Prop. 1974:97 s. 72.  

16
 Prop. 1974:97 s. 90.  

17
 Lag (1945:118) om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. 1 § 2 st. in fine.  
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kallade oskuldspresumtionen, vilken är en viktig rättsstatlig princip som innebär att den 

som inte har kunnat överbevisas om brott ska betraktas som oskyldig.
18

  

 Det framgår av propositionen till frihetsberövandelagen att avsikten var att den 

enskildes möjligheter att få ersättning skulle utökas i viss utsträckning.
19

 Därför in-

fördes möjligheten att även kortvariga judiciella frihetsberövanden, till exempel 

gripanden, kunde grunda rätt till ersättning under samma förutsättningar som 

administrativa frihetsberövanden. Enligt LEF gällde dessutom att den som hade blivit 

föremål för ett administrativt frihetsberövande hade rätt till ersättning om det var 

uppenbart att frihetsberövandet var utan grund. Genom frihetsberövandelagen togs detta 

uppenbarhetsrekvisit bort.
20

 Vidare preciserades att den skadelidandes eget beteende 

kan utgöra grund för jämkning och det infördes en ny bestämmelse som stadgar att den 

som fått skadestånd med stöd av lagen kan bli återbetalningsskyldig i vissa fall.
21

 

 

 

2.2 Frihetsberövandelagen  

2.2.1 Allmänna förutsättningar för ersättning 

I 2 § frihetsberövandelagen regleras de straffprocessuella frihetsberövanden och tvångs-

åtgärder som kan ge rätt till ersättning om de visar sig vara oberättigade. I 

bestämmelsens första stycke föreskrivs att den som suttit häktad under minst 24 timmar 

på grund av misstanke om brott är berättigad till ersättning i en rad uppräknade 

situationer. Enligt 2 § st. 1 p. 1 gäller detta om det meddelas en frikännande dom, om 

åtalet avvisas eller avskrivs eller om förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. 

Detsamma gäller enligt p. 2 om något av ovanstående sker beträffande viss del av 

brottsligheten och det är uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslutats 

endast för den övriga brottsligheten. Ytterligare en situation som utlöser ersättningsrätt 

är om något brott i domen hänförs till en mildare straffbestämmelse och det är 

                                                           
 

18
 Principen finns uttryckt i art. 6.2 EKMR. Sedan den 1 januari 1995 gäller EKMR som lag i Sverige, se 

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

grundläggande friheterna.  
19

 Prop. 1997/98:105 s. 1.  
20

 Prop. 1997/98:105 s. 17 f.  
21

 Prop. 1997/98:105 s. 1.  
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uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslutats vid en sådan bedömning, 

vilket framgår av p. 3. Vidare föreligger rätt till ersättning enligt p. 4 i de fall beslutet 

om frihetsinskränkning upphävs efter överklagande eller överprövning alternativt ersätts 

av ett beslut om mindre ingripande åtgärd. Detsamma gäller slutligen enligt p. 5 då 

beslutet om frihetsinskränkning undanröjs utan att det beslutas om ny handläggning.  

 Av 2 § st. 2 frihetsberövandelagen framgår att det som föreskrivs i första stycket 

även gäller den som suttit anhållen under minst 24 timmar. I anhållandesituationerna 

föreligger dessutom rätt till ersättning när beslutet om anhållande hävs efter avslag på 

häktningsframställan, vilket stadgas i 2 § st. 2 in fine. Det föreskrivs också i 2 § st. 3 

frihetsberövandelagen att även den som varit utsatt för vissa tvångsåtgärder på grund av 

misstanke om brott har rätt till ersättning under de förutsättningar som anges i första 

stycket p. 1, 2, 4 och 5. Detta gäller den som under minst 24 timmar varit underkastad 

reseförbud eller anmälningsskyldighet, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller 

tagen i förvar av befälhavare på fartyg eller luftfartyg. I 3 § frihetsberövandelagen 

stadgas att de ovan nämnda bestämmelserna i 2 § är tillämpliga även då någon varit 

utsatt för motsvarande frihetsberövande utomlands, på grund av svensk myndighets 

efterlysning för brott eller begäran om anhållande, överlämnande eller utlämning för 

brott.  

 Den som har avtjänat fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller förvandlingsstraff för 

böter har också rätt till ersättning om det efter överklagande eller anlitande av särskilt 

rättsmedel meddelas en frikännande dom, beslutas om en mindre ingripande påföljd 

eller om den dom som legat till grund för verkställigheten undanröjs utan att det 

beslutas om ny handläggning. Motsvarande gäller för den som efter beslut av domstol 

enligt 31 kap. 3 § brottsbalken (BrB) varit intagen för rättspsykiatrisk vård. Allt detta 

framgår av 4 § frihetsberövandelagen. 

 Ovan nämnda situationer ger sällan upphov till några bedömningssvårigheter 

eftersom ersättningsrätten är beroende av om beslutet om frihetsinskränkningen på visst 

sätt har upphävts eller ersatts av ett annat. Är de förutsättningarna uppfyllda har den 

som varit utsatt för frihetsinskränkningen i princip rätt till ersättning.
22

 Det krävs inte att 

det första beslutet var felaktigt i sak, till exempel är den som har suttit häktad 

                                                           
 

22
 Låt vara att vissa personer ändå kan nekas ersättning på grund av undantags- och jämkningsreglerna i 

6 § frihetsberövandelagen.  
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ersättningsberättigad även om beslutet att meddela en friande dom baserats på 

omständigheter som inte var kända vid den tidpunkt då beslutet om häktning fattades.
23

  

 I 5 § frihetsberövandelagen  tas sikte på sådana frihetsberövanden som beslutats vid 

myndighetsutövning, men för vilka den drabbade inte har rätt till ersättning enligt 2–4 

§§. Bestämmelsen omfattar både judiciella och administrativa frihetsberövanden. Detta 

är som sagt en skillnad i förhållande till LEF, vars motsvarande bestämmelse inte 

omfattade frihetsberövanden på grund av misstanke om brott.
24

 Enligt 5 § finns inget 

krav på att frihetsberövandet ska ha varat under minst 24 timmar, varför även ett kortare 

anhållande eller ett gripande kan grunda rätt till ersättning.
25

 Utanför stadgandets 

tillämpningsområde faller frihetsinskränkningar som inte utgör faktiska frihets-

berövanden, exempelvis reseförbud. För rätt till ersättning enligt 5 § 

frihetsberövandelagen  krävs att det står klart att beslutet om frihetsberövandet vilade på 

felaktiga grunder och därför var oriktigt. Enligt förarbetena innebär det att beslutet inte 

skulle ha fattats om de omständigheter som i efterhand blivit klarlagda varit kända vid 

beslutstillfället.
26

 Det krävs inte att det har förekommit fel vid beslutsfattandet, men det 

ska ha visat sig att beslutet objektivt sett inte var korrekt och att det förelåg fel avseende 

någon omständighet av avgörande betydelse för att det fattades.
27

  

 Trots att uppenbarhetsrekvisitet i LEF:s motsvarande bestämmelse utmönstrades i 

och med införandet av frihetsberövandelagen, framgår av förarbetena att 5 § är avsedd 

att tillämpas restriktivt. Som skäl för detta anfördes att det måste finnas möjlighet att 

besluta om frihetsberövanden som senare kan ifrågasättas, annars skulle myndigheternas 

arbete försvåras och prövningarna kräva mycket mer resurser.
28

 Som exempel på en 

situation när bestämmelsen kan tillämpas nämns i motiven att det visar sig att ett för 

frihetsberövandet avgörande vittne ljugit eller att ett dokument som låg till grund för 

beslutet var förfalskat.
29

 Precis som enligt LEF framstår det alltså som relativt svårt att 

få ersättning för denna typ av frihetsberövanden. Det strikta ansvaret kan sägas vara 

modifierat enligt 5 § frihetsberövandelagen, eftersom det visserligen inte krävs vållande 

                                                           
 

23
 Prop. 1997/98:105 s. 51.  

24
 Prop. 1997/98:105 s. 53.  

25
 Vid väldigt kortvariga ingripanden kan det eventuellt diskuteras om någon ersättningsgill skada i form 

av lidande har uppstått överhuvudtaget, se JK dnr 2950-84-41.  
26

 Prop. 1997/98:105 s. 53. 
27

 Prop. 1997/98:105 s. 53 f.  
28

 Prop. 1997/98:105 s. 18. 
29

 Prop. 1997/98:105 s. 54.  
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av någon representant för det allmänna, men tröskeln för att vara ersättningsberättigad 

enligt bestämmelsen är förhållandevis hög.  

 

 

2.2.2 Undantag från och jämkning av ersättningsrätten  

Även om statens skadeståndsansvar enligt frihetsberövandelagen är strikt, finns 

möjlighet att neka ersättning alternativt jämka skadeståndets storlek i vissa fall. I 6 § 

frihetsberövandelagen regleras dessa undantag. Enligt st. 1 har den skadelidande inte 

rätt till någon ersättning om han eller hon själv uppsåtligen har föranlett åtgärden. Av 

st. 2 framgår att om den som drabbats av frihetsinskränkningen har försökt undanröja 

bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning alternativt har försökt undandra sig 

förundersökning eller lagföring, har han eller hon rätt till ersättning endast om det 

föreligger synnerliga skäl. Vidare framgår av st. 3 att ersättningen kan vägras eller sättas 

ned om beslutet om frihetsinskränkning föranletts av den skadelidandes eget beteende 

eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning utgår. 

Enligt förarbetena kan detta bli aktuellt om den skadelidande har agerat på ett sätt som 

dragit misstankarna till sig, exempelvis genom att befinna sig på en plats där brott begås 

och på något sätt, om än perifert, delta i aktiviteterna.
30

 I 6 § st. 3 in fine föreskrivs att 

ersättning inte får vägras eller sättas ned enbart på den grunden att misstanke om brott 

kvarstår utan att skuldfrågan har klarlagts. Om tiden för frihetsinskränkningen har 

avräknats eller på annat sätt beaktats vid fastställandet eller verkställigheten av 

brottspåföljden kan ersättningen också sättas ned, enligt 6 § st. 4 frihetsberövandelagen. 

 Som framgått ovan finns alltså flera möjliga grunder för att sätta ned eller vägra 

ersättning till en formellt sett ersättningsberättigad person. Enligt min uppfattning är 

regleringen ett uttryck för lagstiftarens ambition att till varje pris undvika att ersättning 

utgår enligt lagen i situationer där det skulle framstå som stötande. Denna speciella 

skadeståndsform är nämligen till viss del kontroversiell. Att oskyldigt anklagade och 

dömda personer ska kunna få ersättning för de frihetsberövanden de tvingats utstå kan 

nog många acceptera. Dock har vi högt ställda beviskrav i brottmålsprocesser, vilket i 

                                                           
 

30
 Prop. 1997/98:105 s. 55 f.  För exempel på när ersättningen har jämkats på grund av eget beteende se 

JK dnr 5531-06-41; dnr 2909-05-41. 
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sig är en mycket viktig rättssäkerhetsgaranti. Detta innebär å andra sidan att personer 

som faktiskt är skyldiga till brott i vissa fall kommer att frias, eftersom de inte kan 

överbevisas om sin skuld. Enligt oskuldspresumtionen ska dessa betraktas som 

oskyldiga och de har rätt till ersättning av statliga medel för eventuella 

frihetsinskränkningar. Att personer som har begått brott undgår ansvar på grund av 

bristande bevisning och dessutom är berättigade till skadestånd, är däremot en 

omständighet som kan anses svårare att acceptera.
31

 Det finns dock inte några egentliga 

alternativ till denna ordning, enligt min mening. Om rättsystemet ska möjliggöra för 

oskyldiga personer att få ersättning för oberättigade frihetsinskränkningar, måste detta 

gälla samtliga personer vars skuld inte ansetts ställd utom rimligt tvivel. I annat fall 

skulle oskuldspresumtionen bli en urvattnad princip.  

 När det gäller de judiciella frihetsinskränkningarna kan detta eventuellt anses vara 

priset staten får betala för användandet av tvångsmedel i syfte att utreda brott. 

Användandet av de straffprocessuella tvångsmedlen kan rimligen inte fordra samma 

grad av säkerhet om den misstänktes skuld som skulle krävas för en fällande dom, 

eftersom sådana tvångsmedel är avsedda att tillämpas under förundersökningen i syfte 

att effektivisera utredning av brott.
32

 Enligt 23 kap. 2 § RB är målet med 

förundersökning bland annat att utreda vem som kan misstänkas för ett brott och om det 

föreligger tillräckliga skäl för åtal mot personen. Därför medför även en formellt riktig 

tillämpning av reglerna kring de straffprocessuella tvångsmedlen en risk för att 

personer, som sedermera inte kan bevisas vara skyldiga till brott, blir föremål för 

exempelvis anhållande och häktning. Jämkningsinstitutet i 6 § frihetsberövandelagen 

utgör på grund av dessa omständigheter ett viktigt verktyg, då ersättning kan nekas eller 

sättas ned för att undvika oönskade resultat, utan att den frikände betraktas som skyldig 

till brott vid bedömningen av ersättningsfrågan.
33

 

 

                                                           
 

31
 SOU 1993:55 s. 215. 

32
 23 kap. 16 § rättegångsbalken (RB). Se även Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 38. 

33
 SOU 1993:55 s. 215 f.  
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2.3 Förhållandet mellan frihetsberövandelagen och skadeståndslagen 

Den typ av ersättning som frihetsberövandelagen och dess föregångare tar sikte på har 

hela tiden reglerats utanför den lag som innehåller bestämmelser om de allmänna, utom-

obligatoriska skadestånden. I samband med tillkomsten av LEF diskuterades om 

reglerna skulle arbetas in i SkL, men eftersom den lagen hade utformats med culpa-

principen som utgångspunkt valde lagstiftaren att behålla ordningen med en separat lag 

för regler om ersättning på grund av oberättigade frihetsinskränkningar.
34

 

 Även SkL innehåller dock bestämmelser om skadeståndsansvar för det allmänna. 

Enligt 3 kap. 2 § SkL ska staten eller en kommun ersätta personskada, sakskada eller 

ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning för vars verksamhet staten eller kommunen svarar. Vidare finns 

enligt p. 2 i bestämmelsen ett ansvar för det allmänna att ersätta ideell skada på grund 

av att någon kränkts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § SkL genom fel eller 

försummelse vid sådan myndighetsutövning. I 2 kap. 3 § SkL föreskrivs att den som 

allvarligt kränker någon annan genom vissa typer av brott ska ersätta den skada som 

kränkningen innebär. De brott som kan grunda rätt till kränkningsersättning enligt 

bestämmelsen är sådana som innefattar ett angrepp mot brottsoffrets person, frihet, frid 

eller ära. 

 Av 1 kap. 1 § SkL framgår att dess bestämmelser gäller om inte annat är särskilt 

föreskrivet eller följer av avtal eller regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Detta 

skulle kunna tolkas som att SkL är subsidiär i förhållande till frihetsberövandelagen, 

men av motiven följer att SkL gäller vid sidan av lagen.
35

 Den som utsatts för en frihets-

inskränkning kan således välja att stödja sitt ersättningsanspråk på antingen 

frihetsberövandelagen eller SkL. Det gäller dock under förutsättning att han eller hon 

håller sig till det ena eller andra regelsystemet i sin helhet.
36

 Det går exempelvis inte att 

hävda att det föreligger strikt ansvar med stöd av frihetsberövandelagen och samtidigt 

yrka ersättning för personskada med stöd av SkL. Trots förarbetsuttalanden om att den 

                                                           
 

34
 SOU 1972:73 s. 18.  

35
 Prop. 1997/98:105 s. 48.  

36
 Prop. 1974:97 s. 141 och 148.  
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skadelidande måste välja ett regelkomplex att hålla sig till, har Bengtsson uttryckt att 

han eller hon bör kunna yrka ytterligare ersättning med stöd av SkL grundat på fel eller 

försummelse om skadeståndet för oberättigade frihetsinskränkningar är begränsat.
37

  

 I de flesta fall måste dock frihetsberövandelagens regler vara att föredra framför de 

i SkL, eftersom den drabbade inte behöver visa att det förekommit fel eller försummelse 

och dessutom kan få ersättning för lidande. Att yrka ersättning enligt frihetsberövande-

lagen hos JK anses i regel vara ett ärende av enklare slag.
38

 Därför kan eventuellt ett 

förfarande enligt SkL någon gång vara att föredra framför denna enklare process, om 

det till exempel förbättrar möjligheterna att föra bevisning om skadans storlek. Det är 

också tänkbart att den skadelidande i vissa fall likaväl kan grunda sitt anspråk på fel 

eller försummelse som på att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt. 

Ett exempel är om beslutet att omhänderta någon för tvångsvård är oriktigt på grund av 

felaktig normtillämpning. I en sådan situation bör fel eller försummelse vid myndighets-

utövning ofta anses föreligga, varför både 3 kap. 2 § SkL och 5 § frihetsberövandelagen 

är tillämpliga.
39

 Det är enligt min mening inte givet att det då skulle vara mer 

fördelaktigt för den skadelidande att yrka ersättning enligt den senare bestämmelsen. 

Som ovan anförts ska 5 § frihetsberövandelagen tillämpas restriktivt och kraven för att 

vara ersättningsberättigad enligt bestämmelsen är betydligt högre än enligt 2–4 §§.
40

 

Det kan antas att det är en marginell skillnad mellan att försöka visa att den felaktiga 

rättstillämpningen innebär att beslutet vilade på felaktiga grunder samt därför var 

oriktigt och att visa att det betyder att det har förekommit fel eller försummelse vid 

beslutsfattandet. Beroende på vilka skador som har uppstått kan dessutom det ena eller 

andra regelverket vara mer gynnsamt. Enligt motiven är 5 § frihetsberövandelagen 

snarare avsedd att träffa de situationer då det inte föreligger vållande enligt 3 kap. 2 § 

SkL, det vill säga de fall där beslutet är oriktigt utan att det beror på fel eller 

försummelse.
41

 

 Bestämmelserna i SkL är inte heller avsedda att fylla ut frihetsberövandelagen, som 

är ett självständigt ersättningssystem. Däremot kan det i vissa situationer bli aktuellt att 

                                                           
 

37
 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II s. 172 f. Uttalandet rörde LEF.  

38
 Se http://www.jk.se/ersattning-klagomal/Frihetsberovande.aspx. 

39
 Prop. 1997/98:105 s. 19.  

40
 Se avsnitt 2.2.1. 

41
 Prop. 1997/98:105 s.19. 
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tillämpa SkL analogt när regler saknas i frihetsberövandelagen. Dessutom får allmänna 

skadeståndsrättsliga grundsatser och principer betydelse vid tillämpningen av 

frihetsberövandelagen.
42

 

 

 

2.4 Oberättigade frihetsberövanden enligt EKMR 

Då Sverige har anslutit sig till EKMR, har staten en förpliktelse att garantera 

medborgarna de rättigheter som konventionen föreskriver. Sedan den 1 januari 1995 

gäller EKMR dessutom som lag i vårt land.
43

 Enligt art. 5 EKMR har var och en rätt till 

frihet och personlig säkerhet. Ingen får därför frihetsberövas, utom i de fall och under de 

förutsättningar som föreskrivs i art. 5.1–5.4. Av art. 5.5 EKMR framgår att var och en 

som arresterats eller på annat sätt berövats friheten i strid med bestämmelserna i artikeln 

har rätt till skadestånd. I sammanhanget bör även art. 13 EKMR nämnas, där det stadgas 

att var och en som fått sina rättigheter enligt konventionen kränkta har rätt till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. Den sistnämnda artikeln reglerar dock 

inte hur en rättighetskränkning ska kompenseras, utan bara att det ska finnas ett sätt för 

medborgarna att ta tillvara sin rätt. Med andra ord kan kompensationen bestå av något 

annat än ekonomisk ersättning.
44

 Trots att art. 5.5 liksom art. 13 är konstruerad som en 

förpliktelse för staten och trots att EKMR gäller som lag i Sverige, ger bestämmelsen i 

sig inte den enskilda medborgaren rätt till skadestånd.
45

  

 Under de senaste åren har det dock skett en utvecklig på det här området och 

Högsta domstolen (HD) har i ett par avgöranden konstaterat att staten kan bli tvungen 

att utge skadestånd grundat direkt på konventionen för att uppfylla sina internationella 

åtaganden, trots att det saknas särskilt lagstöd i nationell rätt.
46

 Detta ställningstagande 

bygger på Europadomstolens dom Kudla mot Polen.
47

 I det aktuella målet fastslogs att 

det finns en särskild skyldighet för konventionsstaterna enligt art. 13 att tillhandahålla 

                                                           
 

42
 Prop. 1997/98:105 s. 48.  

43
 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna.  
44

 NJA 2003 s. 414.   
45

 NJA 2007 s. 295. 
46

 Se NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584.  
47

 Kudla v. Poland (30210/96) [2000] ECHR 510 (26 October 2000). 
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ett effektivt rättsmedel i fråga om kränkningar av rätten till rättegång inom skälig tid i 

art. 6.1 EKMR . HD har emellertid senare konstaterat att möjligheten att utdöma 

skadestånd med stöd av konventionen inte bör begränsas till just sådana 

rättighetskränkningar. I NJA 2007 s. 295 fastslog HD att kränkningar av art. 5 EKMR i 

första hand ska prövas enligt frihetsberövandelagen och skadeståndslagen. Dessa 

bestämmelser kan dock behöva tolkas i ljuset av konventionen. Om en sådan 

rättstillämpning inte är tillräcklig för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser, 

får skadestånd grundas direkt på konventionen eftersom det annars skulle innebära ett 

konventionsbrott.  
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3 Syftet med ersättning för ideell skada 

Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan ekonomiska och ideella skador. De senare 

brukar definieras som skador vilka inte kan mätas i ekonomiska termer, till exempel 

psykiskt och fysiskt lidande i samband med personskada samt kränkningar av den 

personliga integriteten.
48 

I detta avsnitt följer en allmän diskussion kring skadeståndets 

syften och funktioner när det gäller ersättning för ideella skador. Varför ersätts icke 

ekonomisk skada överhuvudtaget? Vad är det som ersätts? Denna diskussion utgör en 

nödvändig bakgrund för att senare kunna utvärdera hur lidandeersättningen enligt 

frihetsberövandelagen fungerar och resonera kring hur den bör tillämpas. 

 Skadeståndets primära funktion anses vara reparation.
49

 Det vill säga att 

skadeståndet ska ersätta den uppkomna skadan och sätta den skadelidande i samma 

position som innan skadan inträffade. Utgångspunkten för reglerna i SkL är att den 

skadelidande ska få full ersättning eller full gottgörelse.
50

 Principen om full ersättning 

gäller även i fråga om ideella skador, även om detta i praktiken är omöjligt med tanke 

på att skadestånd utges i pengar och dylika skador kan inte åsättas ett ekonomiskt 

värde.
51

 Någon reparation i egentligen mening kan det därför inte bli fråga om. Däremot 

har kommittén om ideell skada uttalat att principen om full ersättning innebär att även 

ideella skador måste graderas i förhållande till varandra och att allvarligare skador bör 

ersättas med högre belopp än lindriga skador.
52

 Det har därvid ingen betydelse vilken 

betalningsförmåga skadevållaren har eller om skadeståndsskyldigheten beror på 

vårdlöshet eller strikt ansvar.
53

 

                                                           
 

48
 Prop. 2000/01:68 s. 17; Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 297; Friberg, Kränkningsersättning 

–  Skadestånd för kränkning genom brott s. 347; Hellner & Radetzki, Skadeståndrätt s. 367; Karlgren, 

Skadeståndsrätt s. 195.  
49

 Se t.ex. Agell, Samtycke och risktagande s. 75; Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet s. 75; Friberg, 

Kränkningsersättning – Skadestånd för kränkning genom brott s. 88; Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 

s. 39; Karlgren, Skadeståndsrätt s. 14 f.; Persson, Skada och värde s. XXVI f.; Schultz, Kränkning – 

Studier i skadeståndsrättslig argumentation s. 58 och 62 f.  
50

 Prop. 1972:5 s. 75; SOU 1995:33 s. 317 ff.; Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 355.  
51

 Prop. 1975:12 s. 111;Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar s. 221; Schultz, 

Kränkning - Studier i skadeståndsrättslig argumentation s. 62 ff. och 75.  
52

 SOU 1995:33 s. 321.  
53

 Det betonas ofta att detta är vad som skiljer skadeståndet från en straffrättlig reaktion, det vill säga att 

fokus ligger på den uppkomna skadan och inte på skadevållarens klandervärdhet eller personliga 
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Vad fyller då ersättningen för ideell skada för funktion om ingen reparation kan 

åstadkommas? HD har uttalat att lidandeersättningen enligt frihetsberövandelagen är 

avsedd att kompensera för obehagliga känslor som rädsla, förnedring, skam och 

liknande reaktioner som har orsakats av frihetsberövandet i sig och som inte tar sig 

sådana medicinska uttryck att det är fråga om en personskada.
54

 När det gäller 

kränkningsersättningen som utgår med stöd av 2 kap. 3 § SkL har lagstiftaren ansett att 

skadeståndet kan lindra verkningarna av kränkningen något, även om den såklart inte 

suddas ut i och med den ekonomiska ersättningen. I propositionen om ersättning för 

ideell skada uttalades att "[g]enom ersättningen kan den skadelidande t.ex. unna sig 

något extra och därigenom skingra tankarna på kränkningen och den olust och det 

obehag som han eller hon har åsamkats".
55

 I samband med detta anfördes också att 

kränkningsersättningen kunde bidra till att den skadelidande fick upprättelse och 

därmed också till återställandet av hans eller hennes självrespekt och självkänsla.
56

 Att 

ersättningen för ideella skador kan fylla en funktion genom att den innebär en form av 

upprättelse och ett sätt att fastställa ansvar har även diskuterats i litteraturen.
57

 I fråga 

om lidandeersättningen enligt frihetsberövandelagen är det inte otänkbart att den medför 

en känsla av upprättelse hos den skadelidande. Även om ersättningen för ekonomiska 

skador enligt lagen egentligen också innebär ett slags erkännande av att personen varit 

utsatt för ett oberättigat frihetsberövande, så är det endast lidandeersättningen som 

signalerar att detta utgjort en oförrätt som orsakat psykiska påfrestningar.  

 Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att ersättningen för ideella skador 

inte kan göra anspråk på att vara reparativ. Genom att den skadelidande tillerkänns en 

summa pengar blir det oberättigade frihetsberövandet eller kränkningen genom brottet 

inte ogjort. Inte heller går det att säga att en viss kränkning eller ett visst lidande 

motsvaras av en exakt summa pengar. På grund av dessa omständigheter kan det 

förmodas vara svårt att dra några slutsatser om vilken effekt ersättningen för ideell 

                                                                                                                                                                          
 

förhållanden. Se t.ex. Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet s. 75; Friberg, Kränkningsersättning – 

Skadestånd för kränkning genom brott s. 88 f.  
54

 NJA 2012 s. 464 p. 6, med hänvisning till prop. 1974:97 s. 70 och 72; prop. 1997/98:105 s. 56 f.; 

prop. 2000/01:68 s. 19.  
55

 Prop. 2000/01:68 s. 48. Angående detta uttalande se Friberg, Kränkningsersättning – Skadestånd för 

kränkning genom brott s. 741 ff.; Schultz, Kränkning – Studier i skadeståndsrättslig argumentation s. 72 

ff.  
56

 Prop. 2000/01:68 s. 48.  
57

 Se t.ex. Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet s. 113; Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada 

s. 118 f.; Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 46.  
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skada får i det enskilda fallet. Däremot bör lagreglerna utformas och tillämpas utifrån 

ambitionen att syftet med skadeståndet ska uppfyllas. Med andra ord bör det eftersträvas 

att ersättningen för ideell skada ger en känsla av viss kompensation, lindring av 

skadeverkningarna och kanske även upprättelse.  

 Förutom reparation antas skadeståndet ha en preventiv funktion, genom att 

människor generellt undviker att handla på ett sätt som kan medföra 

skadeståndsskyldighet.
58

 Huruvida ersättning för ideell skada i allmänhet har någon 

preventiv effekt kommer dock inte att beröras närmare. I fråga om ersättning för 

oberättigade frihetsinskränkningar får nämligen det preventiva syftet anses vara av 

marginell betydelse, vilket också har konstaterats av HD.
59

 Det finns visserligen starka 

skäl som talar för att det allmänna bör vara restriktiv med beslut om att utsätta enskilda 

för frihetsinskränkningar, men risken för att annars ådra staten skadeståndsansvar är 

knappast det som väger tyngst. Ett frihetsberövande är ett allvarligt ingrepp och innebär 

ett intrång i individens grundläggande fri- och rättigheter. Därför är det av största vikt 

att den som varit utsatt för en frihetsinskränkning som sedermera visar sig vara 

oberättigad erhåller kompensation för detta.
60

 Samtidigt måste domstolar och 

myndigheter kunna besluta om frihetsinskränkningar i vissa fall för att upprätthålla ett 

fungerande samhälle och för att kunna utreda samt förebygga brott.  
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 Se t.ex. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 327; Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet s. 77; 

Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 42 ff.; Karlgren, Skadeståndsrätt s. 13 f.   
59

 NJA 1990 s. 808. 
60

 Prop. 1974:97 s. 46. 
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4 Ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen 

4.1 Ersättningsgill skada  

4.1.1 Strikt skada? 

Ovan har konstaterats att ansvaret för ersättning enligt frihetsberövandelagen är strikt, 

men frågan är hur uppkommen skada betraktas. Anses alla oberättigade 

frihetsberövanden medföra lidande för den drabbade? Det är den frågan som ska 

diskuteras i detta avsnitt, som jag har valt att kalla för "Strikt skada?".  

 I den utredning som föranledde införandet av LEF föreslogs att ett oberättigat 

frihetsberövande alltid skulle anses medföra ett ersättningsgillt lidande, bland annat med 

motiveringen att en inlåsning är ägnad att medföra mer eller mindre kännbara psykiska 

påfrestningar.
61

 Regeringen avstyrkte dock det förslaget och menade att det i 

undantagsfall kan vara så att ett frihetsberövande inte medför något lidande alls. Som 

exempel nämndes att den drabbade under lång tid missbrukat alkohol eller narkotika 

samt saknar bostad och anställning.
62

 I dylika fall ansågs att ett frihetsberövande kunde 

framstå som en humanitär åtgärd.
63

 Någon utförligare motivering till varför ett 

frihetsberövande inte skulle medföra något obehag för socialt utsatta personer gavs inte 

i förarbetena. Antagandet tycks dock bygga på tanken att den som saknar en fast punkt i 

tillvaron inte skulle uppleva frihetsberövandet som någon egentlig förlust. Samma 

resonemang som fördes i förarbetena till LEF återfinns i propositionen till 

frihetsberövandelagen som kom drygt 20 år senare.
64

 I den propositionen  gjorde 

regeringen även bedömningen att JK bör ha möjlighet att begära utdrag ur 

belastningsregistret i skaderegleringsärenden vid oberättigade frihetsinskränkningar. Av 

lagtekniska skäl infördes dock ingen reglering av den innebörden.
65

 Det faktum att 

regeringen hade den här uppfattningen visar dock att den fann tidigare frihets-

berövanden vara av betydelse för ersättningsbestämningen.  
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 SOU 1972:73 s. 145. 

62
 Prop. 1974:97 s. 72.  

63
 Prop. 1974:97 s. 70. 

64
 Prop. 1997/98:105 s. 57.  
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 Prop. 1997/98:105 s. 29 f.  
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Såvitt jag har funnit har JK aldrig helt nekat någon ersättning med motiveringen att det 

inte kan anses ha uppkommit något lidande med hänsyn till den berördas personliga 

förhållanden. Däremot har omständigheter som levnadsförhållanden och social situation 

beaktats i ersättningsbegränsande riktning vid bestämmandet av lidandeersättningens 

storlek.
66

 Enligt min mening framstår dock påståendet att ett frihetsberövande inte 

skulle medföra något lidande då personen i fråga är bostadslös och har missbruks-

problem som främmande. Likaså finner jag det anmärkningsvärt att lagstiftaren, så sent 

som i slutet av förra seklet, gav uttryck för den här uppfattningen i motiven till 

frihetsberövandelagen.
67

 Tankegångarna framstår inte som helt förenliga med dagens 

värderingar, då de signalerar att vissa personers fri- och rättigheter inte behöver värnas i 

samma utsträckning som andras. Att en person hamnat i utanförskap och lever under 

svåra sociala förhållanden bör med dagens synsätt inte kunna ses som ett rättfärdigande 

av ett oberättigat frihetsberövande.  

 Jag har också svårt att förstå varför en persons eventuella tidigare brottslighet bör 

påverka ersättningen för ett oberättigat frihetsberövande. Det är visserligen inte 

otänkbart att en person som lever under ordnade förhållanden och aldrig tidigare varit 

föremål för brottsmisstankar upplever det som en större psykisk påfrestning att sitta 

häktad än vad en person som varit med om det flera gånger tidigare gör. Det väsentliga 

bör dock anses vara att någon har utsatts för en frihetsinskränkning och därmed saknat 

möjlighet att välja fritt vad han eller hon vill göra, trots att detta ej var berättigat enligt 

lagens mening. Detta mer rättighetsinriktade synsätt bekräftades av HD i NJA 2012 s. 

464.
68

 I domen konstaterades att alla människors frihet måste värderas lika högt, oavsett 

social status och kriminell belastning. Enligt HD följer detta av allmänt omfattade etiska 

och humanistiska värderingar.
69

 HD fastslog att den frihetsberövades personliga 

förutsättningar endast ska kunna beaktas i ersättningshöjande riktning. Tidigare 

                                                           
 

66
 JK dnr 3511-89-41. I fallet ansågs även tidigare frihetsberövanden tala för en lägre lidandeersättning.  

67
 Även Schultz är av den uppfattningen, se Schultz, Frihetsberövande, ersättning och rättigheter JT 

2012/13 s. 440.  
68

 Schultz, Frihetsberövande, ersättning och rättigheter, JT 2012/13 s. 441. Jfr Andersson som är kritisk 

till att den typen av rättighetshänsyn skulle motivera den bedömning som HD gjorde i målet. Han menar 

att rättighetsargumentet snarare antyder ett individualistiskt synsätt och att det inte förklarar varför 

personliga förhållanden inte ska beaktas. Se Andersson, Utveckling av ersättningsrätten vid 

frihetsberövanden – objektivt och kollektivistiskt schabloniserande, motiverat med individuellt 

rättighetsskydd, Infotorg Juridik. Publicerad 11oktober 2012.   
69

 NJA 2012 s. 464 p. 11.  
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frihetsberövanden som den skadelidande varit utsatt för saknar därmed betydelse för 

bestämmandet av lidandeersättningen.  

 Den ståndpunkt som uttrycktes i utredningen som föregick LEF blev alltså 

bekräftad 40 år senare. Nämligen att det måste anses betungande för envar att tvingas 

lämna sin självvalda miljö och sina sociala kontakter genom ett frihetsberövande.
70

 

Även om det de facto inte är lika betungande för alla, så ska personliga förhållanden 

inte kunna utgöra skäl för en begränsning av ersättningen och inte ens i undantagsfall 

ska de kunna medföra att den frihetsberövade inte anses ha lidit överhuvudtaget. För att 

återknyta till avsnittets rubrik och den inledningsvis ställda frågan bör lidande på grund 

av ett oberättigat frihetsberövande kunna ses som en slags "strikt skada".
71

  

 

 

4.1.2 Kausalitet 

Som framgått ovan är det endast lidande till följd av själva frihetsberövandet som 

berättigar till skadestånd enligt frihetsberövandelagen.
72

 Lidande på grund av brotts-

misstanken som sådan är däremot inte ersättningsgillt. Med tanke på att grunden för 

frihetsberövandet, trots detta, anses kunna påverka graden av lidande till följd av 

detsamma uppstår gränsdragningssvårigheter. Frågan är hur det ska avgöras vad som är 

ett lidande beroende på frihetsberövandet och vad som inte är det. En annan fråga är om 

det överhuvudtaget är nödvändigt att försöka dra en sådan gräns.  

 Uttalandet att skador som vållats av brottsmisstanken faller utanför lagens 

tillämpningsområde kan tolkas som ett förtydligande om att det inte innebär ett 

ersättningsgillt lidande att överhuvudtaget bli misstänkt för brott.
73

 Uttalandet motsäger 

inte heller att det vid lidandeersättningens bestämmande kan beaktas vilken typ av brott 

som misstankarna har avsett, när de har utgjort grund för ett oberättigat 

frihetsberövande. Frågan är dock hur det lidande som uppstått redan på grund av 

brottsmisstanken ska separeras från det lidande som är en följd av frihetsberövandet. 

                                                           
 

70
 SOU 1972:73 s. 145. 

71
 Se dock avsnitt 2.2.1 not 25.  

72
 Se avsnitt 1.1 not 4.  

73
 Jfr NJA 2005 s. 462.  
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Detta är till synes mycket svårt att besvara, speciellt med tanke på att det senare lidandet 

anses kunna påverkas av vilken brottstyp som anklagelserna avser. 

 Det följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer att det är den som har varit 

utsatt för en oberättigad frihetsinskränkning som har bevisbördan för att en ersättnings-

gill skada har uppstått och hur stor denna är. Enligt förarbetena finns dock anledning att 

visa generositet gentemot den enskilda i detta avseende på grund av sättet som skadan 

har uppkommit på.
74

 När det gäller de ekonomiska ersättningsposterna framstår det som 

naturligt att den skadelidande måste visa att han eller hon till exempel har förlorat 

arbetsinkomst på grund av frihetsinskränkningen och i så fall hur mycket. I fråga om 

ideell skada konstaterades ovan i avsnitt 4.1.1 att ett oberättigat frihetsberövande i 

princip alltid ska anses ha medfört ett ersättningsgillt lidande numera. JK beaktar 

dessutom självmant sådana omständigheter som kan tala för en förhöjd 

lidandeersättning.
75

 Frågan som återstår är huruvida den skadelidande måste visa hur 

stor del av lidandet som beror på frihetsberövandet. När det gäller orsakssambandet har 

HD uttalat att det i fråga om brottets art är i princip ogörligt att hålla isär vad som är en 

effekt av själva frihetsberövandet och vad som beror på övriga moment i det rättsliga 

förfarandet.
76

 Därför ansåg HD att det finns anledning att inte ställa allt för höga krav på 

bevisningen när det gäller att hänföra skadan till det aktuella frihetsberövandet. Det som 

åsyftades med uttrycket brottets art i detta sammanhang var brottstypen som legat till 

grund för frihetsberövandet och som alltså i vissa fall kan påverka lidandeersättningen. 

Uttrycket ska inte förväxlas med begreppet artbrott.
77

 

 Kausalitetsfrågan kan sammantaget antas vara ett teoretiskt problem, snarare än ett 

praktiskt.
78

 Då en persons negativa känslor i samband med ett straffprocessuellt 

förfarande varken går att mäta eller att tydligt separera, finns anledning att istället visa 

generositet gentemot den skadelidande i enlighet med uttalandena i förarbetena och av 

HD. 
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 Prop. 1974:97 s. 36, 76 och 91.  
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 http://www.jk.se/ersattning-klagomal/Frihetsberovande.aspx. 

76
 NJA 1979 s. 297.  

77
 Se om begreppet artbrott Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s. 254 ff.; Jareborg & Zila, 

Straffrättens påföljdslära s. 139 ff. 
78

 Med detta är dock inte sagt att frågan om orsakssamband helt saknar betydelse. Den skadelidande kan 

t.ex. inte få ersättning för lidande som påstås ha uppkommit efter frihetsberövandet.  
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4.2 Ersättningens bestämmande  

4.2.1 Allmänt om ersättningens bestämmande  

Enligt propositionen till frihetsberövandelagen ska det i huvudsak göras en skönsmässig 

uppskattning av graden av lidande i varje enskilt fall, men i första hand bör 

förhärskande etiska och sociala värderingar läggas till grund för bedömningen.
79

 Detta 

förarbetsuttalande sätter fingret på problematiken med det ideella skadeståndet som 

sådant. Å ena sidan bör det vara den faktiska skadan, i den mån denna kan uppskattas, 

som ska ersättas. Detta kan anses tala för att det bör göras en individualiserad 

bedömning baserad på den ersättningsberättigades subjektiva upplevelse. Å andra sidan 

kan det vara mycket svårt att utreda och värdera skadan när den består av psykiskt 

lidande. Praktikabilitet kan därför utgöra ett argument för en mer objektiv bedömning 

av skadan. En sådan rättstillämpning ökar dessutom förutsebarheten, varför även 

rättssäkerhetshänsyn kan tala för att ersättningen bör utgå med ett standardiserat belopp. 

Vid införandet av LEF diskuterades om ersättning för lidande skulle utgå enligt en 

schablon baserad på frihetsberövandets längd och basbeloppets storlek, men detta 

förslag avstyrktes av regeringen.
80

 Detta motiverades på samma sätt som ställnings-

tagandet att ett oberättigat frihetsberövande inte per definition skulle anses medföra 

lidande, nämligen att det kan vara stora skillnader mellan olika fall. Regeringen ansåg 

att även betydelsen av frihetsberövandets längd kunde variera kraftigt och menade att i 

vissa situationer kunde enbart det faktum att ett frihetsberövande kommit till stånd inne-

bära ett stort lidande.
81

  

  Här kan dock en jämförelse göras med bestämmandet av ersättningen för ideell 

skada enligt SkL. Av 5 kap. 1 § p. 3 SkL framgår att vid personskada ersätts fysiskt och 

psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller 

annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättningen 

för sveda och värk samt för lyte och men bestäms i regel schablonmässigt efter tabeller 
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 Prop. 1997/98:105 s. 57. Jfr prop. 2000/01:68 s. 56.  

80
 Prop. 1974:97 s. 73 ff.  

81
 Prop. 1974:97 s. 75.   
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som utarbetats av Trafikskadenämnden.
82

 Som skäl för detta har bland annat anförts att 

skadestånd för ideell skada bör bestämmas efter så fasta kriterier som möjligt för att 

undvika godtycke samt att användningen av schabloner effektiviserar och förenklar 

skaderegleringen.
83

 Vidare har det ansetts svårt att åstadkomma konsekventa och 

rättvisa bedömningar baserade på underlaget i de enskilda fallen.
84

 

 Även om tabeller inte används på samma sätt vid utdömande av 

kränkningsersättning, så bestäms även det skadeståndet på ett schablonartat sätt. 

Brottsoffermyndigheten (BrOM) och domstolarna har utvecklat en praxis som innebär 

att olika kränkningar har åsatts ett normalbelopp som bildar utgångspunkt för 

bedömningen,
85

 ungefär på samma sätt som enligt JK:s praxis i ersättningsärenden på 

grund av oberättigade frihetsinskränkningar. Före 2002 användes uttrycket lidande i den 

bestämmelse som idag motsvaras av 2 kap. 3 § SkL om kränkningsersättning.
86

 

Begreppet utmönstrades eftersom det ansågs föra tankarna främst till den skadelidandes 

subjektiva upplevelse, vilket framstod som mindre lämpligt med tanke på att 

ersättningen ska bestämmas utifrån vilken den kränkning som typiskt sett uppkommer 

genom det brottsliga angreppet.
87

  

 I det ovan behandlade avgörandet, NJA 2012 s. 464, anförde HD att det låg i linje 

med den allmänna utvecklingen på skadeståndsrättens område att bedöma ideell skada 

på ett objektiverat sätt och att detta borde gälla även i fråga om lidandeersättningen 

enligt frihetsberövandelagen.
88

 Detta kan ses som ett viktigt ställningstagande, även om 

HD inte uteslöt att omständigheterna i det enskilda fallet kan beaktas som skäl för en 

förhöjd ersättning. Mot bakgrund av avgörandet och jämförelsen med ideella skador 

enligt SkL, är min uppfattning att den motvillighet mot schabloner som uttrycks i 

propositionen till LEF inte helt överensstämmer med dagens syn på hur ersättningen för 

ideell skada ska bestämmas. Riktlinjer för vilken lidandeersättning som ska utgå enligt 

frihetsberövandelagen tillämpas dessutom av JK i stor utsträckning.  
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4.2.2 JK:s riktlinjer  

De normalbelopp som JK numera tillämpar vid utdömande av ersättning för lidande 

enligt frihetsberövandelagen är följande. Skadestånd utgår med 30 000 kr för den första 

månaden, 20 000 kr ytterligare per månad fram till och med den sjätte månaden och 

därefter med 15 000 kr för varje månad.
89

 I NJA 1990 s. 808 bekräftade HD att de rikt-

linjer som JK utarbetat i sin praxis ska användas vid bedömningen av vilken lidande-

ersättning som ska utdömas. Dessa innebär att JK använder ett normalbelopp baserat på 

frihetsberövandets längd som utgångspunkt vid prövningen. HD betonade dock att det 

inte var fråga om en taxa eller schablon för lidandeersättningen. Av praxisgenomgången 

som följer i kapitel 5 och 6 kommer det att framgå att JK då och då anser att det finns 

skäl att inte tillämpa riktlinjerna, utan istället företa en friare bedömning. I förarbetena 

till frihetsberövandelagen uttrycktes att riktlinjerna skulle tillämpas även 

fortsättningsvis samt att bedömningen skulle utgå från normalbeloppet och därefter 

kunde ytterligare faktorer, så som det påstådda brottets karaktär, vägas in.
90

 Det så 

kallade normalbeloppet har successivt höjts med hänsyn till förändringar i penning-

värdet. 

 Från och med januari 2012 gäller vissa förändringar av JK:s praxis i ersättnings-

ärenden av detta slag.
91

 Bland annat innebär det att massmedial uppmärksamhet i 

princip inte kommer att föranleda förhöjd ersättning för lidande längre. Det motiveras 

med att medieklimatet har förändrats väsentligt sedan förarbetena till 

frihetsberövandelagen skrevs och att det idag snarare är regel än undantag att det 

förekommer publicitet kring ett frihetsberövande. Därför är det numera mycket svårt att 

överblicka och bedöma innehållet i samt omfattningen av den mediala uppmärksamhet 

som ett visst frihetsberövande har medfört. För att kompensera att publicitet inte längre 

beaktas har de så kallade normalbeloppen för lidandeersättningen höjts generellt.  
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 Argumentet att medieklimatet har genomgått så stora förändringar, skulle enligt 

min mening lika gärna kunna användas som skäl för att uppmärksamhet i media borde 

beaktas i högre utsträckning. Det faktum att det blivit vanligare med publicitet kring 

frihetsberövanden samt det faktum att omfattningen och spridningen av desamma har 

ökat borde knappast göra att lidandet i det enskilda fallet blir mindre. Snarare tvärtom. 

Å andra sidan kan det anses att ett ökat lidande till följd av ett allt hårdare medieklimat 

inte bör vara något som staten ska stå för. Mer om vilka effekter denna nya praxis kan 

tänkas få och hur den påverkar hur man bör bedöma lidandet för oberättigade 

frihetsberövanden diskuteras i avsnitt 5.3. 

 Ytterligare en förändring som infördes 2012 är att det utgår en förhöjd ersättning 

för lidande till unga personer som när frihetsberövandet inleddes var 15–18 år gamla.
92
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 JK har även före 2012 beaktat den skadelidandes ungdom vid bestämmandet av ersättning för lidande 
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5 Grunden för frihetsberövandet: påstått brott  

5.1 Introduktion till avsnittet 

Som nämndes inledningsvis finns exempel på att när frihetsberövanden har grundats på 

anklagelser om vissa brottstyper har det beaktats vid bestämmandet av 

lidandeersättningens storlek och föranlett ett högre skadestånd än vad som annars skulle 

ha utgått. Vilket genomslag som misstankar om eller fällande domar för sådana brott 

har, går inte att utläsa av JK:s praxis. Detta beror på att när ersättningen har blivit högre 

än vad som enligt JK:s riktlinjer utgör normalfallet, har JK gjort en friare bedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet och brottstypen har då varit en av flera faktorer 

som nämnts som skäl för en förhöjd ersättning.
93 

Det är inte heller fråga om att utföra 

någon matematisk uträkning vid bestämmandet av skadestånd för lidande enligt 

frihetsberövandelagen. Riktlinjerna, som baseras uteslutande på frihetsberövandets 

varaktighet, tjänar enbart som utgångspunkt vid bedömningen. I en del fall väljer dock 

JK att frångå dessa och bestämmer skadeståndet till ett betydligt högre belopp. Hur 

mycket högre ersättning det genererar i förhållande till normalfallet om grunden för 

frihetsberövandet varit en misstanke om våldtäkt mot barn är därför en fråga som är 

nästintill omöjlig att besvara.  

 Likaså är det mycket svårt att utläsa hur de olika brottstyperna som har beaktats i 

praxis förhåller sig till varandra. Som kommer att framgå av praxisgenomgången nedan 

har JK i vissa fall försökt att gradera olika brottsmisstankar och motivera varför en viss 

ersättning blivit högre än en annan. Ofta lämnas det emellertid mer eller mindre 

okommenterat varför ett frihetsberövande grundat på ett särskilt brott har föranlett det 

skadestånd det har gjort. I många fall konstateras endast att det är motiverat att avvika 

från normalersättningen med hänsyn till olika uppräknade omständigheter, bland annat 

att det är fråga om till exempel allvarlig och chikanerande brottslighet.
94

 En rad andra 
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uttryck har också förekommit, exempelvis synnerligen allvarlig brottslighet,
95

 

brottslighet av allvarligt slag
96

 och brott som i allmänhetens ögon tett sig särskilt 

avskyvärt.
97

 

 När det gäller de brottstyper som har fått genomslag vid ersättningens bestämmande 

rör det sig främst om grova vålds- och sexualbrott. Med detta är dock inte sagt att de är 

de enda brotten som kan beaktas eller, för den delen, att alla allvarliga vålds- och 

sexualbrott beaktas vid ersättningens bestämmande. Nedan kommer jag dock att utgå 

från de brottstyperna och dela in de exempel jag har valt i de två kategorierna så långt 

det är möjligt. Grova vålds- respektive sexualbrott är sådana som jag tror att de flesta 

skulle anse vara mycket stigmatiserande att bli anklagad eller dömd för. Som en tredje 

kategori har jag dock valt ut exempel på fall som helt enkelt inte passar in i någon av de 

övriga grupperna. Dessa blir extra intressanta att behandla eftersom det eventuellt kan 

anses mer diskutabelt huruvida andra brottstyper än de ovan nämnda ska beaktas och i 

så fall vilka brottstyper det ska röra sig om. Självfallet kan det även finnas olika åsikter 

om huruvida brottstypen bör beaktas överhuvudtaget samt om vålds- och sexualbrott 

verkligen förtjänar någon slags särställning i det hänseendet. Jag tror dock,  som sagt, 

att det finns en relativt utbredd uppfattning om att just de brotten väcker anstöt och 

missaktning hos andra. Därför kan det antas att många är av uppfattningen att det 

generellt sett innebär ett större lidande att vara frihetsberövad misstänkt för sexuella 

övergrepp mot barn än att vara det misstänkt för stöld eller narkotikabrott.  

 

 

5.2 Praxis  

5.2.1 Allvarliga våldsbrott 

Under detta avsnitt har jag valt ut några av JK:s avgöranden där grunden för frihets-

berövandet varit misstankar om eller fällande domar avseende allvarliga våldsbrott, för 

att exemplifiera hur JK har resonerat och vilka ersättningar som har dömts ut. Inom den 

här kategorin är det liten variation när det gäller vilka brott som har genererat en högre 
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lidandeersättning. I det flesta fall handlar det om anklagelser gällande så grova brott 

som mord eller försök till mord.  En del av de fall jag har valt att ta upp är sådana där 

brotten och omständigheterna kring har dem blivit mycket uppmärksammade och som 

en bredare allmänhet därför känner till. Jag får härvid påminna om att de JK-avgöranden 

som publiceras är sådana som bedömts vara av allmänt intresse, vilket skulle kunna 

förklara att en del av de fall jag tagit del av är just sådana som rör anklagelser om 

mycket uppmärksammade brott. En annan tänkbar förklaring är att det främst är i 

sådana fall som JK funnit anledning att avvika från riktlinjerna. Det innebär att i de fall 

när så har skett har det ofta funnits anledning att beakta både grunden för frihets-

berövandet och medial uppmärksamhet i enlighet med den praxis som gällde före 2012. 

Även personliga förhållanden vägs då och då in i bedömningarna.  

 H, som friats av tingrättens i det så kallade styckmordsmålet, tillerkändes ersättning 

med stöd av LEF 1989.
98

 H, som var läkare, misstänktes för att tillsammans med en 

annan läkare ha mördat och styckat en kvinna. På grund av dessa misstankar hade han 

varit frihetsberövad i cirka fem månader. JK anförde att två faktorer är särskilt 

framträdande i ärenden som på ett påtagligt sätt skiljer sig från normalfallen. 

 

"För det första gäller det mål i vilka omständigheterna kring brottsmisstanken är mycket 

motbjudande eller på annat sätt avskyvärda eller vanhedrande. För det andra är det fall som 

rönt exceptionellt stort uppseende och i vilka den misstänkte blivit utsatt för särskilt stor 

och närgången massmedial uppmärksamhet."  

 

Eftersom dessa två faktorer förelåg samtidigt i det aktuella ärendet, var det enligt JK 

fråga om ett mycket speciellt fall och en ren undantagssituation. JK menade att det i ett 

sådant fall fanns anledning att anta att den ersättningsberättigade hade drabbats av ett 

särskilt stort lidande. JK anförde också att "H:s personliga situation kan bedömas ha 

radikalt försämrats till följd av det inträffade" och bestämde ersättningen för lidande till 

begärda 150 000 kr. JK:s konstaterande att det var fråga om ett undantagsfall, då dessa 

båda omständigheter förelåg samtidigt kan eventuellt ifrågasättas. Vid den tiden hade 

visserligen inte många ersättningsanspråk rörande så uppmärksammade fall prövats av 

JK, men enligt min mening är det inte det faktum att båda faktorerna förelegat i ett och 

samma ärende som är det ovanliga. Är omständigheterna kring brottsmisstanken mycket 
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motbjudande tenderar det att väcka medial uppmärksamhet, vilket exemplen nedan 

kommer att visa. Det ovanliga bör snarare anses vara att brottsmisstanken avser ett så 

pass avskyvärt brott.   

 Christer Pettersson satt häktad i knappt tio månader, misstänkt för mordet på stats-

minister Olof Palme, innan han friades av Svea hovrätt den 2 november 1989. Han 

begärde två miljoner kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet hade 

orsakat honom.
99

 I sin bedömning inledde JK med att erinra om att den skada som ska 

ersättas ska ha anknytning till själva frihetsinskränkningen. Vidare betonades att det är 

det faktiska lidandet som ska ersättas, vilket innebär att det ska ske en individuell 

prövning i det enskilda fallet. Därefter anförde JK att det i det aktuella fallet finns 

anledning att avstå från att tillämpa riktlinjerna vid bestämmandet av ersättningen. JK 

uttryckte sig på följande sätt.  

 

"Omständigheterna i detta fall skiljer sig emellertid radikalt från vad som brukar föreligga i 

ärenden av detta slag. Brottsmisstanken avsåg ett avskyvärt brott, som på grund av brotts-

offrets person inte kan jämföras med något annat våldsbrott i modern tid. Frihetsberövandet 

har också rönt exceptionellt stort uppseende. Pettersson har utsatts för särskilt omfattande 

och närgången uppmärksamhet från massmedier och allmänhet." 

 

Efter att ha konstaterat detta fortsatte JK med att poängtera att en del av de 

omständigheter som Christer Petterson hade åberopat till stöd för sitt anspråk inte hade 

med själva frihetsberövandet att göra, utan snarare är lidande till följd av polis-

utredningen eller handläggningen i domstol. Dessutom menar JK att det inte går att 

bortse från Christer Pettersons personliga förhållanden och sociala situation vid 

bedömningen av lidandet. Det framgår inte uttryckligen vilka förhållanden som åsyftas, 

men tidigare i avgörandet hänvisas till de förarbetsuttalanden som anger att om den 

frihetsberövade personen under lång tid missbrukat sprit eller narkotika och saknar 

bostad och anställning, kan detta undantagsvis innebära att frihetsberövandet inte alls 

eller i begränsad utsträckning medfört lidande.
100

 Enligt JK kunde inte heller det faktum 

att Christer Petterson tidigare varit anhållen och häktad lämnas utan avseende. JK 

menade att detta medförde att lidandet inte kunde anses vara så stort som Christer 
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Petterson hade gjort gällande. Han tillerkändes därför 300 000 kr i ersättning för 

lidande.  

 Även mordet på utrikesminister Anna Lindh kom att föranleda ett oberättigat frihets-

berövande för vilket ersättning utgick. Den person som i media kallades 35-åringen och 

som satt häktad i åtta dagar misstänkt för brottet, begärde ersättning för lidande med 

240 000 kr.
101

 Liksom i de ovan nämnda fallen konstaterade JK att det förelåg skäl att 

inte tillämpa riktlinjerna för lidandeersättningen i den aktuella situationen. JK anförde 

att "omständigheterna helt skiljer sig från vad som är normalt i ärenden om ersättning 

med anledning av frihetsberövanden". Vidare uttryckte JK följande.  

 

"Först och främst avser brottsmisstanken synnerligen allvarlig brottslighet. Dessutom har 

uppmärksamheten från massmedier och allmänhet varit extremt stor. [...] Genom den 

publicitet som förekom under frihetsberövandet kunde NN identifieras av många, men för 

de flesta förblev hans identitet okänd. Detta får vägas in i bedömningen utifrån utgångs-

punkten att lidandet under frihetsberövandet normalt får antas vara större ju fler som då kan 

identifiera personen."  

 

Till skillnad från fallet som rörde Christer Pettersson, nämndes ingenting explicit om 

brottsoffrets person i detta avgörande. Indirekt hade detta självfallet betydelse ändå, på 

grund av att uppmärksamheten kring frihetsberövandet förmodligen inte hade blivit 

extremt stor om det inte hade grundat sig på misstankar om ett ministermord.  

 35-åringen hade, liksom Christer Pettersson, varit föremål för frihetsberövanden 

tidigare. I detta fall konstaterade JK dock att de exceptionella omständigheterna i 

ärendet medför att den faktorn borde tillmätas mycket mindre betydelse än den normalt 

gör. Som jag förstår det, ger JK uttryck för uppfattningen att tidigare erfarenheter av 

frihetsberövanden gör lidandet vid ett oberättigat frihetsberövande mindre påtagligt, 

men att så behöver inte vara fallet i mycket uppseendeväckande och speciella ärenden 

som det föreliggande. Något sådant resonemang förekom inte vad gäller Christer 

Pettersson. 35-åringen tillerkändes slutligen 150 000 kr i lidandeersättning för de åtta 

dagar han tillbringat i häktet, vilket är hälften av vad Christer Pettersson erhöll efter att 

ha varit frihetsberövad i tio månader. Visserligen skiljer det 14 år mellan avgörandena 

och rättsutvecklingen har under denna tid medfört att ersättningen för andra typer av 
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ideella skador generellt sett har blivit högre.
102

 Dessutom kan skillnader över tid delvis 

förklaras med förändringar av penningvärdet.
103

 Enligt min mening är det dock en 

anmärkningsvärt stor skillnad mellan ersättningarna i de både fallen. 

 Avgörandet rörande den så kallade 35-åringen är också intressant att jämföra med 

ett annat, mer samtida fall.
104

 I det ärendet prövade JK ersättningsanspråket från BM 

som varit frihetsberövad i cirka två och en halv månad på grund av att han misstänktes 

ha mördat sin dotter. Åklagaren lade ner förundersökningen och BM begärde ersättning 

med 500 000 kr för det lidande som frihetsberövandet orsakat. JK bestämde dock 

ersättningen till 150 000 kr, precis som i 35-åringens fall. Argumentationen i de båda 

ärendena följer dessutom samma mönster och är i stora delar identisk. JK konstaterade i 

BM:s fall att "omständigheterna skiljer sig från vad som är normalt i ärenden om 

ersättning med anledning av frihetsberövanden", vilket kan jämföras med "helt skiljer 

sig" i det avgörande som rörde 35-åringen. Precis som i det fallet anförde JK även 

beträffande BM att brottsmisstanken har avsett synnerligen allvarlig brottslighet. 

Därefter konstaterade JK att uppmärksamheten från massmedier varit stor i BM:s 

situation, medan uppmärksamheten från massmedier och allmänhet var extremt stor 

beträffande 35-åringen.  

 JK tycks således inte bedöma grunden för dessa två frihetsberövanden olika, 

däremot får den större uppståndelse som misstankarna om att ha mördat 

utrikesministern medförde antas ha inneburit ett större lidande. BM:s frihetsberövande 

varade i 78 dagar, vilket är nästan tio gånger så långt som det frihetsberövande som 35-

åringen blev föremål för. Med dagens praxis, som innebär att medial uppmärksamhet i 

regel inte ska beaktas, är det frågan om dessa två fall skulle ha genererat lika stor 

ersättning för lidande.  

 YA hade dömts till livstids fängelse för att ha mördat en person inne på puben 

Broder Tuck i Stockholm. Han avtjänade cirka två år och tre månader i fängelse innan 

han friades efter resning. JK konstaterade att det i YA:s fall fanns skäl att utge en högre 
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ersättning än den som normalt utgår för lidande enligt frihetsberövandelagen.
105

 

Därefter jämförde JK YA:s situation med ett annat avgörande, vilket gällde en person 

som avtjänat ett fängelsestraff på två år och fyra månader och senare friats efter 

resning.
106

 Utöver frihetsberövandets varaktighet fanns dock inte många likheter mellan 

fallen. Det senare rörde en person som blivit dömd för grovt sexuellt utnyttjande av 

underårig och övergrepp i rättssak och som efter att ha avtjänat två tredjedelar av den 

utdömda strafftiden frigavs villkorligt. Ändå citerades följande skäl för en förhöjd 

ersättning från det fallet i avgörandet rörande YA. 

 

"Det bör dock samtidigt beaktas att frihetsberövandet föranleddes av misstankar om 

allvarliga och chikanerande brott mot en nära anhörig och att S dömdes till och tvingades 

verkställa ett långt fängelsestraff. Vidare bör beaktas att S var häktad under lång tid samt 

den särskilda oro han måste ha känt för hur frihetsberövandet skulle påverka hans familje-

liv, övriga sociala kontakter och möjligheter att skaffa sig inkomster. Omständigheterna är 

även i övrigt sådana att lidandet i S:s fall  får anses ha varit särskilt påtagligt." 

 

JK menade att de skäl som i S:s fall talade för att skadeståndet skulle bli högre än 

normalt, förelåg även i YA:s situation. Det brott som YA dömdes för var dock inte 

riktat mot en anhörig. Istället nämnde JK att "YA har varit misstänkt för ett synnerligen 

allvarligt brott, ett brutalt beställningsmord". Vidare gav JK uttryck för att det faktum 

att YA dömts i två instanser till lagens strängaste straff och att domen vann laga kraft 

måste ha inneburit ett ökat lidande, genom att YA därefter knappast kunde förvänta sig 

annat än att behöva avtjäna ett mycket långt fängelsestraff. Därutöver nämnde JK att 

YA på grund av frihetsberövandet inte har kunnat ha en vardaglig kontakt med sina små 

barn och att han inte heller har kunnat bidra till familjens försörjning. YA tillerkändes 

1 600 000 kr i ersättning för lidande.  

 I detta fall tog JK alltså hänsyn till YA:s familjeförhållanden och det faktum att han 

hade ett barn som vid tiden för frihetsberövandet var nio månader gammalt samt ett barn 

som föddes under häktestiden. Det kan visserligen antas att det är först vid långa 

frihetsberövanden som den skadelidandes relation till sina barn försämras påtagligt. 

Däremot bör redan ett betydligt kortare frihetsberövande än det som YA tvingades 
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verkställa, vara mycket påfrestande för de flesta som har så små barn. Det är 

förmodligen inte heller bara i YA:s fall som det är nästintill omöjligt att skaffa 

inkomster och bidra till familjens försörjning under frihetsberövandet. Rimligen blir 

dock även detta bekymmer mera påtagligt ju längre tid frihetsberövandet pågår.  

 

 

5.2.2 Allvarliga sexualbrott 

Sexualbrotten är en annan typ av brott som, när de har utgjort grund för ett oberättigat 

frihetsberövande, har ansetts motivera en högre ersättning för lidande. I flera av 

avgörandena där så har skett har det rört sig om sexualbrott mot underåriga. Nedan 

följer en genomgång av praxis, som kan tjäna som exempel på hur JK har resonerat och 

vilken ersättning dylika fall har föranlett.  

 Leif S tillerkändes ersättning i ett beslut från 1981.
107

 Han dömdes för våldtäkt och 

medhjälp till våldtäkt och var på grund av detta frihetsberövad i ett år innan han frigavs 

villkorligt. Efter resning ogillades åtalet mot Leif S och han yrkade ersättning med 

60 000 kr för det lidande som detta orsakat honom. JK konstaterade att på grund av 

frihetsberövandets varaktighet och "med hänsyn till Leif S:s ungdom, arten av de brott 

för vilka han fällts till ansvar samt den publicitet hans fall väckt måste frihets-

inskränkningen ha inneburit en betydande påfrestning för honom" (min kursivering). 

Därför bestämde JK ersättningen för lidande till vad som då påstods vara ett 

förhållandevis högt belopp, nämligen 50 000 kr. I detta fall var det alltså inte fråga om 

sexualbrott mot minderårig, vilket är värt att märka. Formuleringen "arten av de brott 

[...]" har jag inte hittat i senare avgöranden från JK och den är inte att förväxla med så 

kallade artbrott.
108

 Ersättningsnivån för ett frihetsberövande som varat i ett år framstår 

därutöver som relativt blygsam vid en jämförelse med nyare praxis.
109

  

 B var frihetsberövad under cirka fem och en halv månad misstänkt för våldtäkt, 

vilket han också dömdes för i tingsrätten. Efter överklagande friades B och yrkade 
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senare 82 000 kr i lidandeersättning.
110

 Som grund för detta åberopade B bland annat att 

brottsmisstanken, som avsåg homosexuell våldtäkt, var nedsättande. JK konstaterade att 

B redan på grund av det relativt långa frihetsberövandet var berättigad till ett 

jämförelsevis högt skadestånd. Därefter anförde JK att "[h]ärtill kommer att brotts-

misstanken avsåg ett allvarligt brott för vilket straffminimum är högt samt att 

misstanken avsåg ett brott som betraktas som kränkande och tragiskt. Detta kan sägas 

förstärka upplevelsen av lidandet under frihetsinskränkningen". Det framgår inte om JK 

med denna skrivning menade att det var homosexuella våldtäkter som betraktas som 

kränkande och tragiska eller om det var våldtäktsbrott generellt som avsågs. I vilket fall 

som helst är det en betydligt fylligare motivering än den i Leif S:s fall som nämndes 

ovan. Av rubriken till avgörandet framgår dessutom att det behandlar ersättning för 

lidande då det misstänka brottet var av nedsättande art. Min uppfattning är därför att JK 

tar hänsyn till att brottet avsåg just en homosexuell våldtäkt i sin bedömning. JK 

konstaterade i avgörandet att lidandet ska bedömas med utgångspunkt i den enskildes 

upplevelse och det är mycket troligt att B uppfattade brottsmisstankarna som 

nedsättande. Detta fall är emellertid från 1989 och jag tror att det idag skulle framstå 

som kontroversiellt om JK uttalade sig på liknande sätt om homosexualitet. Det kan 

antas att de förhärskande etiska och sociala värderingarna har förändrats avseende den 

här frågan. B tillerkändes i alla fall de 82 000 kr i ersättning för lidande som han hade 

begärt och det kan poängteras att JK även tog hänsyn till att frihetsberövandet hade 

orsakat viss publicitet.  

 År 2001 prövades Elisabeth J:s ersättningsanspråk efter att hon suttit anhållen i tre 

dagar misstänkt för grov misshandel, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov 

våldtäkt.
111

 Förundersökningen mot Elisabeth J lades ner och hon yrkade ersättning med 

sammanlagt 141 029 kr grundat på både frihetsberövandelagen och skadeståndslagen. 

Av den yrkade ersättningen avsåg 100 000 kr ersättning för ideell skada. Som nämnts 

ovan gäller SkL vid sidan av frihetsberövandelagen och den skadelidande kan därför 

välja vilken av dessa lagar som han eller hon vill grunda sitt anspråk på.
112

 Elisabeth J 

hade dock åberopat båda lagarna samtidigt och JK valde att i första hand pröva hennes 

anspråk enligt frihetsberövandelagen eftersom den särskilt tar sikte på fall som det 
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aktuella. JK konstaterade att normalbeloppet som utgår för lidande på grund av ett 

frihetsberövande som varat i tre dagar var omkring 3 000 kr, men att omständigheterna i 

Elisabeth J:s fall var speciella. JK anförde följande.  

 

"Med hänsyn bl.a. till att Elisabeth J:s sak uppmärksammats i media samt att frihets-

berövandet avsett brottsmisstankar av allvarligt slag finner jag dock att hon bör vara 

berättigad till en ersättning som är betydligt högre än normalbeloppet."  

 

Elisabeth J tillerkändes 10 000 kr i lidandeersättning enligt frihetsberövandelagen. Hon 

vann däremot ingen framgång med anspråken enligt SkL eftersom JK ansåg att polisens 

och åklagarens agerande inte hade utgjort fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 §.  

 I detta avgörande var grunden för frihetsberövandet misstankar om både ett 

allvarligt våldsbrott och ett allvarligt sexualbrott. Det hade således lika gärna kunnat 

behandlas i det föregående avsnittet. Jag har dock inte kommit i kontakt med något 

avgörande från JK där brottsmisstanken har avsett endast misshandelsbrott och detta har 

beaktats vid bestämmandet av ersättningens storlek. Min uppfattning är därför att det i 

detta fall främst var de påstådda sexualbrotten, eller åtminstone sexualbrotten 

tillsammans med våldbrottet, som talade för att JK skulle avvika från 

normalersättningen.  

 Intressant är dock att i vissa ärenden där frihetsberövandet grundats på misstankar 

om både våldtäkt och misshandel, men där den misstänkta inte har fällts till ansvar för 

våldtäkt kan rätt till ersättning saknas. Om brottsmisstankarna har avsett flera brott och 

den skadelidande har frikänts från något eller några av dessa, krävs nämligen att det är 

uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslutats endast för den övriga 

brottsligheten för att ersättningsrätt ska föreligga.
113

 Kravet på uppenbarhet är högt ställt 

och därför har JK vägrat ersättning även i fall där det ansetts vara mindre sannolikt att 

den misstänkta skulle ha frihetsberövats om inte misstankar om våldtäkt förelegat.
114

 

Görs bedömningen att personen i fråga har rätt till ersättning trots detta, kan 

skadeståndet jämkas till noll om frihetsinskränkningen har beaktats vid fastställande 
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eller verkställighet av brottspåföljd.
115

 JK har i ett avgörande där en sådan jämkning 

skedde inte ansett sig kunna göra en mer rättvis värdering av lidandet i det enskilda 

fallet än vad som sker genom en tidsavräkning. Därför togs ingen hänsyn till det 

ytterligare lidande som frihetsberövandet inneburit då grunden för det varit en våldtäkts-

misstanke.
116

 I ett annat fall utgick ersättning för viss del av frihetsberövandetiden, 

nämligen anhållandet, då endast misstanken om våldtäkt var aktuell.
117

 När personen 

senare häktades hade andra brottsmisstankar tillkommit, bland annat om misshandel. 

Misstanken om våldtäkt ledde inte till åtal, men JK:s fann att det inte var uppenbart att 

den misstänkta inte skulle ha häktats endast för den övriga brottsligheten och vägrade 

ersättning för häktestiden. Det skadestånd för lidande som utgick var dock förhöjt på 

grund av att den misstänkta var förhållandevis ung och var misstänkt för ett allvarligt 

brott, nämligen våldtäkt.  

 När det föreligger misstankar om flera brott samtidigt tycks rättstillämpningen, 

enligt min mening, kunna leda till slumpmässiga resultat då något av brotten är sådant 

att det enligt praxis leder till en högre lidandeersättning om det utgjort grund för ett 

oberättigat frihetsberövande. Det framstår nämligen som motsägelsefullt att en person 

som friats från misstankar om våldtäkt kan få förhöjd lidandeersättning eftersom 

grunden för frihetsberövandet varit just misstanke om det brottet, men om det samtidigt 

föreligger misstankar om annan brottslighet som i sig hade kunnat vara häktnings-

grundande kan den misstänkta helt sakna rätt till ersättning. Då finns det alltså ingen 

möjlighet att beakta det ökade lidande som det kan ha inneburit att frihetsberövandet 

grundats på misstankar om våldtäkt. Att grunden för frihetsberövandet beaktas vid 

ersättningens bestämmande innebär att det typiskt sett anses medföra ett större lidande 

att vara frihetsberövad, oskyldigt dömd eller misstänkt, om det rör sig om ett mycket 

allvarligt brott. Jag anser att detta borde gälla även om personen i fråga skulle vara 

skyldig till något annat brott. I förhållande till det mycket allvarliga brott som vanligen 

föranleder en förhöjd ersättning är personen oskyldig, även om han eller hon inte är det i 

förhållande till alla brott. I praktiken blir situationen sådan att den kan liknas vid en 

karaktärsbedömning, där frågan blir om det rör sig om en oskyldig person och inte om 

personen är oskyldig till ett visst brott. Med tanke på HD:s ställningstaganden i NJA 
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2012 s. 464, som innebär att tidigare frihetsberövanden inte ska beaktas, bör eventuellt 

dylika resultat av rättstillämpningen ses över.  

 I ett annat fall tillerkändes BL ersättning enligt frihetsberövandelagen.
118

 Han hade 

dömts till fängelse i åtta år för bland annat grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande 

av underårig. Åtalet ogillades efter resning och BL hade då varit frihetsberövad i 

sammanlagt tre år och två månader med anledning av de påstådda brotten. BL begärde 

därefter 9 600 000 kr i ersättning för lidande. JK anförde följande i sin motivering.  

 

"Sålunda var BL frihetsberövad under lång tid dömd för allvarlig brottslighet. Domen vann 

laga kraft. Misstankarna bestod i BL:s fall i att han vid flera tillfällen skulle ha gjort sig 

skyldig till sexuella övergrepp mot den egna dottern. Vid de tillfällen övergreppen påstods 

ha skett var flickan mellan sju och tio år." 

 

Därefter konstaterade JK att frihetsberövandet även i BL:s fall resulterade i viss medial 

uppmärksamhet, vilket innebar att BL kunde identifieras av en vidare krets personer. JK 

ansåg också att det var visat att BL hade lidit påtagligt under frihetsberövandet. Därefter 

uttalade JK följande om BL:s personliga situation.  

 

"BL har fem barn. [...] Under frihetsberövandetiden förvägrades han umgänge eller kontakt 

med barnen. Även om det inte kan läggas kriminalvården till last att han inte fick träffa sina 

barn, innebar frihetsberövandet rent faktiskt att han under lång tid gick miste om möjlig-

heten att delta i barnens vardag." 

 

Efter en sammanvägning av nämnda omständigheter och en jämförelse med bland annat 

fallet rörande YA
119

 kom JK fram till att 2 000 000 kr utgjorde skälig ersättning för 

lidande i BL:s fall. JK konstaterade att YA var dömd till livstids fängelse för ett 

allvarligare brott, men att det frihetsberövade som BL blev föremål för å andra sidan 

varade i nästan ett år längre. I förhållande till frihetsberövandets längd fick alltså BL en 

något lägre ersättning än YA. Det är intressant att JK fäster vikt vid BL:s familje-

förhållanden på det sätt som sker. Det framgår att BL inte fick träffa sina barn under 

tiden för frihetsberövandet och det är rimligt att anta att detta berodde på just frihets-
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berövandet och anledningen till detsamma. Om så var fallet blir det påtagligt att det 

faktum att grunden för frihetsberövandet är misstankar om grova sexualbrott kan 

innebära ett ökat lidande. Dock är familjeförhållanden en faktor som, såvitt jag har 

funnit, inte har beaktats i någon nämnvärd utsträckning i äldre praxis från JK.
120

 I BL:s 

fall är det tydligt att JK inte tillämpar riktlinjerna utan väger in en rad olika faktorer i 

bedömningen av vilken ersättning som ska utgå.  

 MK hade dömts för grov våldtäkt och sexuellt ofredande gentemot sin tidigare 

sambos minderåriga dotter, som vid tiden för de påstådda övergreppen var mellan sex 

och åtta år gammal. Han hade överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning. Efter att MK varit frihetsberövad i cirka sex och ett halvt år 

friades han efter resning. Han yrkade ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen 

med 7 800 000 kr.
121

 Till stöd för sitt yrkande hävdade MK bland annat att ovissheten 

avseende när den rättspsykiatriska vården skulle upphöra medförde ett ökat lidande. Det 

påverkade honom negativt att inte ha ett bestämt frigivningsdatum under tiden som han 

var frihetsberövad. MK anförde även att han hade utpekats som pedofil och att "[det 

brott han dömts för] uppfattades som oerhört negativt och värdeladdat i allmänhetens 

ögon". JK bestämde till slut ersättningen för lidande i MK:s fall till 4 200 000 kr.  

 I sin bedömning redogjorde JK för omständigheterna i en rad tidigare avgöranden 

där den ersättningsberättigade varit frihetsberövad under mycket lång tid. Bland annat 

hänvisades till de ovan nämnda avgörandena gällande YA och BL.
122

 Jämförelsen med 

BL:s fall är enligt min mening mycket intressant. JK anförde att MK inte hade en sådan 

familjesituation som BL, som på grund av frihetsberövandet inte kunde vara en del av 

sina små barns vardag. Enligt JK "var det i BL:s fall större massmedial uppmärksamhet 

och mer omfattande brottslighet riktad mot ett eget barn" (min kursivering). Jag vet inte 

mer om MK:s familjesituation än det som framgår av avgörandet, måhända hade han 

inte alls en föräldraroll för flickan som han påstods ha utsatt för övergrepp. Oaktat detta 

framgår det att MK varit sambo med flickans förälder och förmodligen innebär det att 

han under någon period också sammanbott med flickan. Av detta anser jag att man kan 

dra slutsatsen att MK hade någon slags relation till barnet och det är mycket svårt, för 
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att inte säga omöjligt, att värdera den relationen. Redan det faktum att 

brottsmisstankarna avsett sexuella övergrepp mot ett barn, som den misstänkta har 

sammanbott med och haft visst ansvar för, kan förmodligen framstå som mycket 

avskyvärt i allmänhetens ögon.  

 Jag finner det anmärkningsvärt att JK uttalar sig på ett sätt som antyder att det 

generellt sett är värre om anklagelserna rör sexualbrott mot ens biologiska barn än om 

det är fråga om någon annans barn. Familjekonstellationer kan idag se mycket olika ut 

och de känslomässiga banden till en styvförälder kan vara minst lika starka som de i 

förhållande till en biologisk förälder. Förmodligen menar nog vissa att der skulle vara 

ännu mer stigmatiserande om brottsmisstankarna avsåg sexualbrott mot ett eget 

biologiskt barn, men detta kan knappast anses allmängiltigt. I avgörandet rörande BL 

framgår dessutom att han själv påstått sig ha en aktiv föräldraroll i de tre yngsta barnens 

liv, det vill säga inte i förhållande till det barn som han anklagades för att ha utsatt för 

brott.
123

 Därmed framstår JK:s jämförelse mellan fallen som än mer tveksam. Samman-

fattningsvis menar jag att JK inte borde ha beaktat detta utan en utförligare motivering.  

 Ytterligare en intressant aspekt med avgörandet är JK:s resonemang kring lidandet 

när frihetsberövandet på grund av ett påstått brott har verkställts genom överlämnade till 

rättspsykiatrisk vård. JK anförde följande.  

 

"Konstateras kan i MK:s fall att han dömdes till en påföljd som inte var tidsbestämd. De 

omprövningar som skedde ledde inte till att han blev utskriven. Av de domar från Läns-

rätten i Västmanlands län som MK har gett in framgår att han i vart fall i slutet av 

frihetsberövandetiden fick permissioner. Det går dock inte att utläsa att någon utskrivning 

var nära förestående. Självfallet går det inte att med någon precision vikta ett livstidsstraff 

mot en påföljd avseende rättspsykiatrisk vård. Men det torde stå klart att det inte för en 

livstidsdömd skulle ha varit aktuellt med de relativt generösa permissioner som MK fick. 

Det kan inte heller bortses från att MK under frihetsberövandetiden fick vård för sin 

sjukdom. Sammantaget anser jag inte att lidandet i MK:s fall till följd av påföljden som 

sådan går att likställa med [två livstidsdömda personers] lidande." 

 

                                                           
 

123
 Se dnr 563-05-41. Av fallet framgår att hans yngsta barn var födda 1995, 1996 och 1997. BL 

frihetsberövades den 24 september 2001 misstänkt för sexualbrott mot en dotter som vid tiden för 

övergreppen ska ha varit mellan sju och tio år.  



 
 

48 
 

Med andra ord ansåg JK att det lidande som påföljden rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning innebär inte är jämförbart med det som ett livstidsstraff kan antas 

medföra. Argumentet att generösare permissioner talar för ett förhållandevis mindre 

lidande är enligt min mening hållbart. Frågan är dock om det är lika relevant för 

lidandet till följd av ett oberättigat frihetsberövande att den misstänkta faktiskt fått vård.  

 Rättspsykiatrisk vård kommer ifråga om någon som lider av en allvarlig psykisk 

störning har dömts till ansvar för brott. Enligt 31 kap. 3 § st. 1 BrB får rätten besluta om 

överlämnande till sådan vård om det med hänsyn till personens psykiska tillstånd och 

personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon är intagen på en 

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat 

tvång. Av samma stycke framgår att vården utgör ett alternativ till fängelsestraff och 

den kan således inte dömas ut om rätten vid straffmätningen bedömer att påföljden bör 

stanna vid böter.  

 För att en person ska kunna dömas till rättspsykiatrisk vård krävs att han eller hon 

lider av en allvarlig psykisk störning vid domstillfället, men störningen behöver inte ha 

förelegat när brottet begicks. Det är dock först om brottet har förövats under påverkan 

av en allvarlig psykisk störning som det enligt 30 kap 6 § BrB råder en presumtion för 

att rätten ska välja att en annan påföljd än fängelse, företrädesvis överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård. Likaså krävs det att psykiska tillståndet varit för handen vid både 

brotts- och domstillfället för att den rättspsykiatriska vården ska kunna förenas med 

beslut om särskild utskrivningsprövning, enligt 31 kap. 3 § st. 2 BrB.  

 För den som döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 

upphör inte frihetsberövandet förrän det inte längre föreligger något vårdbehov och det 

inte längre till följd av personens psykiska störning finns risk för att han eller hon 

återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Detta framgår av 16 § lag (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). Enligt 16a § LRV ska detta prövas kontinuerligt av 

förvaltningsrätten efter anmälan av chefsöverläkaren eller på ansökan av patienten. 

Sammantaget kan det konstateras vården i dessa fall utgör en påföljd för brottslighet 

som bedömts vara så allvarlig att fängelse annars hade dömts ut. På ett principiellt plan 

kan det ifrågasättas om vård överhuvudtaget bör vara något som psykiskt sjuka personer 
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kan dömas till.
124

 Liksom när det gäller all tvångsvård är det dessutom osäkert om 

vården kan ge önskade reslutat då den sker under tvång.
125

 

 Oavsett hur det förhöll sig med detta i MK:s fall blev han dömd för ett brott som 

han sedermera friades från ansvar för. MK blev alltså föremål för ett oberättigat frihets-

berövande och det är för den skadan han bör kompenseras, oaktat hans psykiska 

tillstånd och eventuella behov av vård. Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

prövning kan pågå under mycket lång tid och enligt min mening är det inte uppenbart 

att den påföljden per definition medför ett mindre lidande än ett livstidstraff. 

 

 

5.2.3 Andra brott som föranlett högre ersättning 

De flesta avgöranden där hänsyn har tagits till grunden för frihetsberövandet har som 

sagt varit sådana där brottsmisstanken avsett vålds- eller sexualbrott, men det finns 

undantag vilket kommer att framgå av det följande avsnittet.  

 I ett fall från 1986 hade Jörgen S fällts till ansvar för grovt osant intygande, 

anstiftan till mordbrand och grovt bedrägeri.
126

 Efter resning friades han från de två 

sistnämnda brotten. Jörgen S ansågs på grund av detta ha avtjänat två månader för länge 

i fängelse. Han yrkade ersättning för lidande med 535 000 kr. JK anförde att det fanns 

skäl att utge ersättning med ett högre belopp än vad som normalt utgår vid 

frihetsberövanden av sådan längd. Motiveringen till detta var "främst [...] hänsyn till 

arten av den brottslighet och de påfrestningar som detta i olika avseenden får anses ha 

medfört [...]". Trots detta blev skadeståndet inte i närheten av så stort som Jörgen S hade 

yrkat. Han tillerkändes 10 000 kr i ersättning för lidande. Liksom i det ovan behandlade 

fallet med Leif S, där brottsmisstanken avsåg våldtäkt, används i det här fallet uttrycket 

arten av brottsligheten.
127

 I detta avgörande kan alltså utläsas att även anstiftan till 

mordbrand och grovt bedrägeri har ansetts vara brott av sådan art att de bör beaktas vid 

bestämmandet av ersättningen för lidande.  
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GJ var berövad friheten i tre dagar misstänkt för grovt spioneri. Förundersökningen 

avslutades utan att åtal väcktes och GJ begärde ersättning för lidande med 50 000 kr.
128

 

JK framhöll att normalersättningen för ett frihetsberövande som varat så lång tid var 

3 000 kr. Därefter yttrade JK följande. 

 

"När ersättningen för lidande bestäms bör emellertid beaktas att brottsmisstanken avsett ett 

särskilt allvarligt - och sällan förekommande - brott som medfört ett mycket stort mass-

medialt intresse kring frihetsberövandet. Det finns anledning att utgå från att dessa 

förhållanden bidragit till att lidandet i GJ:s fall varit betydligt större än normalt vid frihets-

berövanden av motsvarande varaktighet." 

 

JK ansåg därför att skälig ersättning för det lidande som GJ fått utstå på grund av 

frihetsberövandet var 15 000 kr. 

 Att JK är av uppfattningen att spioneri anses vara ett särskilt allvarligt brott finns 

det inte någon egentlig anledning att ifrågasätta. Däremot är jag tveksam till att JK 

nämner att det är sällan förekommande brott. Enbart det faktum att misstankarna som 

ligger till grund för ett frihetsberövande avser ett ovanligt brott bör inte påverka graden 

av lidande i någon större utsträckning. Det är dock tänkbart att brott som är sällan 

förekommande betraktas som särskilt stigmatiserande eller chikanerande, men då är det 

av den anledningen de bör anses ha medfört ett större lidande.  

 Poliskommissarien OL tillerkändes ersättning i ett avgörande från 2006.
129

 Han 

hade suttit anhållen och häktad i cirka elva månader sammanlagt, misstänkt för bland 

annat vapenbrott och narkotikabrott. OL dömdes i tingsätten för grovt tjänstefel, med-

hjälp till försök till grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om 

brandfarliga och explosiva varor. I hovrätten ogillades åtalet i dess helhet och OL för-

sattes på fri fot. Riksåklagaren överklagade till HD, som sedermera fällde OL till ansvar 

i enlighet med två av åtalspunkterna, vilka rubricerades som tjänstefel och vapenbrott. 

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och på grund av att OL varit frihetsberövad 

under så lång tid förenades den inte med böter. OL begärde ersättning med drygt 

1 600 000 kr för lidande.  
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JK konstaterade att det visserligen inte kunde anses uppenbart att OL inte skulle ha 

frihetsberövats endast på grund av de brott som han kom att fällas till ansvar för, enligt 

2 § st. 1 p. 2 och 3 frihetsberövandelagen. Däremot menade JK att frihetsberövandet 

inte skulle ha pågått under så lång tid om så hade varit fallet, utan uppskattade att OL då 

skulle ha varit frihetsberövad i cirka fyra månader. JK ansåg att det faktum att den 

villkorliga domen inte förenats med böter var av marginell betydelse och OL var därför 

berättigad till ersättning för den överskjutande tiden, det vill säga cirka fem månader. 

Som skäl för en förhöjd ersättning angav JK att "OL var misstänkt för delvis allvarlig 

brottslighet". Därutöver beaktade JK att publiciteten kring frihetsberövandet var mycket 

stor samt att OL dömts i tingrätten till ett förhållandevis långt fängelsestraff. Samman-

taget fann JK att 350 000 kr utgjorde en skälig ersättning för lidande i OL:s fall.  

 Konstaterandet att OL var misstänkt för delvis allvarlig brottslighet förtjänar viss 

uppmärksamhet. Det framgår av avgörandet att åtalet mot OL i tingsrätten avsåg åtta 

åtalspunkter och att han till slut bara kom att dömas på två av punkterna. Eventuellt kan 

det ha betydelse för JK:s bedömning att det var relativt många brott som han friades 

från ansvar för. Misstankarna avsåg dessutom brott som enligt åtalet rubricerades som 

grova. Dock är det ont om andra exempel på att JK har beaktat narkotikabrott, vapen-

brott och tjänstefel vid utdömandet av ersättning för lidande. Frågan är huruvida JK på 

något outtalat sätt beaktade att OL var polis. Det är åtminstone troligt att det var därför 

som frihetsberövandet föranledde så pass stor medial uppmärksamhet, men kanske 

innebär det ett större lidande för en polis att bli frihetsberövad misstänkt för brott även 

om man bortser från den omfattande publiciteten.  

 I det ovan behandlade fallet där H tillerkändes ersättning efter att ha friats från 

ansvar i det så kallade styckmordsmålet, anförde JK i sin motivering att H:s personliga 

situation hade försämrats radikalt.
130

 I avgörandet framgår inte på vilket sätt, men 

många känner idag till att både H och den medmisstänkta förlorade sina läkar-

legitimationer efter det inträffade. Det är enligt min mening inte otänkbart att även OL:s 

personliga situation försämrades avsevärt, även om det inte framgår av JK:s avgörande 

huruvida han blev av med sitt jobb eller inte.  
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5.2.4 Kommentarer 

Utifrån de ovan behandlade fallen är det svårt dra några säkra slutsatser om hur synen 

på lidandet i förhållande till det påstådda brottet har förändrats genom åren. Min analys 

är dock att det går att utläsa vissa skillnader.  

För det första tycks JK i senare avgöranden vara mindre benägen att beakta brotts-

misstanken våldtäkt. De sexualbrottsmisstankar som har lett till förhöjd ersättning under 

2000-talet har, såvitt jag har funnit, till största delen avsett brott mot barn.
131

 Bortsett 

från de fall där GJ och poliskommissarien OL tillerkändes ersättning,
132

 är det nästan 

uteslutande sådana brott samt mord och försök till mord som påverkat ersättningen för 

lidande under senare år. Detta skulle kunna tala för att JK numera intar en mer restriktiv 

hållning i fråga om vilka brottsmisstankar som ges genomslag. Om man överhuvudtaget 

kan tala om självklara fall i detta sammanhang, synes det vara i just dessa fall som JK 

beaktar grunden för frihetsberövandet.  

 För det andra uppfattar jag det som att JK i nyare praxis är något utförligare i sina 

motiveringar, även om de många gånger fortfarande är mycket knapphändiga. 

Åtminstone tycks fler omständigheter vägas in i bedömningen i de fall där riktlinjerna 

har frångåtts. I de avgöranden under 2000-talet där ersättning har utgått för mycket 

långa frihetsberövanden har JK gjort jämförelser mellan de olika skadelidandes 

situationer och i vissa fall också mellan brottsmisstankarna. Resonemang om att det 

medför ett större lidande att bli frihetsberövad misstänkt för sexualbrott mot ett eget 

barn än mot någon annans barn har förekommit i nyare praxis,
133

 medan JK under 1980-

talet kunde nöja sig med att enbart konstatera att arten av brottsligheten talade för en 

förhöjd ersättning.
134

 Å andra sidan framstår det som att JK i ett fall från 1989 tog 

hänsyn till att våldtäktsmisstankarna avsåg en homosexuell våldtäkt. I det avgörandet 

var motiveringen något mer innehållsrik och JK anförde att brottet i fråga betraktades 
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som kränkande och tragiskt.
135

 Enligt min mening är det inte troligt att JK skulle beakta 

en sådan omständighet idag.  

 Även om det finns en antydan till att utvecklingen har gått mot en något mer 

restriktiv hållning från JK:s sida i fråga om vilka brott som får betydelse och en något 

mer nyanserad bedömning i vissa fall, så anser jag att det generellt sett inte är några 

större skillnader över tid. Med få undantag har det genom åren varit främst allvarliga 

vålds- och sexualbrott som har beaktats. Likaså har motiveringarna till varför en viss 

ersättning har utgått i de allra flesta fall varit mycket kortfattade.  

 Den kanske tydligaste förändringen som kan iakttas efter den här genomgången av 

praxis är att ersättningsnivåerna har höjts generellt under åren. Ett av de mest uppenbara 

exemplen på detta är att den så kallade 35-åringen, som misstänktes för mordet på 

utrikesminister Anna Lindh, fick 150 000 kr i ersättning för lidande år 2004 efter ett 

frihetsberövande som varat i åtta dagar.
136

 Samma belopp utgick 15 år tidigare till H, 

som var frihetsberövad i cirka fem månader innan han friades i det så kallade 

styckmordsmålet.
137

 Ersättningens storlek kan också jämföras med den som 1990 

tillerkändes Christer Pettersson. Han fick 300 000 kr i lidandeersättning, efter att han 

suttit anhållen och häktad i nästan tio månader misstänkt för att ha mörda Olof Palme.
138

 

Under 2000-talet har det dessutom förekommit lidandeersättningar motsvarande miljon-

belopp vid frihetsberövanden som varat i över två år,
139

 vilket är svårt att jämföra med 

äldre praxis eftersom det är mycket ont om så långa frihetsberövanden där.  

 

 

5.3 De lege ferenda 

I detta avsnitt är det lämpligt att diskutera frågorna huruvida den brottsmisstanke som 

utgjort grund för ett oberättigat frihetsberövande över huvudtaget bör beaktas vid 
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lidandeersättningens bestämmande och i så fall vilka brottsmisstankar som bör anses 

tala för en förhöjd ersättning.  

 För att besvara den första frågan vill jag inledningsvis återknyta till syftet med 

ersättning för ideell skada som diskuterades i kapitel 3. Där konstaterades att reparation 

inte kan åstadkommas genom att skadestånd betalas ut, men att den ekonomiska 

ersättningen syftar till att kompensera för känslor som till exempel skam och 

förnedring.
140

 Ersättningen för ideell skada kan eventuellt också bidra till känslan av 

upprättelse.
141

 För att den skadelidande ska uppleva att dessa syften uppfylls genom 

lidandeersättningen bör det eventuellt krävas att viss hänsyn tas till omständigheterna i 

det enskilda fallet, åtminstone till sådana faktorer som talar för att lidandet har varit 

särskilt stort. En sådan rättstillämpning vore i enlighet med HD:s ställningstagande i 

NJA 2012 s. 464, det vill säga att enskilda faktorer inte bör beaktas som skäl för att 

sänka ersättningen.  

 Frågan är dock om det är förenligt med det objektiverade synsättet i fråga om ideell 

skada, som HD också betonade i avgörandet, att beakta vilken typ av brott som utgjort 

grund för frihetsberövandet.
142

 Fastän det framgår av förarbetena att grunden för 

frihetsberövandet kan påverka lidandeersättningens bestämmande innebär inte det att 

detta synsätt måste upprätthållas. I NJA 2012 s. 464 tog HD nämligen avstånd från 

förarbetsuttalandena om att socialt utsatta personer kan antas lida mindre av ett 

frihetsberövande. Domstolens uttalanden i målet visar att uttrycket förhärskande etiska 

och sociala värderingar som används i förarbetena
143

 är ett i högsta grad föränderligt 

begrepp. Jag anser emellertid att det är i enlighet med ett mer objektiverat synsätt att 

beakta grunden för frihetsberövandet i vissa fall. Det är antagligt att det typiskt sett 

innebär en större psykisk påfrestning att vara frihetsberövad om misstanken eller domen 

avser ett mycket allvarligt brott. Det är nämligen troligt att detta medför en större oro, 

både inför det straff som avtjänas eller som eventuellt väntar och inför hur det ska 

påverka ens sociala relationer och framtid överlag. 

 Enligt rådande praxis beaktas i princip endast brott som kan anses vara 

stigmatiserande för var och en att anklagas för. Frågan är dock om den 
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brottsmisstänktes person på något sätt bör beaktas i ersättningshöjande riktning för att 

lidandeersättningen ska fylla sin funktion. Det vill säga att det för en viss kategori 

personer kan innebära ett avsevärt lidande att bli anklagad för (en särskild typ av) brott. 

JK:s avgörande av ersättningsanspråket från en person som ingick i den så kallade 

Trustorhärvan kan härvid tjäna som exempel.
144

 PM var företagsledare och anklagades 

för grov ekonomisk brottslighet. I det fallet bestämdes ersättningen till ett 

förhållandevis högt belopp med hänsyn till den extremt stora publicitet som förekommit 

kring frihetsberövandet. Detsamma gällde i ett annat avgörande där en advokat 

anklagades för grovt häleri.
145

 Det är mycket troligt att det stora massmediala intresset i 

dessa fall berodde på de misstänktas yrkesroll och ställning. Med tanke på den nya 

praxis som tillämpas av JK från och med januari 2012, som innebär att medial 

uppmärksamhet inte längre ska vägas in i bedömningen av lidandets omfattning, kan det 

eventuellt anses att fall som de ovan nämnda bör föranleda en högre ersättning med 

hänvisning till grunden för frihetsberövandet istället. Den generella höjningen av 

normalbeloppet som denna nya praxis innebär, kan enligt min mening knappast 

kompensera det faktum att publicitet inte vägs in i bedömningen i dylika fall.  

 Medialt intresse är dessutom en omständighet som har tagits hänsyn till i de flesta 

fall där JK har dömt ut en betydligt högre ersättning än den som skulle ha utgått med en 

strikt tillämpning av riktlinjerna. Beaktandet av uppmärksamhet i massmedia har ofta 

gått hand i hand med beaktandet av den brottstyp som utgjort grund för frihets-

berövandet. Generellt sett tenderar allvarliga vålds- och sexualbrott att ges större 

publicitet än till exempel ekonomisk brottslighet. I jämförelsen mellan fallet med 35-

åringen som misstänktes för mordet på Anna Lindh och BM som misstänktes för mord 

på sin dotter tycks den mediala uppmärksamheten ha varit avgörande för hur 

ersättningarnas storlek bestämdes.
146

 De båda fick lika stor ersättning trots att 35-

åringen var frihetsberövad betydligt kortare tid. Uppmärksamheten i media (och från 

allmänheten) synes dock ha varit större än i 35-åringens fall, då brottsmisstanken avsåg 

ett ministermord. Med en tillämpning av JK:s nya praxis skulle en högre ersättning i 

förhållande till frihetsberövandets längd inte kunna motiveras med ett större intresse i 

media. Frågan är om det då istället bör vara möjligt att även ta hänsyn till vem brotts-
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offret är när brottsmisstanken som utgjort grund för frihetsberövandet eventuellt 

beaktas. Med detta menar jag både brottsoffrets sociala ställning och yrkesroll samt 

huruvida han eller hon varit en nära anhörig till den anklagade. Den senare 

omständigheten har som framgått ovan beaktats av JK.
147

 I BM:s fall togs dock ingen 

hänsyn till att brottsanklagelserna avsåg mord på hans dotter, vilket framstår som något 

inkonsekvent. När Christer Pettersson tillerkändes ersättning efter frihetsberövandet på 

grund av misstankarna om att ha mördat Olof Palme, angavs brottsoffrets person som 

skäl för ett ökat lidande.
148

 Något liknande resonemang fördes inte i 35-åringen fall, 

men kanske skulle detta återigen bli nödvändigt om det fortfarande anses finnas en 

beaktansvärd skillnad mellan lidandet det medför att anklagas för brott mot ett statsråd 

och lidandet det medför att anklagas för brott mot någon annan person.  

 Å andra sidan kan det finnas en risk för att en rättstillämpning som tar hänsyn till 

den brottsmisstänktes och/eller brottsoffrets person leder till mer komplicerade och 

mindre förutsebara bedömningar. Vilka personers ställning skulle i så fall beaktas och i 

förhållande till vilka brott skulle det ske? För en advokat eller en polis skulle kanske 

varje brottsanklagelse vara förödande, medan det för en företagsledare kanske främst är 

ekonomisk brottslighet som vore relevant. Vilka kategorier av personer skulle det anses 

innebära ett ökat lidande att anklagas för brott gentemot? Politiker, kungligheter eller 

andra kända personer? Hur ska anhörigkretsen begränsas?
149

 Onekligen skulle 

gränsdragningssvårigheter uppstå.  

 Enligt min mening vore det inte heller helt förenligt med HD:s slutsatser i NJA 

2012 s. 464 att beakta vem den misstänkta respektive brottsoffret är vid bestämmandet 

av lidandeersättningen. I HD:s avgörande fastlogs som ovan nämnts att den givna 

utgångspunkten bör vara att allas frihet värderas lika oavsett social ställning samt att 

personliga förhållanden kan beaktas endast i ersättningshöjande riktning.
150

 Dock 

framgår att det enligt HD bör vara fråga om förhållanden som typiskt sett och med viss 

tydlighet är ägnade att förvärra lidandet av frihetsberövandet.
151

 Frågan är om det 

faktum att någon till exempel är polis eller framgångsrik företagsledare kan räknas som 
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en sådan omständighet. Enligt min uppfattning är det tveksamt om det var vad som 

avsågs med den skrivningen. HD verkar huvudsakligen ha velat ta avstånd från de 

förarbetsuttalanden och den praxis från JK, som inneburit att lidandet på grund av ett 

frihetsberövande värderades olika beroende på den skadelidandes sociala status och 

eventuella tidigare erfarenheter av frihetsberövanden. HD betonade istället allas lika 

värde, vilket enligt min mening tyder på att JK i framtida praxis inte bör beakta den 

skadelidandes sociala ställning varken som ett skäl för minskat eller ökat lidande, 

åtminstone inte som utgångspunkt. Likaså är jag tveksam till om brottsoffrets person 

bör beaktas vid bedömningen av lidandet, då även detta kan sägas rimma illa med de 

idéer som HD gav uttryck för i fallet. Ska faktorer som att det påstådda brottet riktat sig 

mot en nära anhörig till den skadelidande vägas in i bedömningen, bör det reflekteras 

över vilka som ska anses ingå i den kategorin så rättstillämpningen blir konsekvent.  

 Att beakta omständigheter som den skadelidandes person och vem brottsoffret är 

för att kompensera för det faktum att medial uppmärksamhet inte längre ska beaktas vid 

bestämmandet av lidandeersättningens storlek, vore enligt min uppfattning inte 

lämpligt. Tidigare beaktades dylika förhållanden endast indirekt, genom att de 

eventuellt kunde ha påverkat hur stort det massmediala trycket blivit. Att nu istället göra 

det uttryckligen skulle sända signaler om att vissa personers frihet, liv och hälsa är värt 

mer än andras. Konsekvenserna av att medial uppmärksamhet inte längre ska beaktas 

framstår som svåra att överblicka. Frågan är om vi kommer få någon förändring av 

ersättningsnivåerna eller om nya omständigheter kommer att börja vägas in i 

bedömningarna för att åstadkomma reslutat som kan anses skäliga.  

 Sammanfattningsvis menar jag att det bör beaktas om grunden för det oberättigade 

frihetsberövandet varit misstankar om eller en fällande dom avseende en brottstyp som 

det typiskt sett skulle vara mycket betungande att bli anklagad för, oavsett vem man är. 

Allvarliga vålds- och sexualbrott kan anses vara sådana brott. Mera tveksamt är det om 

de brottstyper, förutom möjligtvis spioneri, som var aktuella i fallen som behandlades 

under avsnitt 5.2.3 verkligen bör räknas till den kategorin. Om anstiftan till mordbrand, 

grovt bedrägeri, tjänstefel, vapen- och narkotikabrott kan tala för en förhöjd ersättning, 

var för sig eller i kombination, framstår det som om betydligt fler brott bör kunna göra 

detsamma. En viss restriktivitet kan dock enligt min mening anses påkallad, om inte 

rättstillämpningen ska bli oförutsebar och godtycklig. Därmed är inte sagt att det endast 

bör vara när frihetsberövandet grundats på anklagelser om mord eller våldtäkt mot barn 
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som grunden ska beaktas. Eventuellt kan HD:s motivering i NJA 2012 s. 464 ge viss 

vägledning även i det här avseendet.
152

 Brottsanklagelser som typiskt sett och med viss 

tydlighet är ägnade att förvärra lidandet av frihetsberövandet kan beaktas vid 

ersättningens bestämmande. 
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6 Grunden: påstått behov av vård 

6.1 Introduktion till avsnittet 

De flesta frihetsinskränkningar som nämns uttryckligen i frihetsberövandelagen som 

sådana som berättigar till ersättning grundar sig på misstankar om eller bedömningen att 

någon har begått ett visst brott. Likaså handlar de flesta av JK:s avgöranden kring lagen 

i fråga om personer som blivit utsatta för frihetsinskränkningar på grund av att de har 

misstänkts eller dömts för brott, vilket sedermera visat sig vara oberättigat enligt vad 

som är föreskrivet. Generellt är det få fall som rör administrativa frihetsberövanden som 

tycks föranleda ersättning och få fall som rör tvångsvårdsituationer. Det kan säkerligen 

finnas flera förklaringar till att det förhåller sig på det sättet.  

 En första tänkbar teori är att tröskeln är högre för att ersättning ska utgå med stöd av 

5 § frihetsberövandelagen än med stöd av bestämmelserna i 2–4 §§. För ersättning 

enligt 5 § krävs som tidigare nämnts att beslutet om frihetsberövande vilade på felaktiga 

grunder och därför var oriktigt.
153

 Som kommer att framgå av nästa avsnitt, då jag 

behandlar den praxis jag har tagit del av på området, har ersättning i de flesta fall utgått 

på grund av formella fel. Som framhölls i motiven till LEF angående införandet av en 

rätt till ersättning vid administrativa frihetsberövanden, är utrymmet för en diskretionär 

prövning större vid beslut om sådana ingripanden.
154

 Det är således väldigt svårt att 

underkänna någons bedömning att en person är i behov av vård. Det straffrättsliga och 

straffprocessuella förfarandet är å andra sidan ofta mer detaljreglerat.
155

  

 När det gäller ersättning enligt frihetsberövandelagen för de flesta judiciella 

frihetsinskränkningarna utlöses ersättningsrätten som sagt på objektiva grunder, genom 

att ett beslut upphävs eller ersätts med ett annat.
156

 Det sker ingen prövning av huruvida 

det senaste beslutet var korrekt vid utdömandet av ersättning. En person som blivit 

frikänd från brottsmisstankar betraktas helt enkelt som oskyldig. Enligt 5 § skulle det 
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kunna prövas om en bedömning av en persons vårdbehov är felaktig, men jag förmodar 

att detta är någonting som JK gärna undviker. Dels eftersom utdömande av ersättning 

enligt frihetsberövandelagen är avsett att vara ett förhållandevis enkelt förfarande och 

det därför är troligt att tillräckligt underlag saknas. Dels eftersom JK troligtvis inte anser 

sig ha kompetensen att själv göra en mer korrekt bedömning av vårdbehovet än de 

ifrågavarande läkarna. Som sagt handlar bedömningen också om att göra en i viss mån 

diskretionär prövning, vilket ger utrymme för att två av varandra oberoende experter 

skulle kunna komma till olika slut. Detta är enligt min mening den mest troliga 

förklaringen till att antalet fall gällande ersättning för oberättigade frihetsberövanden i 

form av tvångsvård är så få.  

 Det kan också tänkas att bedömningarna av huruvida någon är i behov av vård 

enligt LPT är korrekta i hög utsträckning. Det vill säga om någon anses lida av en 

allvarlig psykisk störning och rekvisiten i 3 § LPT betraktas som uppfyllda, är det troligt 

att personen i fråga också gör det och har ett vårdbehov. Detta kan jämföras med den 

brottsutredande verksamheten och användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Att 

besluta om häktning innebär inte ett konstaterande att den häktade personen också är 

skyldig till brottet, eftersom det inte krävs samma grad av säkerhet kring den 

misstänktes skuld som för en fällande dom. Som anförts ovan medför reglernas 

utformning att det i den brottsutredande verksamheten förekommer att personer blir 

föremål för frihetsinskränkningar, fastän de senare inte kan fällas till ansvar för brott.
157

  

 En tredje förklaring, som till stor del bygger på mina egna spekulationer, är att det 

är svårare för personer som lider av någon slags psykisk ohälsa att hävda sin rätt i dessa 

sammanhang. Både på grund av sjukdomsbilden och eventuellt också på grund av att 

situationen inte uppmärksammas i lika stor omfattning. En del kanske inte vet att det 

föreligger en rätt till skadestånd också vid oberättigade omhändertaganden för tvångs-

vård. Massmedial uppmärksamhet är något som, åtminstone tidigare, kunde anses med-

föra ett ökat lidande på grund av frihetsberövandet, men den kan även innebära att 

beslut granskas och att felaktigheter påtalas. Att någon blivit felaktigt dömd för ett brott 

och därför frihetsberövad torde dock i många fall leda till en större uppmärksamhet i 

media än att en person blivit tvångsvårdad trots att detta inte var berättigat.  
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Inför den genomgång av praxis som följer nedan under avsnitt 6.2 kan det vara lämpligt 

att säga något kort om psykiatrisk tvångsvård och om förutsättningarna för att någon ska 

kunna ges sådan vård med stöd av LPT.
158

 Psykiatrisk tvångsvård enligt LPT kan ges 

antingen i sluten eller öppen form, vilket framgår av 2 §. Det är endast den slutna 

psykiatriska tvångsvården som bedrivs genom att patienten är intagen på en 

sjukvårdsinrättning, medan den som är föremål för öppen vård kan visats i eget boende 

eller i exempelvis en bostad med särskild service.
159

 Det är således endast den slutna 

tvångsvården som innebär ett frihetsberövande. Då den öppna vården är avsedd att ges i 

utslussningssyfte, krävs att tvångsvården initialt bedrivs i sluten form, vilket också 

framgår av 2 § LPT.
160

  

 I 3 § LPT anges vad som krävs för att någon ska kunna tvångsvårdas med stöd av 

lagen. Där föreskrivs att tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig 

psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden 

i övrigt antingen 1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk vård) eller 2. behöver iaktta 

särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk vård). I 

bestämmelsens andra stycke stadgas att ytterligare en förutsättning är att patienten 

motsätter sig sådan vård som regleras i första stycket, eller att det men hänsyn till 

personens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan komma 

till stånd med hans eller hennes samtycke. Av 3 § st. 3 LPT framgår att tvångsvård inte 

får ges om patientens psykiska störning utgörs av enbart en utvecklingsstörning. 

Slutligen föreskrivs i 3 § st. 4 LPT att det vid bedömningen av vårdbehovet enligt första 

stycket, även ska beaktas om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för 

annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

 När det gäller reglerna kring intagningsförfarandet enligt LPT, kommer de inte att 

presenteras här. I den mån dylika regler är relevanta för förståelsen av de avgöranden 
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som tas upp i 6.2 förklaras innehållet i bestämmelserna i anslutning till de aktuella 

fallen.  

 

 

6.2 Praxis 

6.2.1 Ersättningsyrkanden som ogillats 

Av de 23 avgöranden som jag har tagit del av rörande krav på ersättning enligt 

frihetsberövandelagen där frihetsberövandena skett i form av tvångsvård enligt LPT, har 

14 lett till avslag. Jag kommer inte att behandla alla 14 i detta avsnitt, utan har valt ut 

några som får tjäna som exempel på hur JK har resonerat. De flesta bedömningarna är 

dock ganska likartade och precis som i de flesta ersättningsärenden där grunden för 

frihetsberövandet varit ett påstått brott motiveras inte JK:s beslut särskilt utförligt.  

 Den 15 juli 1998 fattades beslut om intagning av Rikard M för tvångsvård enligt 

LPT. Rikard M överklagade beslutet om intagning medan chefsöverläkaren å sin sida 

ansökte om rättens medgivande till fortsatt tvångsvård. Den 4 augusti samma år fattade 

länsrätten beslut om att bifalla Rikard M:s överklagade och förordnade om att vården 

skulle upphöra omedelbart. Rikard M yrkade därefter ersättning för det lidande som 

frihetsberövandet hade orsakat honom och menade att det framgick av länsrättens dom 

att han inte led av någon psykisk sjukdom.
161

 Då frihetsberövandelagen inte hade trätt i 

kraft när frihetsberövandet av Rikard M ägde rum, tillämpade JK LEF i fallet. För 

administrativa frihetsberövanden gällde enligt 3 § LEF att den som blivit utsatt för ett 

sådant hade rätt till ersättning om det var uppenbart att frihetsberövandet var utan grund. 

JK konstaterade i sin bedömning att "[e]nbart den omständigheten att länsrätten i sin 

dom bifallit [sökandens] överklagande och funnit att han inte skulle beredas fortsatt 

vård enligt LPT innebär inte i sig att det är uppenbart att frihetsberövandet varit utan 

grund." Enligt JK var det inte heller i övrigt visat att beslutet om att omhänderta Rikard 

M för tvångsvård inte var objektivt grundat. Rikard M bedömdes därför inte vara 

berättigad till ersättning enligt LEF.  
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Caitlin M begärde ersättning enligt frihetsberövandelagen med 50 000 kr för bland 

annat ideell skada efter att hon tvångsvårdats i ett dygn.
162

 För att ett beslut om 

intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska få fattas krävs att det har utfärdats ett 

vårdintyg enligt 4 § LPT. Av vårdintyget ska framgå att det föreligger sannolika skäl för 

att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda. Frågan om intagning 

för sådan vård ska sedan avgöras av en chefsöverläkare och det får inte vara fråga om 

samma läkare som utfärdade vårdintyget, vilket framgår av 6b § st. 2 LPT. I väntan på 

att frågan om intagning för tvångsvård ska bedömas får beslut om att hålla kvar 

patienten på vårdinrättningen fattas, enligt 6 § LPT. I Caitlin M:s fall hade ett vårdintyg 

utfärdats och därefter hade det fattats beslut om kvarhållande. Dagen därpå beslutades 

att Caitlin M inte skulle tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård och frihetsberövandet 

upphörde därmed.   

 I sitt avgörande hänvisade JK inledningsvis till de förarbetsuttalanden där det 

framgår att 5 § frihetsberövandelagen är avsedd att tillämpas endast i fråga om de helt 

klara fallen, där grunden för åtgärden på ett iögonfallande sätt framstår som felaktig.
163

 

Som framgått tidigare är det alltså ett högt ställt krav att beslutet ska ha vilat på 

felaktiga grunder och därför vara oriktigt.
164

 JK fastslog därefter att "[g]enomgången av 

ärendet inte ger stöd för att besluten i samband med tvångsvården vilade på felaktiga 

grunder." Caitlin M var därför inte berättigad till ersättning enligt 5 § frihetsberövande-

lagen. Hon hade dock dessutom yrkat ersättning med stöd av art. 5 EKMR. JK framhöll 

att det visserligen är möjligt att utge skadestånd med stöd av EKMR, men menade att 

det i Caitlin M:s fall inte var visat att det skett någon rättighetskränkning enligt 

konventionen.  

 Ann-Charlotte S omhändertogs av polisen och fördes till sjukhus eftersom det 

befarades att hon skulle ta sitt liv. Enligt 47 § st. 1 LPT gäller att om det finns skälig 

anledning att anta att en person lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för 

annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt är i behov av omedelbar hjälp får 

polismyndigheten omhänderta personen tillfälligt i väntan på att hälso- och 

sjukvårdspersonal kan ge honom eller henne hjälp. Personen som omhändertagits får 

föras till en sjukvårdsenhet som kan ge sådan behandling. Efter att Ann-Charlotte S 
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eskorterats till sjukhuset gjordes bedömningen att det inte förelåg förutsättningar för 

sluten psykiatrisk tvångsvård enligt LPT. Ann-Charlotte yrkade senare ersättning för det 

inträffade med 100 000 kr.
165

 Beloppet avsåg ideell skada (kränkning) samt kostnaden 

för taxiresa hem från sjukhuset. Rikspolisstyrelsen ansåg att Ann-Charlotte S:s anspråk 

skulle prövas enligt SkL, men JK bedömde omhändertagandet som ett frihetsberövande 

i 5 § frihetsberövandelagens mening. JK menade dock att det inte visats att polisens 

beslut att omhänderta Ann-Charlotte S vilat på felaktiga grunder. Därefter poängterade 

JK att det faktum att en läkare senare gjorde bedömningen att förutsättningar för vård 

enligt LPT saknades inte föranledde någon annan bedömning.  

 Samtliga fall som behandlats ovan rör situationen att det efter beslutet om frihets-

berövande gjorts bedömningen att det saknas förutsättningar för (fortsatt) vård enligt 

LPT. I dessa tre avgöranden är frågan huruvida grunden för beslutet om frihets-

berövande kan anses felaktig eller icke objektiv i enlighet med gällande lagstiftning. 

Besluten om ogillande av ersättningsanspråken i dessa fall visar att det faktum att en 

persons eventuella vårdbehov har bedömts olika av olika läkare eller beslutande 

myndigheter inte automatiskt medför att rätt till ersättning föreligger. Som anfördes 

ovan i avsnitt 6.1 antar jag att den omständigheten att det är fråga om en diskretionär 

bedömning huruvida förutsättningar för vård enligt LPT föreligger, medför att JK inte 

gärna underkänner ett sådant beslut i efterhand. Detta kan sägas blir bekräftat i de 

avgöranden som nu har gåtts igenom. I förlängningen tror jag också att det leder till att 

få anspråk prövas rörande ersättning för frihetsberövanden grundade på LPT.  

 Av de beslut som jag har gått igenom, som inte har lett till bifall, finns också 

exempel på fall där avslag motiverats med att beslutet om intagning för sluten 

psykiatrisk tvångsvård inte ansetts oriktigt. Ofta har sökanden då inte angivit någon 

egentlig grund för sitt anspråk, utan i princip bara att personen begär ersättning eftersom 

han eller hon har varit eller är intagen för tvångsvård enligt LPT.
166

 Detta kan tala för 

både att bedömningarna i fråga om behovet av tvångsvård i stor utsträckning är korrekta 

och för det faktum att personer som lider av psykisk ohälsa är en svag grupp som har 

svårigheter att ta tillvara sin rätt. Det kan härvid påpekas att en stor del av de som sökt 

ersättning för frihetsberövanden grundade på LPT inte har anlitat något juridiskt ombud, 
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vilket enligt min uppfattning sker i många fall när frihetsberövandet varit grundat på ett 

påstått brott. Av de 14 fall där ersättningsanspråken ogillades saknades ombud i 11 av 

fallen, medan 5 av de 9 som tillerkändes ersättning med stöd av 5 § frihetsberövande-

lagen hade anlitat ett ombud.  

 

 

6.2.2 Ersättningsyrkanden som bifallits 

Av de ärenden där ersättning har utgått för oberättigade frihetsberövanden grundade på 

LPT har detta som sagt i de flesta fallen berott på formella fel i handläggningen hos den 

beslutande förvaltningsmyndigheten eller förvaltningsdomstolen. Ett exempel på ett 

sådant fel är att olika tidsfrister i LPT har överskridits. Enligt 6b § st. 1 LPT gäller till 

exempel att ett beslut om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska fattas senast 24 

timmar efter det att patienten ankommit till vårdinrättningen. Det faktum att så inte hade 

skett grundande rätt till ersättning i ett fall.
167

 Av 7 § LPT framgår att om en chefs-

överläkare anser att en patient bör ges tvångsvård i längre än fyra veckor från dagen för 

beslutet om intagning, så måste ansökan om medgivande till detta göras hos 

förvaltningsrätten inom fyraveckorstiden. I ett par avgöranden hade denna frist missats, 

varför frihetsberövandet inte var lagligen grundat och ersättningsyrkandena bifölls.
168

 

Nedan följer ytterligare ett par exempel på avgöranden där ersättningsyrkandena 

bifallits på grund av formella fel. Precis som i avsnitt 6.2.1 är de fall som behandlas 

mera ingående ett urval för att exemplifiera hur JK har resonerat när 

ersättningsyrkandena har bifallits.   

 Mari H-O var intagen för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt LPT under en veckas 

tid. I efterhand visade en granskning av Socialstyrelsen att det vid tidpunkten då Mari 

H-O togs in för vård saknades chefsöverläkare på den aktuella vårdinrättningen. Enligt 

6b st. 2 § LPT gäller som sagt att beslutet om intagning ska fattas av en chefsöverläkare. 

Viss delegation är dock möjlig, vilket föreskrivs i 39 § LPT, men någon sådan hade inte 

skett. Mari H-O yrkade på grund av dessa omständigheter skadestånd för det frihets-
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berövande hon blivit utsatt för.
169

 JK menade att beslutet att ta in Mari H-O för tvångs-

vård vilade på felaktiga grunder, det vill säga en bedömning av någon som inte var 

chefsöverläkare och att det därför var oriktigt. Mari H-O befanns alltså vara 

ersättningsberättigad enligt 5 § frihetsberövandelagen. I fråga om lidandeersättningens 

storlek uttalade JK att skadeståndet bör utgå med ett belopp som brukar utdömas vid 

frihetsberövanden av motsvarande längd. Mari H-O tillerkändes därför 8 000 kr i 

ersättning för lidande. 

 Barbara B hade efter att vårdintyg utfärdats tagits in för sluten psykiatrisk tvångs-

vård enligt LPT. Hon överklagade intagningsbeslutet och efter att vården pågått i nio 

dagar biföll förvaltningsrätten hennes överklagande och meddelade att tvångsvården 

skulle upphöra. Förvaltningsrättens dom påstods ha faxats samma dag till 

sjukvårdsinrättningen där Barbara B vårdades, men den antecknades inte som in-

kommen förrän den två dagar senare kom fram med posten. När Barbara B fick känne-

dom om att hennes överklagande hade bifallits begärde hon att få skrivas ut från vård-

inrättningen. Hon yrkade senare ersättning för lidande med ett skäligt belopp eftersom 

hon kommit att tvångsvårdas i två dagar trots att vården borde ha upphört.
170

 JK 

konstaterade att det efter att förvaltningsrättens dom meddelats saknades lagligt stöd för 

att tvångsvårda Barbara B, frihetsberövandet har därför varit oriktigt i 5 § 

frihetsberövandelagens mening. Ersättningen för lidande bestämdes i enlighet med JK:s 

praxis till 4 000 kr.  

 I två avgöranden har JK bifallit ersättningsanspråken rörande frihetsberövanden 

grundade på LPT efter att den materiella bedömningen av huruvida det överhuvudtaget 

fanns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård med hänsyn till den frihetsberövades 

psykiska tillstånd ansetts vara oriktig. 

 JR hade ringt till SOS alarm eftersom hon kände sig hotad av en släkting. På förslag 

av den polispatrull som kom hem till JR på grund av samtalet åkte hon till en 

psykiatrisk klinik. Poliserna följde med henne till sjukhuset. En underläkare tog emot 

JR och upprättade ett vårdintyg samt beslutade om kvarhållande tills frågan om 

eventuell intagning för vård enligt LPT hade avgjorts. Dagen efter beslutades att det inte 

fanns skäl att bereda JR sluten psykiatrisk tvångsvård. JR anmälde senare underläkaren 
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som beslutat om kvarhållande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Detta 

ledde till att läkaren ålades disciplinpåföljden erinran eftersom det ansågs att de 

vidtagna åtgärderna hade beslutats på allt för vaga grunder. Enligt vad JR själv uppgett 

tycktes omhändertagandet helt sakna grund. Bedömningsunderlaget verifierades heller 

aldrig genom att exempelvis tillfråga de poliser som eskorterat JR till vårdinrättningen.  

JR yrkade ersättning för lidande på grund av den aktuella händelsen.
171

 Enligt JK:s 

mening visade prövningen av anmälan mot läkaren att frihetsberövandet var oriktigt i 

den mening som avses i 5 § frihetsberövandelagen. JR tillerkändes lidandeersättning 

med 3 000 kr, vilket enligt JK motsvarade vad som normalt utgår för en dags 

frihetsberövande.  

 Avseende Sandra C utfärdades ett vårdintyg enligt 4 § LPT och i samband med 

detta beslutades om kvarhållande enligt 6 § LPT. Dagen efter blev Sandra C intagen för 

tvångsvård efter beslut enligt 6b § LPT. Efter nio dagars frihetsberövande beslutade 

chefsöverläkaren att tvångsvården skulle upphöra. Sandra C överklagade intagnings-

beslutet och genom förvaltningsrättens dom upphävdes det. Sandra C yrkade ersättning 

med 150 000 kr för det lidande som frihetsberövandet inneburit.
172

 JK inhämtade ett 

yttrande från Socialstyrelsen som tillstyrkte att ersättning skulle utgå. I efterhand hade 

nämligen chefsöverläkaren själv uttryckt att hon var av uppfattningen av att beslutet om 

intagning inte var korrekt. Hon menade att det redan från början, det vill säga redan när 

vårdintyget utfärdades, borde ha stått klart att Sandra C:s avvikande beteende kunde 

haft andra orsaker än att hon led av en allvarlig psykisk störning och därför var i behov 

av vård enligt LPT. Vilka andra orsaker som åsyftades eller på vilket sätt Sandra C:s 

beteende framstod som avvikande framgår dock inte av fallet. JK gjorde i alla fall 

bedömningen att besluten om kvarhållande respektive intagning av Sandra C vilade på 

felaktiga grunder och därför var oriktiga enligt 5 § frihetsberövandelagen. Ersättningen 

för lidande bestämdes dock till ett betydligt lägre belopp än vad Sandra C hade begärt, 

nämligen 12 000 kr. Enligt JK motsvarade detta belopp den lidandeersättning som 

normalt utgår för ett nio dagar långt frihetsberövande.  

 I de två fall som behandlats ovan, där JK alltså har bedömt att ersättningsrätt 

förelegat på materiell grund, har omständigheterna varit sådana att de kan anses 
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speciella. I det första avgörandet ålades läkaren som beslutat om frihetsberövandet en 

disciplinpåföljd av HSAN och i det andra fallet ansåg läkaren själv i efterhand att det 

beslut som hon fattat var oriktigt. Det är antagligen inte någon slump att dessa två 

avgöranden är de enda exemplen på att JK bifallit ersättningsyrkandena på grund av 

annat än formella fel. Förmodligen krävs ganska starka indikationer på att bedömningen 

av huruvida någon är i behov av tvångsvård är felaktig för att JK ska anse att det 

föreligger rätt till ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen.  

  I fråga om ersättningens storlek i de ovan behandlade fallen kan konstateras att JK 

har tillämpat de riktlinjer som gällt vid tiden för de aktuella avgörandena. Där förs inga 

resonemang kring personliga förhållanden eller omständigheter som skulle kunna ha 

påverkat graden av lidande.
173

 

 

 

6.3 De lege ferenda  

Utifrån praxisgenomgången i föregående avsnitt är det inte lätt att uttala sig om synen 

på lidande till följd av ett oberättigat frihetsberövande när detta har grundats på ett 

påstått behov av tvångsvård enligt LPT, de lege lata. Ännu svårare är det att föra ett de 

lege ferenda-resonemang med någon slags substans. I detta avsnitt avser jag dock att 

göra ett försök. Rubriken hade dock kunnat kallas för "synpunkter" eller "funderingar" 

istället, eftersom jag inte har kunnat dra några egentliga slutsatser av de 23 avgöranden 

som jag har tagit del av.  

 I det underlag som jag har haft tillgång till är det endast två avgöranden där den 

sökande tillerkänts ersättning på grund av att det inte förelåg något behov av tvångsvård 

när beslutet om intagning fattades. I övriga fall där ersättningsyrkandena har bifallits 

kan förutsättningarna för vård enligt 3 § LPT visserligen ha varit uppfyllda, men på 

grund av fel i handläggningen har vården (som eventuellt var behövlig) saknat stöd i 

lag. Att bedöma lidandet i dylika fall är minst sagt svårt. Även vid formella fel har den 

skadelidande de facto varit utsatt för ett oberättigat frihetsberövande, vilket är en 

kränkning. En tänkbar invändning mot det är att om felen i handläggningen inte hade 
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förekommit så hade den skadelidande blivit frihetsberövad på laglig grund. 

Resonemanget kan jämföras med det som fördes i JK:s avgörande rörande MK, som 

dömdes för sexualbrott och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning.
174

 Vid bestämmandet av lidandeersättningens storlek anförde JK 

att det inte gick att bortse från att MK faktiskt hade fått vård för sin sjukdom under 

frihetsberövandet.  

 Även om en person lider av en allvarlig psykisk störning bör det beaktas att 

intagning för tvångsvård är ett mycket allvarligt ingrepp. De regler om tidsfrister och 

beslutsordning som finns i LPT är rättsliga konrollmekanismer till skydd för patienten 

och de bygger på idén om att användandet av tvångsvård bör vara begränsat.
175

 

Uppfattningen att en person ska anses ha lidit mindre då det förelegat förutsättningar för 

tvångsvård, liknar det resonemang som fördes i förarbetena till frihetsberövandelagen 

om att socialt utsatta lider mindre av ett frihetsberövande.
176

 Som framgått har detta 

synsätt frångåtts.
177

 Därmed bör den omständigheten att någon fått vård under det 

oberättigade frihetsberövandet, inte ses som en omständighet som kan beaktas i 

ersättningsbegränsande riktning. Det tycks inte heller ha skett i de ovan behandlade 

avgörandena.  

 Frågan är om den omständigheten att inget vårdbehov förelåg överhuvudtaget borde 

beaktas som ett skäl för en förhöjd ersättning. Eventuellt kan det innebära ett större 

lidande att bli intagen för tvångsvård för en person vars psykiska tillstånd inte kan 

klassificeras som av en allvarlig psykisk störning. Om ett frihetsberövande framstår som 

ogrundat kan detta rimligen leda till en ökad känsla av frustration och förnedring hos 

den intagna. I linje med det något mer objektiverade synsättet som förespråkades i 

avsnitt 5.3 kan dock anses att det inte bör beaktas att ersättning utdömdes på materiell 

grund. En sådan rättstillämpning skulle kunna leda till orättvisor eftersom det inte finns 

behov av att pröva huruvida vårdbehov förelegat om ersättning yrkats på formell grund. 

Dessutom torde det leda till svåra bedömningar.  

 Slutligen kan sägas att eftersom JK tillämpat riklinjerna i alla fall där ersättning 

utgått, utom ett, återstår det att se om det finns skäl att frångå normalbeloppet i något 
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fall där frihetsberövandet grundats på LPT och vilka förhållanden som i så fall ska 

vägas in i bedömningen. Min uppfattning är att det inte finns anledning att göra skillnad 

mellan frihetsberövanden grundade på ett påstått behov av vård och frihetsberövanden 

grundade på brottsanklagelser, i fråga om synen på vad som krävs för att enskilda 

faktorer ska kunna beaktas i ersättningshöjande riktning. Omständigheter som typiskt 

sett och med viss tydlighet är ägnade att förvärra lidandet av frihetsberövandet bör 

alltså kunna medföra att normalbeloppen frångås även i tvångsvårdsfallen. 
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7 Avslutande reflektioner  

Ersättning enligt frihetsberövandelagen är ett relativt outforskat område, det har därför 

varit svårt att dra några långtgående slutsatser av arbetet. På grund av att 

lidandeersättningen är en form av skadestånd för ideell skada, aktualiseras dock frågor 

som har diskuterats inom den allmänna skadeståndsrätten under avsevärd tid, vilket har 

framgått av kapitel 3. Hur ska det som inte kan värderas i pengar ersättas? Och varför 

ska det ersättas om reparation inte kan åstadkommas? Min uppfattning är att 

ersättningsbestämningen eventuellt bör göras mer objektiverad än vad lagens förarbeten 

ger sken av. Detta för att åstadkomma en något mer förutsebar och effektiv 

skadereglering. Mitt ställningstagande bygger jag främst på HD:s avgörande NJA 2012 

s. 464 och jämförelserna med ersättning för ideell skada enligt SkL. Någon fast 

schablon behöver inte tillämpas, men däremot bör betydelsen av JK:s riktlinjer eller 

normalbelopp som utgångspunkt betonas och avvikelser från dessa bör framstå som väl 

motiverade. Huvudsakligen bör avvikelser endast ske i höjande riktning, i enlighet med 

ovan nämnda fall från HD. En sådan rättstillämpning torde ligga i linje med 

förhärskande etiska och sociala värderingar, eftersom det kan anses svårmotiverat att 

värdera människors fri- och rättigheter olika. En möjlighet att avvika från riktlinjerna 

och döma ut ett högre ersättningsbelopp i vissa fall bör behållas eftersom detta kan 

bidra till att syftet med lidandeersättningen uppnås. För att skadeståndet ska upplevas 

som i viss mån kompenserande och lindrande, samt skänka en känsla av upprättelse bör 

det vara möjligt att företa en friare bedömning om lidandet varit sådant att det typiskt 

sett framstår som särskilt stort.  

 Mot denna bakgrund bör det vid lidandeersättningens bestämmande kunna beaktas 

vilket brott som de misstankar eller den fällande domen avsett, som utgjort grund för det 

oberättigade frihetsberövandet. För att en förhöjd ersättning ska anses påkallad bör det 

vara fråga om brott som det skulle framstå som stigmatiserande för envar att bli 

anklagad för, oavsett position i samhället eller yrkesroll. Inte heller bör brottsoffrets 

ställning beaktas vid lidandeersättningens bestämmande. Om det fortsättningsvis ska 

beaktas att det påstådda brottet riktat sig mot en anhörig till den skadelidande, bör det 

övervägas vilka personer som ska anses ingå i den kretsen. Är det i enlighet med 
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förhärskande etiska och sociala värderingar att endast betrakta blodsband som 

relevant? Vidare är det viktigt att rättstillämpningen är konsekvent i detta avseende, för 

att den ska leda till reslutat som framstår som rättvisa och förutsebara. Viss restriktivitet 

vore också rimligt att iaktta ifråga om vilka brottstyper som ska ges genomslag. För en 

utförligare diskussion kring detta hänvisas till avsnitt 5.3.  

 I fråga om tvångsvårdsfallen ligger det öppet vad som är den rådande synen på 

lidande när ett sådant frihetsberövande är oberättigat. Det faktum att JK inte tycks 

beakta att den skadelidande fått vård i ersättningssänkande riktnig, då ersättningsrätt 

ansetts föreligga på grund av formella fel, är en rimlig ordning som ligger i linje med 

NJA 2012 s. 464.  

 På grund av de förändringar i JK:s praxis som gäller från januari 2012 blir det 

intressant att följa rättsutvecklingen. Att uppmärksamhet i massmedia inte längre ska 

beaktas vid ersättningens bestämmande kan antas innebära en utmaning för JK, då 

publicitet före ändringarna många gånger framstått som en tungt vägande omständighet. 

Även angående denna diskussion hänvisas till avsnitt 5.3. Det återstår också att se vad 

avgörandet som jag hänvisat så flitigt till, NJA 2012 s. 464, i förlängningen innebär för 

skaderegleringen enligt frihetsberövandelagens framtid.  
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