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Förkortningar 
 

frihetsberövandelagen  lag (1998:714) om ersättning för frihetsberövanden  

    och andra tvångsåtgärder 

 

RB    rättegångsbalken 

 

RF    regeringsformen 

 

LEF    lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning 
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JK    Justitiekanslern  
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

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

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

tvångsåtgärder 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. Till 

exempel kan ersättning utgå i de fall det meddelas en friande dom, åtalet avvisas eller 

förundersökningen läggs ner utan att åtal har väckts. Det finns inget krav på fel eller 

försummelse från statens sida, ansvaret är således strikt.  

 

Enligt lagens 7 § lämnas ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i 

näringsverksamhet och lidande. Utöver denna bestämmelse saknar dock lagen 

vägledning i hur ersättningen ska bestämmas och precisering av vad begreppen utgifter, 

förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet innebär. Även förarbetena är 

sparsamma vad gäller information om vad som gäller angående ersättning för 

frihetsberövanden. Bristen på relevant information och vägledning skapar en osäkerhet 

för de som varit frihetsberövade och riskerar att försämra chanserna att utfå ersättning. I 

första hand är det Justitiekanslern (JK) som prövar ersättningsanspråken och tar beslut i 

om ersättning bör utgå. Ett JK-beslut kan inte överklagas utan endast överprövas i 

allmän domstol. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utreda i vilka fall ersättning utgår för utgifter, förlorad 

arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhet. I detta syfte ligger att definiera vad 

begreppen innebär och utreda hur pass vidsträckt lagens tillämpningsområde är. Syftet 

är därutöver att undersöka om det föreligger en konsekvent linje för i vilka fall 

ersättning utgår, och ta ställning till om ersättning borde utgå i större eller mindre 

omfattning eller om ersättningen borde bestämmas på ett annat sätt. Som grund för detta 
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ställningstagande kommer en diskussion att föras om rimligheten av aktuell ersättning 

baserad på en jämförelse med skadeståndsrättens övriga ersättningsgrunder och 

funktioner. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Som nämnts kan ersättning enligt frihetsberövandelagen utgå för utgifter, 

arbetsinkomstförlust, intrång i näringsverksamhet och lidande. Diskussionen om 

ersättning för lidande är en intressant diskussion i sig som bland annat aktualiserar 

frågan om hur ett lidande kan kompenseras. Frågan om ersättning för lidande ryms dock 

inte inom denna uppsats utan fokus ligger på ersättning för ekonomisk skada.   

 

1.4 Metod  
 

I uppsatsen används en traditionell rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätt. I 

viss mån används också en mer teleologisk och kritisk metod i diskussionen kring hur 

lagen bör tillämpas och hur ersättningen bör bestämmas. Som nämnts bidrar 

frihetsberövandelagen och dess förarbeten sparsamt med vägledning för uppsatsens 

syfte. Inte heller i doktrin har denna fråga behandlats vidare utförligt. Den primära 

källan för att utreda ersättningsfrågan har istället varit JK-beslut. Beslut som JK 

bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 1998) finns tillgängliga på JKs hemsida, 

varav 100 st. berör ersättning vid frihetsberövande. Av dessa 100 refereras i princip alla 

av intresse för uppsatsen syfte. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. Vid 

dessa besluts tillkomst gällde inte den nuvarande lagen utan dess föregångare. Besluten 

är emellertid fortfarande av betydelse då regleringen om vad som ersätts var densamma, 

därför refereras även ett 20-tal beslut av vikt från denna tid.  

 

1.5 Begreppsanvändning  
 

Enligt frihetsberövandelagen föreligger grund för ersättning för skador som orsakats av 

frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, vilket enligt lagen kan röra sig om allt ifrån 
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häktning, anhållan, reseförbud, anmälningsskyldighet och förvar på fartyg. När ordet 

frihetsberövande används i uppsatsen syftar jag på frihetsberövande i den meningen att 

en persons rörelsefrihet är så avskuren att personen är hindrad att förflytta sig från ett 

rum eller annat mycket begränsat område.1 Begreppet frihetsinskränkning är ett vidare 

begrepp som även syftar på mindre ingripande inskränkningar som reseförbud och 

anmälningsskyldighet. Begreppet frihetsinskränkning används i uppsatsen när lagen 

diskuteras generellt eftersom det omfattar alla grunder för ett ersättningsansvar. 

 

Liksom Hellner – Radetzki använder jag mig av ordet oberättigat frihetsberövande för 

att uttrycka vilka frihetsberövanden som grundar rätt till ersättning. Detta eftersom det 

låter värdeladdat att säga att någon varit oskyldigt eller felaktigt frihetsberövad; en 

förutsättning för att lagen ska träda in förutsätter inte att det var fel att frihetsberöva 

personen eller att personen måste vara oskyldig utan endast att frihetsberövandet inte 

var berättigat i den mening att personen aldrig kunde bli fälld för brottet.  

 

1.6 Disposition  
 

Efter det inledande kapitel 1 ges i kapitel 2 en bakgrund till statens rättigheter, 

skyldigheter och skadeståndsansvar. Kapitlet beskriver även vilket ansvar staten har 

enligt skadeståndslagen jämfört med frihetsberövandelagen. I kapitel 3 presenteras 

frihetsberövandelagen och förutsättningar för ersättningsberättiganden och jämkning 

analyseras. Kapitlet syftar till att inte bara beskriva gällande rätt utan också bakgrunden 

till denna eftersom tidigare reglering till stor del överensstämmer med dagens och dess 

tillämpning har betydelse än idag. Kapitel 4 tar kortfattat upp viktiga funktioner som 

följer av skadeståndsrätten. Diskussionen om skadeståndets funktioner är av betydelse 

för att förstå frihetsberövandelagens utformning och syfte och kommer även lysa 

igenom i andra delar av uppsatsen. Uppsatsens tyngdpunkt ligger i kapitel 5 där det 

utreds vad som ersätts som ekonomisk skada under posterna utgifter, förlorad 

arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet. Syftet är sedan att i kapitel 6 föra en 

diskussion kring rimligheten i ersättningssystematiken och att reflektera över 

frihetsberövandelagens syfte och funktion i stort.  

                                                
1 Prop 1997/98:105 s 12.  
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2 Det allmännas ansvar vid frihetsberövanden 
 

2.1 Grunden till det allmännas ansvar 
 

2.1.1 Rättigheter och skyldigheter enligt regeringsformen  

 

Varje medborgare är enligt den svenska regeringsformen (RF) tillförsäkrad ett antal 

grundläggande fri- och rättigheter gentemot det allmänna, bl.a. skydd mot 

frihetsberövande, kroppsvisitation, husrannsakan och hemlig telefonavlyssning (2 kap. 

5-8§§ RF). Enligt 2 kap. 12 § får dock dessa rättigheter begränsas för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får emellertid 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

den. Detta innebär att samhällsnyttan måste vägas mot den enskildes krav på skydd. 

Samhällsnytta i form av en effektiv brottsbekämpning förutsätter att tvångsmedel 

används och således att mänskliga och medborgliga rättigheter i viss mån kränks. Det är 

emellertid viktigt att det dras upp tydliga gränser för när och hur dessa tvångsmedel får 

användas. Dessa gränser är många gånger lagreglerade, men det krävs också att enskilda 

tjänstemän reflekterar över hur tvångsmedel används. Om åtgärder vidtas som står i 

strid med regleringen kan detta leda till straffansvar för enskilda tjänstemännen (t.ex. 

genom ansvar för tjänstefel) och skadestånd för det allmänna.  

 

En utav de mest integritetskränkande åtgärder som en enskild person kan utsättas för 

från det allmänna är en frihetsinskränkning. Med rättigheten för det allmänna att 

inskränka frihet följer också skyldigheten att ta ansvar i de fall frihetsinskränkningen är 

oberättigad.  För att tillgodose skyddet av den enskilda, och för att tillförsäkra den som 

lidit skada av en frihetsinskränkning, har särskilda regler om strikt skadestånd, 

oberoende av vållande, gällt sedan lång tid tillbaka i svensk rätt.  

 

För att tillförsäkra en oberoende granskning av statens arbete har JK enligt lag 

(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn till uppgift att utöva tillsyn över att de som 

utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör 
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sina åligganden. Enligt 2 § har JK tillsyn över statliga myndigheter samt anställda vilket 

innebär att JK har tillsyn över polismyndigheterna.  

 

2.1.2 Rättigheter och skyldigheter enligt europakonventionen  

 

Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller konventionen (EKMR) 

som lag i Sverige. I art. 5 EKMR tillförsäkras var och en rätt till frihet och personlig 

säkerhet. Ingen får berövas sin frihet om det inte är under de förutsättningar som 

föreskrivs i art. 5.1 – 5.4. Enligt p. 1 c är det lagligt att arrestera eller på annat sätt 

beröva någon frihet för att ställa denne person inför behörig rättslig myndighet såsom 

skäligen misstänkt för att ha begått ett brott. Enligt art. 5 p. 5 har var och en som 

arresterats eller på annat sätt berövats friheten i strid med bestämmelserna i art. 5 rätt till 

skadestånd. Rätten till frihet är en rätt som ligger till grund för statens skyldighet att 

ersätta de som varit oberättigat frihetsberövade. Art. 5.5 EKMR förutsätter dock att 

beslutet om frihetsberövande har stått i strid med bestämmelserna i art. 5.1–5.4, vilket 

således innebär att det ska ha saknats stöd i lag. I EKMR finner vi alltså en rätt för den 

enskilde att skyddas mot frihetsinskränkningar, men inget strikt ansvar för staten att 

utge ersättning till personer som varit oberättigat frihetsberövade.  

 

Enligt bl.a. NJA 2007 s 295 kan dock Sveriges förpliktelser att uppfylla kraven enligt 

EKMR leda till att staten åläggs att betala skadestånd utöver vad som följer enligt SkL 

och frihetsberövandelagen. Förpliktelsen följer av art. 13 i konventionen vilken stadgar 

att var och en vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts ska ha tillgång till 

ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.  

 

2.1.3 Ansvar enligt skadeståndslagen  

 

Enligt skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3 kap. 2 § 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. Enligt p. 2 ska ersättning även utgå för skada på grund av att någon annan 

kränkts på så sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 



 11 

myndighetsutövning. Till skillnad från den vanliga culparegeln i 2 kap. 1 § ersätts enligt 

3 kap. 2 § även ren förmögenhetsskada, men liksom vid tillämpning av culparegeln 

krävs fel eller försummelse (jfr culparegelns krav på uppsåt eller vårdslöshet). Regeln 

gäller endast vid myndighetsutövning, det vill säga när det allmänna på något sätt 

utövar makt mot en person.2  

 

Det allmännas ansvar enligt SkL kan kallas för ett grundläggande ansvar, och av 1 kap. 

1 § SkL följer att lagens bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet eller 

följer av avtal eller regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Utöver detta ansvar finns 

även ett utökat ansvar i viss speciallagstiftning; frihetsberövandelagen är ett exempel på 

sådan speciallagstiftning där ansvaret utökats. Den ersättning som 

frihetsberövandelagen reglerar har aldrig omfattats av SkL utan har alltid återfunnits i 

separat lagstiftning. De allmänna bestämmelserna i SkL om skadeståndets bestämmande 

och jämkning kan inte tillämpas i syfte att fylla ut frihetsberövandelagen. 3  SkL är 

således inte subsidiär till frihetsberövandelagen men gäller vid sidan om denna. Det 

innebär att en frihetsberövad kan välja vilken lag ersättningsanspråket ska stödjas på, 

det går dock inte att använda sig av båda lagarna samtidigt.4 Eftersom rätten till 

ersättning för utgifter är mer begränsad enligt frihetsberövandelagen än möjligheterna 

att få ersättning för ren förmögenhetsskada enligt SkL torde dock den skadelidande 

kunna yrka ytterligare ersättning med stöd av SkL trots tidigare ersättningsanspråk med 

stöd av frihetsberövandelagen.5 Vid ersättning enligt SkL krävs emellertid att den 

skadelidande kan visa på fel eller försummelse från det allmännas sida, något som inte 

krävs vid ersättning enligt frihetsberövandelagen. Vid beslut som inte är uppenbart 

felaktiga torde det därför vara mer fördelaktigt för den skadelidande att yrka ersättning 

enligt frihetsberövandelagen. 

 

Trots att bestämmelserna i SkL inte kan läggas till grund för tillämpning av 

frihetsberövandelagen så kan allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser komma till 

användning i de fall frihetsberövandelagen saknar reglering.6  

 

                                                
2 Bengtsson – Strömbäck, Skadeståndslagen, En kommentar s 102, prop 1997/98:105 s 30.  
3 Prop 1997/98:105 s 48. 
4 Prop 1974:97 s 141. 
5 Prop 1997/98:105 s 21 f, Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II s 172 f.  
6 A prop s 48. 
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Intressant att notera är att stat och kommun enligt tidigare rätt (från tiden innan SkL 

infördes) i princip var ansvarsfria trots vållande vid myndighetsutövning, i vart fall för 

förmögenhetsskada men även i stor utsträckning för sakskada.7 Det ansågs strida mot 

statsmaktens auktoritet och god ordning att låta det allmänna svara för sådana 

handlingar. Vid skada orsakad av en offentligt anställd tjänsteman fick den 

skadelidande vända sig till tjänstemannen för att kräva ersättning, vid ren 

förmögenhetsskada hade denna ett ansvar om skadan vållats genom tjänstefel.8 Genom 

SkL kom dock ansvaret att ändras, eftersom det ansågs orimligt att statens ansvar skulle 

avvika från allmänna skadeståndsrättsliga principer.9 Från ett till viss del begränsat 

skadeståndsansvar är nuförtiden skadeståndsansvaret för det allmänna i princip 

oinskränkt.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Bengtsson – Strömbäck, Skadeståndslagen, En kommentar s 97.  
8 A a s 97.  
9 A a s 97.  
10 Se dock undantag för fel av vissa statsorgan och för fel vid lotsning i 3 kap 7 § och 3 kap 9 § SkL.   
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3 Frihetsberövandelagen 
 

3.1 Tidigare lagstiftning  
 

I Sverige tillkom den första lagen på området under sent 1800-tal genom 1886 års lag 

ang. ersättning av allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömda. I propositionen till 

lagen framfördes att det i flera länder ansågs självklart att den som blivit dömd och 

påbörjat sitt straff men sedan blivit frikänd borde tillerkännas ersättning för ekonomisk 

skada under den tid han otillbörligen varit berövad sin frihet.11 Egentligen var inte 

relevant huruvida personen var oskyldig eller ej, utan ansvaret låg i att den tilltalade 

hade undergått straff ”i strid mot de av staten uppställda fordringar”.12 I de fall den 

misstänkte inte blivit dömd utan endast häktad och åtalet lades ned eller personen blev 

frikänd tillerkändes ersättning under förutsättning att det framkommit att det åtalade 

brottet inte blivit begånget eller att det inte var begånget av honom. Skillnaden låg i att 

ett så kallat rannsakningshäkte ansågs berättigat för att främja sakens utredning så att 

inte alla kunde medges en oinskränkt ersättningsrätt, endast de som uppenbart var 

oskyldiga.   

 

Lagen ersattes av lag (1945:118) om ersättning i vissa fall av oskyldigt häktade eller 

dömda m.fl. En nyhet i denna lag var att ersättning även kunde utgå för lidande som 

vederbörande åsamkats genom intrånget i hans frihet om det fanns synnerliga skäl (4 §).  

 

Denna lag ersattes i sin tur av lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning 

(LEF), vilken syftade till att förstärka skyddet för den skadelidande.13  Dessutom 

omfattade LEF även administrativa frihetsinskränkningar, dvs. inskränkningar inom 

socialvård och sjukvård mm. (t.ex. omhändertaganden enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)) och inte endast judiciella, dvs. de som 

utgör påföljd för brott eller ingår som led i straffprocessen.14 Departementschefen 

framförde att det är befogat att tillämpa generösa ersättningsregler för de fall då en 

                                                
11 Prop 1886:9 s 4 ff.   
12 A prop s 4 ff.   
13 Prop. 1974:97 s. 45 ff. 
14 Prop 1997/98:105 s 45, Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II s 169.  



 14 

oberättigad frihetsinskränkning ägt rum, eftersom det handlar om ett allvarligt ingrepp i 

den enskildes rättssfär.15  

 

LEF gällde fram till år 1999 då frihetsberövandelagen trädde i kraft. Även denna lag 

syftade till att förbättra ersättningsskyddet och utöka möjligheterna att utfå ersättning, 

främst för de fall när någon grips eller anhålls kortvarigt på grund av misstankar om 

brott. 16  

 

3.2  Ersättningsberättigade personer  
 

Enligt 2 § frihetsberövandelagen kan ersättningsberättigad vara en person som varit 

häktad, anhållen, underkastad reseförbud eller anmälningsskyldighet, intagen för 

rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar av befälhavare på fartyg eller 

luftfartyg. Har den misstänkte varit häktad spelar det ingen roll hur lång tid häktningen 

pågått, ersättningsrätten är då oinskränkt. Som en generell förutsättning för övriga 

former av frihetsinskränkningar krävs dock att inskränkningen varat i minst 24 timmar, 

enligt den s.k. 24-timmarsregeln.17 Vid kortare anhållanden är frihetsberövandelagen 

inte tillämplig och den skadelidande får istället grunda sin talan på SkL och styrka fel 

eller försummelse för att få skadestånd.18 

 

En förutsättning för rätt till ersättning är att det avseende hela eller viss del av brottet 

meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen 

avslutas utan att åtal väcks. Det spelar ingen roll vad anledningen till den frikännande 

domen, avvisningen av åtal eller avslut av förundersökning är, vilket innebär att 

ersättningsrätt föreligger trots att misstanke om brott eventuellt kvarstår.19 

 

Gäller detta endast viss del av brottet gäller dock att det är uppenbart att 

frihetsinskränkningen inte skulle beslutats endast för den övriga brottsligheten.  Samma 

förutsättning gäller även då något brott i domen hänförs en mildare straffbestämmelse. 

                                                
15 Prop 1997/98:105 s 46.  
16 A prop s 1. 
17 A prop s 50.  
18 Bengtsson – Strömbäck, Skadeståndslagen, en kommentar s 98.  
19 A prop s 49.  
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Rekvisitet uppenbart kräver en efterhandsprövning om huruvida den övriga 

brottsligheten skulle lett till beslut om häktning, det vill säga hur myndigheten hade 

beslutat om den brottslighet som fallit bort inte hade funnits med från början.20 Skulle 

beslut om frihetsinskränkning uppenbart inte beslutats för övrig brottslighet, t.ex. 

snatteri, föreligger rätt till ersättning. Efterhandsprövningen tar dock hänsyn även till 

andra omständigheter; hade häktning trots avsaknad av viss brottslighet beslutats på 

grund av exempelvis recidivfara enligt 24 kap. 2 § RB föreligger inte rätt till ersättning, 

och hade häktningen bytts mot en mindre ingripande åtgärd som exempelvis reseförbud 

hade ersättningen jämkats med stöd av 6 § tredje stycket frihetsberövandelagen.  

 

Ersättning kan även utgå om beslutet om frihetsinskränkning upphävs eller ersätts av 

beslut om mindre ingripande åtgärd. Det kan röra sig om en situation då hovrätten 

upphäver tingsrättens häktningsbeslut och försätter personen på fri fot. Däremot är det 

inte ersättningsgrundande om tingsrätten beslutar om häktning av en person men efter 

en tid försätter denne på fri fot.21 Vidare kan ersättning utgå om beslutet undanröjs utan 

beslut om ny handläggning, det vill säga om det förekommit ett rättegångsfel vid beslut 

om häktning.   

 

Det krävs inte att det senare beslutet om t.ex. upphävning eller avvisning grundas på 

samma omständigheter som det tidigare beslutet, utan rätt till ersättning föreligger även 

om beslutet grundas på nytillkomna omständigheter.22 Det krävs således inte att beslutet 

om frihetsinskränkning var felaktigt, staten ansvarar oberoende av vållande eller 

försummelse och ansvaret är följaktligen strikt.  

 

Enligt 3 § tillämpas bestämmelserna i 2 § även då någon på grund av en svensk 

myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande, överlämnande eller 

utlämning för brott har varit utsatt för ett motsvarande frihetsberövande utomlands. 

 

Vidare gäller enligt 4 § att den som har avtjänat fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller 

förvandlingsstraff för böter har rätt till ersättning, om det efter överklagande eller 

anlitande av särskilt rättsmedel meddelas frikännande dom eller döms ut en mindre 

                                                
20 Prop 1997/98:105 s 48.  
21 A prop s 49.  
22 A prop s 50. 



 16 

ingripande påföljd eller om den dom som har legat till grund för verkställigheten 

undanröjs utan beslut om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter beslut av 

domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken (BrB) har varit intagen för rättspsykiatrisk vård. 

 

Föreligger inte förutsättning för ersättning enligt 2-4 §§ stadgar 5 § rätt till ersättning till 

den som varit berövad friheten till följd av beslut vid myndighetsutövning, om det står 

klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt. Paragrafen gäller 

såväl judiciella samt administrativa frihetsberövanden, och omfattar även gripanden och 

anhållningar under 24 timmar. Till skillnad från 2-4 §§ krävs här att beslutet vilat på 

felaktiga grunder och därför är oriktigt. Vid en efterhandskontroll ska det stå klart att 

beslutet med hänsyn till omständigheter som då blivit kända inte hade fattats om 

omständigheterna varit kända vid beslutstillfället. 23  Bestämmelsen ska tillämpas 

restriktivt, att en persons släpps efter ett gripande behöver det inte innebära att gripandet 

var oriktigt bara för att det inte leder till lagföring.24 Att beslutet ska vila på felaktiga 

grunder innebär att felet ska gälla någon omständighet som varit av betydelse för 

frihetsberövande, t.ex. att ett avgörande vittne bevisligen ljugit.25 Det krävs därutöver att 

beslutet ska vara objektivt sett inkorrekt och att beslutet uppenbart inte hade tagits om 

omständigheterna hade varit kända vid tidpunkten för beslutet.26  

 

För ersättningsrätt enligt 2–4 §§ krävs inte att beslutet var oriktigt utan endast att ett nytt 

beslut tagits som på något sätt förändrat det första beslutet. Det är alltså svårare att utfå 

ersättning enligt 5 §, då det måste stå klart att beslutet vilat på felaktiga grunder och 

varit oriktigt, något som den skadelidande anses ha bevisbördan för.27 Med detta avses 

att en efterhandskontroll klart skall visa att beslutet med hänsyn till de omständigheter 

som då har blivit kända inte borde ha fattats om omständigheterna varit kända vid 

beslutstillfället. Bestämmelsen är avsedd enbart för helt klara fall där grunden för 

åtgärden på ett iögonfallande sätt framstår som felaktig.28  

 

                                                
23 Prop 1997/98:105 s 52. 
24 A prop s 52. 
25 A prop s 53.  
26 A prop s 53. 
27 A prop s 53. 
28 NJA 2007 s 295.  
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Bestämmelsen innebär dock inte att det behöver visas att det begåtts något fel när 

beslutet fattades och ansvaret går således längre än ansvaret för fel och försummelse vid 

myndighetsutövning enligt 3 kap. 2 § SkL. Skälet till att det är svårare att erhålla 

ersättning utifrån 5 § är enligt förarbetena att det måste finnas möjlighet att fatta beslut 

om t.ex. anhållande eller gripande trots att detta går att ifrågasättas, eftersom en mer 

omfattande prövning skulle kräva mer resurser och försvåra myndigheternas arbete.29 

 

3.3 Jämkning av ersättningsrätten  
 

Rätten att utfå ersättning för frihetsinskränkningar kan i vissa fall leda till resultat som 

för allmänheten måste te sig stötande. I det s.k. Lindomefallet från 1990 mördades en 

äldre man i samband med inbrott av två män.30 Eftersom det inte kunde utredas vem av 

männen som var skyldig till mordet släpptes den huvudmisstänkte som varit 

frihetsberövad, och tillerkändes ersättning enligt LEF. 

 

För att undvika resultat som skulle te sig stötande om ersättning utgick så preciserades i 

frihetsberövandelagen bestämmelsen om möjlighet att undanta eller jämka rätten till 

ersättning. Jämkningsmöjligheten regleras i 6 § vilken stadgar att den skadelidande inte 

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

Bestämmelsen tar sikte på fall där t.ex. den misstänkte själv har angett att han är skyldig 

till brottet.31 Av st. 2 framgår att om den skadelidande har försökt undanröja bevis eller 

på annat sätt försvåra sakens utredning eller har försökt undandra sig förundersökning 

eller lagföring, lämnas ersättning endast om det föreligger synnerliga skäl. Sådana 

synnerliga skäl kan föreligga om det visas att en person är oskyldig till ett brott och det 

var för att undgå oberättigat frihetsberövande han höll sig undan.32  

 

Vidare framgår av st. 3 att ersättningen kan vägras eller sättas ned om beslutet om den 

skadelidandes eget beteende har föranlett frihetsinskränkningen av eller om det med 

hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning utgår. Förarbetena lämnar 

som exempel då en företagare berövas friheten för misstanke om skattebrott och 

                                                
29 Prop 1997/98:105 s 18.  
30 RH 1991:51.  
31 A prop s 54.  
32 A prop s 54. 
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därefter släpps, om misstankarna har sin grund i att företagaren uppenbarligen misskött 

sin bokföringsplikt.  Ersättningen får dock inte jämkas endast pga. att misstankarna inte 

helt kunnat avskrivas.  

 

En annan, emellertid enligt förarbetena ovanlig, situation är att ersättningen kan jämkas 

om tiden för frihetsinskränkningen har avräknats eller på annat sätt beaktats vid fast-

ställandet eller verkställigheten av brottspåföljd, enligt 6 § st. 4.  

 

Jämkningsregeln ska tillämpas restriktivt och endast i klara fall av oskälighet eftersom 

jämkningen rör sig om ett undantag från den grundläggande rättsstatsprincipen att den 

som inte har kunnat överbevisas om brott också ska betraktas som oskyldig.33 Att 

oskyldiga människor bör kunna få ersättning för den ekonomiska skada och lidande ett 

frihetsberövande inneburit är acceptabelt, eller rentav en byggsten i en demokratisk 

rättsstat. Att det finns en möjlighet till jämkning är dock enligt min mening av stor vikt, 

eftersom det kan vara lika oacceptabelt att utge ersättning till en person endast för att 

det inte går att bevisa skulden pga. höga beviskrav, såsom i Lindomefallet. Samtidigt är 

det viktigt att jämkning inte används endast för att misstankarna inte helt kunnat 

avskrivas, vilket också lagen föreskriver. Ett sådant system skulle undergräva 

oskyldighetspresumtionen och lagen om ersättning vid frihetsberövande skulle tappa sin 

vikt.  

 

3.4 Ersättningsgill skada 
 

Enligt 5 § LEF ersattes utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet 

och lidande, d.v.s. ekonomiska skador och lidande. Av förarbetena till LEF framgick att 

ersättningen syftade till att kompensera de förluster som uppkommer till följd av 

frihetsberövandet som sådant. 34  Vid införandet av frihetsberövandelagen föreslog 

kommittén att även person- och sakskador skulle omfattas av lagen. De flesta 

remissinstanser lämnade frågan oberörd medan JK avstyrkte kommitténs förslag med 

hänvisning till att det skulle medföra en inte obetydlig belastning både statsfinansiellt 

och handläggningsmässigt. Kommittén föreslog även att rätten till ersättning skulle 

                                                
33 Prop 1997/98:105 s 54, se NJA II 1974 s 369 f och bet 1974:LU25 s 5 f.  
34 SOU 1972:73.  
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omfatta ”ren förmögenhetsskada” istället för utgifter, förlorad arbetsförtjänst och 

intrång i näringsverksamhet. Detta eftersom viss förlust inte omfattas av de uppräknade 

posterna.35  

Regeringen ansåg att de särskilda reglerna om ersättning vid frihetsinskränkning främst 

är till för att kompensera ekonomisk förlust och lidande – inte person- och sakskada.  

Det poängterades även att den enskilde kan få ersättning för person- och sakskada vid 

fel eller försummelse enligt reglerna i 2 kap. 3 § SkL. Regeringen anförde också att det 

finns en praktisk tanke bakom de uppräknade posterna eftersom det är dessa skador som 

typiskt sett följer på ett frihetsberövande. Regeringen ansåg att det saknades skäl att 

frångå regleringen eller ändra lagens formulering. Frihetsberövandelagens 7 § 

motsvarar därför helt 5 § LEF.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 SOU 1993:55 s 219.  
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4 Skadeståndets funktion  
 

Historiskt sett har skadeståndsrätten varit nära sammankopplad med straffrätten och 

skadestånd, eller bot, fungerade kring medeltiden som en påföljd vid straffbelagda 

gärningar.36 Boten gick då inte endast till den skadelidande utan även till konungen och 

häradet, vilket förstärkte botens effekt som ett straff snarare än skadestånd. I mitten av 

1800-talet reformerades straffrätten och skadestånd och straff skiljdes åt med den 

romerska rätten som förebild och culparegeln som grundläggande princip.37 Även idag 

är principen om culpa, vilken regleras i 2 kap. 1 § SkL i allra högsta grad relevant för 

svensk skadeståndsrätt.  Enligt culpaprincipen ersätts skador som vållats genom uppsåt 

eller oaktsamhet, vilket innebär att även skador orsakade utan brottslig handling kan 

ersättas. Genom reformeringen och culpaprincipens inträde försvagades synen på 

skadestånd som ett straff, genom att den skadelidande erhöll hela skadeståndet 

förstärktes istället reparationens funktion, d.v.s. att den skadelidande kompenseras för 

skadan. 38  Vad gäller ren förmögenhetsskada finns det dock fortfarande en stark 

koppling mellan straffansvar och skadestånd eftersom huvudregeln i svensk rätt är att 

ren förmögenhetsskada leder till skadeståndsskyldighet om den vållats genom brott (2 

kap. 2 § SkL). Skadestånd för ren förmögenhetsskada enligt frihetsberövandelagen 

förutsätter emellertid inte straffbarhet eller ens otillbörlighet och är således ett undantag 

från huvudregeln i svensk rätt.  

 

Skadeståndet kan, speciellt för ekonomiska skador, sägas ha till uppgift att sätta den 

skadelidande i samma position som innan skadan inträffade.39 Det finns dock flera 

författare som framhäver att den reparativa effekten av skadeståndet kanske inte är den 

starkaste, bl.a. eftersom försäkring till stor del tryggar den skadelidandes rätt till 

ersättning bättre än skadestånd och eftersom viss skada, som den ideella skadan, inte 

kan kompenseras för med pengar. 40 Just gällande ekonomiska skador torde dock 

reparationen vara en viktig funktion och ett skadestånd bör i möjlig mån kompensera 

den skadelidande för den ekonomiska skada som skett. Vad gäller ersättning för 

frihetsberövande kan det dessutom tänkas att det är svårt att finna en försäkring som 
                                                
36 Hellner – Radetzki, Skadeståndsrätt s 30.  
37 A a s 31.  
38 A a s 39 f.  
39 A a s 25.  
40 A a s 39 och 355, Schultz, Kränkning – studier i skadeståndsrättslig argumentation s 62 ff.  
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täcker den uppkomna situationen och därför får den reparativa effekten istället uppnås 

genom skadestånd.  

 

Utöver en reparativ effekt kan skadestånd även åläggas för att uppnå en preventiv 

effekt, d.v.s. för att få människor att undvika handlande som kan leda till skada.41 Det är 

dock omtvistat till vilken utsträckning ett skadestånd kan ändra personers handlingssätt 

och hur stark den preventiva effekten är.42 Man skulle kunna tänka sig att skadeståndet 

för det allmänna för oberättigade frihetsberövanden syftar till en preventiv effekt, d.v.s. 

att myndigheter och tjänstemän ska försäkra sig om att de häktar/anhåller/dömer etc. en 

person som verkligen är skyldig. Detta syfte ska inte överdrivas eftersom det verkligen 

ligger i det allmännas intresse att personer utsätts för frihetsinskränkningar i arbetet mot 

att utreda brott. Om det allmänna drog sig från att vidta åtgärder mot misstänkta p.g.a. 

att de kan ådra sig skadeståndsansvar skulle det leda till en försämrad 

brottsbekämpning. Även Högsta domstolen (HD) har konstaterat att det knappast ligger 

något preventivt syfte bakom lagen, till skillnad från andra typer av skadestånd som 

t.ex. inom arbetsrätten.43 Istället tycks syftet vara att just kompensera den skadelidande 

för de skador han åsamkats genom det oberättigade (men nödvändiga) 

frihetsberövandet. Skadeståndet ser till att det blir staten som får betala, och inte 

individen, och får därigenom en kostnadsplacerande funktion.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Hellner – Radetzki, Skadeståndsrätt s 42. 
42 A a s 43, Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer s 14. 
43 NJA 1990 s 808.  
44 Schultz, Kausalitet - Studier i skadeståndsrättslig argumentation s. 183. 
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5 Ersättning för ekonomisk skada 
 

5.1 Kapitlets syfte 
 

Enligt författningskommentaren till 7 § frihetsberövandelagen kräver 

ersättningsposterna utgifter, förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet 

”inte några närmare kommentarer”.45 Avsikten är att bestämmelserna ska tillämpas på 

samma sätt som i LEF.46  Med hänsyn till att begreppen varken i lag eller motiven till 

LEF preciseras på ett särskilt tydligt sätt kan denna författningskommentar ifrågasättas. 

Posterna för ekonomisk skada kan omfatta många olika skador och det krävs därför en 

inventering av vilka skador som ersätts under dessa poster, och under vilka 

förutsättningar ersättning utgår. Syftet med detta kapitel är att gå igenom posterna och 

med hjälp av JK-beslut undersöka vilka skador som ersätts.  

 

5.2  Utgifter 
 

Enligt 4 § 1945 års lag utgick ersättning för bl.a. nödiga kostnader. Vid införandet av 

LEF togs ordet ”nödiga” bort, och det stadgades att ersättning utgick för kostnader.47 

Att kostnaderna ska vara nödvändiga och ha samband med frihetsinskränkningen 

fortsatte dock vara ett krav och är även så enligt gällande lagstiftning.48 Enligt motiven 

till LEF kan kostnader tänkas uppstå i samband med hinder eller förlust i näring, men 

även vara fristående kostnader.49 Enligt 1945 års lag kunde kostnader hänförliga till 

förlust i näring bestå av kostnader för extra arbetskraft eller hyresutgifter som måste 

betalas trots att rörelsen inte kan bedrivas under frihetsinskränkningen.50 I motiven till 

LEF anförde dock departementschefen att kostnader för extra arbetskraft i rörelse inte 

borde anses som en ersättningsgill utgift, utan att denna kostnad skulle beaktas vid 

beräkning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kostnader hänförliga till förlust i 

                                                
45 Författningskommentaren, prop 1997/98:105 s 56.  
46 Se prop 1974:97 s 69 ff och 90 f.  
47 Prop 1974:97 s 71.  
48 Prop 1974:97 s 71, prop 1997/98:105 s 22.  
49 Prop 1974:97 s 71.  
50 A a s 33.  
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näring kommer att behandlas under kapitel 5.4 i samband med ersättning för intrång i 

näringsverksamhet. 

 

Exempel på fristående kostnader som ersätts under posten utgifter är kostnad för resor 

till eller från kriminalvårdens inrättningar.51 Enligt JK avses sådana kostnader som kan 

drabba den frihetsberövade för hans egna resor och inte kostnader för resor som 

släktingar eller vänner gjort för att besöka honom.52 En sådan ordning får anses befogad 

eftersom det vore orimligt att den som utsatts för frihetsberövandet får ersättning för 

kostnader som släktingar eller vänner lagt ut för resor.  Sådana utgifter är i juridisk 

mening snarare att se som en tredjemansskada som den skadelidande inte bör ersättas 

för. Emellertid har JK i ett fall lämnat ersättning för anhörigas resekostnad för besök då 

den skadelidande kunde visa att han psykiska status krävde att familjen kom och 

hälsade på.53 Dessutom har JK i ett annat beslut lämnat ersättning för resor till och från 

anstalt trots att den frihetsberövade inte kunnat visa på egna utlägg eftersom han blivit 

hämtad på anstalten.54 JK lämnade en mindre ersättning eftersom det kunde antas att 

han även haft egna kostnader. Ersättning kan även lämnas för resor som företas mellan 

bostad och polis på grund av anmälningsskyldighet.55 Därutöver kan även kostnader för 

familjens flytt till annan bostad och ökade kostnader för skötsel av barn tänkas vara 

ersättningsgilla kostnader.56 Uppräkningen är dock enbart exemplifierande och således 

kan en rad andra utgifter tänkas vara ersättningsgilla. Liksom för övriga skador är det 

upp till skadelidande att visa på att skada uppstått och skadans storlek.57  

 

När ersättning för utgifter diskuteras i praxis kokar diskussionen ofta ned till frågan 

huruvida utgiften har uppstått till följd av frihetsberövandet eller inte. Det har vid en rad 

tillfällen använts en terminologi som pratar om "onödiga" respektive "bortkastade" 

utgifter. 58  För att på bästa sätt illustrera hur JK ser på detta kommer jag inledningsvis 

att redogöra för de utgifter som kan placeras i något av dessa två fack. 

 

                                                
51 Prop 1974:97 s 71 f. 
52 JK:s beslut dnr 83-81-41, dnr 2909-05-41 och dnr 1993-02-41.  
53 JK:s beslut dnr 29-05-41.  
54 JK:s beslut dnr 83-81-41. 
55 JK:s beslut dnr 2563-81-40.  
56 Prop 1974:97 s 71 f. 
57 Prop 1974:97 s 76.  
58 Se bl.a. JK:s beslut dnr 1568-05-41 och dnr 6836-09-41.  
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5.2.1  Onödiga utgifter 

 

JK tog i ett beslut ställning till frågan huruvida ersättning kan betalas ut för en 

semesterresaresa som gått förlorad p.g.a. ett frihetsberövande. 59  AO hade, innan han 

blev berövad sin frihet, betalat en ansenlig summa, sammanlagt drygt 24 000 kr, för en 

resa som han sedermera inte kunde åka på eftersom han var frihetsberövad. Anspråket 

på ersättning avslogs med motiveringen att betalningen för resan inte är en kostnad som 

uppstått p.g.a. frihetsberövandet utan enbart kan ses som en utgift som till följd av 

frihetsberövandet blivit onödig. Det faktum att en person inte kan tillgodogöra sig en 

redan betald semesterresa är således en skada som faller utanför bestämmelserna i 

frihetsberövandelagen. En fråga att fundera över här är om det skulle förhållit sig 

annorlunda om den frihetsberövade innan resan, mot en avgift, avbokat densamma. 

Hade den uppkomna kostnaden för avbokningen då setts som en utgift som uppkommit 

som en direkt följd av frihetsberövandet? Något förtydligat blir resonemanget genom ett 

beslut om att förlorade semesterdagar kan ersättas under posten inkomstförlust.60 Det 

går alltså att få ersättning för de rekreationsdagar man gått miste om, men inte för 

kostnader för själva resan.  

 

En annan utgift som typiskt sett är en sådan kostnad som inte anses uppstå p.g.a. 

frihetsberövandet är bostadshyra som betalats under tiden den enskilde suttit 

frihetsberövad. I praxis har kortfattat konstaterats att hyresutgifter för bostad inte 

uppkommer i samband med frihetsberövandet och att ersättning därför inte ska utgå. 61 

Den gemensamma nämnaren mellan de utgifter som placeras under rubriken "onödiga" 

tycks vara att de, trots att de inte gått att undvika, inte ses som nödiga kostnader som 

uppstått p.g.a. frihetsberövandet.   

 

5.2.2 Bortkastade utgifter 

 

Som motpol till de icke ersättningsgilla "onödiga" utgifterna finns vad JK benämnt som 

"bortkastade" utgifter för vilka man öppnat en möjlighet till ersättning. JK diskuterade i 

ett beslut från 2005 huruvida SMH skulle få ersättning för en rad utgifter han påstått sig 
                                                
59 JK:s beslut dnr 6836-09-41. 
60 Se nedan under 5.3.2.  
61 JK:s beslut dnr 2624-80-41 
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fått till följd av frihetsberövandet. 62 Det gällde bl.a. ersättning för ett förarprov som var 

inbokat en dryg vecka efter det att frihetsberövandet inleddes och en avgift till 

brottsofferfonden som SMH betalat in innan domen vunnit laga kraft. JK kom fram till 

att vare sig utgiften för förarprov eller betalningen till brottsofferfonden var 

ersättningsgilla eftersom de kunnat undvikas. Förarprovet kunde avbokats då SMH hade 

en dryg vecka på sig att göra detta efter det att han blev frihetsberövad och gällande 

avgiften till brottsofferfonden hänvisar JK till möjligheten att ansöka om återbetalning. 

Det intressanta i diskussionen som fördes är emellertid den hänvisning som JK gjorde 

till "onödiga" respektive "bortkastade" utgifter. Det konstaterades att utgifter som blivit 

"onödiga" till följd av ett frihetsberövande vanligtvis inte ersätts. Exempel som 

nämndes var de som ovan redovisats; nämligen bostadshyra som betalas trots att 

bostaden inte kan utnyttjas och en semesterresa som går förlorad p.g.a. 

frihetsberövandet.  JK uttalade emellertid att ”det skulle framstå som orimligt om inte 

ersättning skulle utgå för en sådan utgift som blivit bortkastad och som till följd därav 

återkommer”. I sådana fall bör man enligt JK se utgiften som en följd av 

frihetsberövandet.  

 

Kravet för att en utgift enligt JK:s terminologi ska vara att se som "bortkastad" istället 

för "onödig" tycks var det faktum att utgiften vid ett senare tillfälle återkommer. Den 

uppenbara frågan som följer på det uttalandet är såklart: vilka utgifter är att se som 

återkommande? Det konstaterades inte uttryckligen i beslutet att avgiften för förarprov 

var en utgift som eventuellt skulle kunna ses som återkommande i det fall möjligheten 

till avbokning inte funnits men det faktum att saken diskuterades leder mig till 

antagandet att så var fallet. Jag frågar mig då varför en utgift för ett förarprov skulle 

anses vara återkommande samtidigt som en utgift för semesterresa inte är det. Det är så 

klart lätt att argumentera för att ett körkort, i det långa loppet, är till större nytta för den 

enskilde än vad en semesterresa är men ett körkort är samtidigt inget som inte går att 

klara sig utan. I sammanhanget kan även noteras att JK nekat ersättning för kostnad i 

samband med nytt körkort eftersom det inte var en utgift som avses i lagen.63 Oavsett 

vad JK hade för inställning i just den frågan anser jag att uttalandet ger upphov till en 

                                                
62 JK:s beslut dnr 1568-05-41 

 
63 JK:s beslut dnr 83-81-41.  
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betydande gränsdragningsproblematik gällande vad som är att anse som en 

återkommande utgift och vad som inte är det.  

 

5.2.3 Övriga utgifter 

 

Utöver de kostnader som JK benämnt som ”onödiga” eller ”bortkastade” finns självklart 

en rad andra kostnader som skadelidande yrkar ersättning för. I många fall utges ingen 

ersättning med hänvisning till att kostnaden inte är en utgift som uppkommit p.g.a. 

frihetsinskränkningen. Det kan dock vara svårt att definiera vilka kostnader som kan 

sägas uppkommit på grund frihetsinskränkningen. Ersättning för blommor och växter 

som vissnat, tidsspillan i samband med förhandling etc. anses inte vara av den art att 

ersättning kan utgå. 64  Av departementschefens uttalande i propositionen till LEF 

framgår att extra kostnader för att anställa arbetskraft inte bör ses som en ersättningsgill 

utgift i lagens mening, utan istället tas upp vid bestämmandet av ersättning av förlorad 

arbetsförtjänst.65  

 

Skillnaden mellan att betrakta en ekonomisk skada som utgift eller förlorad 

arbetsförtjänst ligger – rent ekonomiskt sett – i att ersättning för en utgift inte beskattas 

medan ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska skattas som inkomst av tjänst. Av 

skattemässiga skäl är det därför mer fördelaktigt att få ersättning för utgifter. Att detta 

har betydelse har visat sig i JKs praxis från 2008 angående avdrag från pension. Enligt 

lag ska nämligen den som är pensionsberättigad betala för sitt uppehälle varje dag som 

han eller hon är häktad, och betalningen sker genom att Försäkringskassan gör ett 

avdrag från ålderspensionen – ett avdrag uppgående till 80 kr per dag. Detta avdrag ska 

betalas tillbaka enligt förutsättningarna i 5 § frihetsberövandelagen. I beslut den 12 maj 

2008 bedömde JK ett avdrag från pensionen som likställt med förlorad arbetsförtjänst.66  

Senare samma år reviderade dock JK denna praxis eftersom avdraget från 

ålderspensionen görs från redan beskattade medel, vilket innebär att avdraget bör 

beaktas som en utgift som den frihetsberövade haft. 67  Annars skulle inkomsten 

beskattas två gånger. Trots att utgiften i huvudsak avser mat menade JK att den ändå 

                                                
64 JK:s beslut dnr 2374-80-41, JK:s beslut dnr 83-81-41.  
65 Prop 1974:97 s 72. 
66 JK:s beslut dnr 1744-08-41.  
67 JK:s beslut dnr 5513-08-41.  
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bör ses som en ersättningsgill utgift eftersom pensionärer annars skulle behandlas sämre 

än andra som inte behöver betala för sitt uppehälle under tiden i häktet.  

 

5.3 Förlorad arbetsförtjänst 
 

Vad som egentligen bör räknas som förlorad arbetsförtjänst framgår inte av förarbetena. 

Normalfallet är givetvis då en frihetsberövad inte kunnat utföra sitt arbete och således 

inte kunnat uppbära någon lön, men vad händer om den skadelidande exempelvis har 

semester under tiden för frihetsberövandet eller får ersättning från arbetslöshetskassa? 

Detta kapitel ämnar fortsättningsvis utreda vilken ersättning som kan lämnas under 

posten ”förlorad arbetsförtjänst”.  

 

5.3.1 Förlorad inkomst 

 

Med begreppet förlorad arbetsförtjänst avses i första hand ett direkt inkomstbortfall till 

följd av att den frihetsberövade varit förhindrad att ägna sig åt sin vanliga sysselsättning 

under tiden för frihetsberövandet.68 Vanligtvis är det endast tiden man faktiskt inte 

kunnat jobba på som ersätts, eftersom den förlorade arbetsinkomsten ska ha ett direkt 

samband med frihetsberövandet. Enligt motiven till frihetsberövandelagen framgår att 

förlust av inkomst som hänför sig till tid under vilken en person söker nytt arbete bör 

vara ersättningsgill i skälig omfattning.69 Det är således tydligt att rätten till ersättning 

för förlorad arbetsinkomst efter det att ett frihetsberövande har upphört är begränsad. 

För att ett yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska bifallas måste den 

skadelidande styrka skadans storlek. Med det följer ett krav på att den skadelidande kan 

visa vilken anställning han innehade eller vilken verksamhet han skulle ha bedrivit om 

han inte hade varit frihetsberövad.70  

 

Om en skadelidande kan presentera övertygande bevisning om att inkomstbortfall även 

efter frihetsberövandet huvudsakligen beror på frihetsberövandet kan således även 

sådan förlust ersättas i skälig omfattning. I ett JK-beslut från 2005 yrkade M att han 

                                                
68 Prop 1974:97 s 31, JK:s beslut dnr 582-05-41.  
69 Prop 1974:97 s 71 och prop 1997/98:105 s 56.  
70 JK:s beslut dnr 1530-83-41. 
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skulle få ersättning för att han förlorat inkomst från en provanställning under tiden han 

var häktad.71 Dagen han blev häktad var den sista dagen på provanställningen och det 

rörde sig alltså endast om en dag av förlorad arbetsförtjänst. Det föll sig emellertid så att 

M p.g.a. sin frånvaro från provanställningen den sista dagen inte erhöll tjänsten, något 

som intygades av arbetsgivaren. Enligt JK var frihetsberövandet den huvudsakliga 

anledningen till att M inte erbjöds tjänsten och M ersattes därför för förlorad 

arbetsförtjänst även för viss tid efter frihetsberövandet.  

 

Enligt beslut från JK kan ersättning för inkomstbortfall för tiden efter ett 

frihetsberövande inte tillerkännas någon för uppskattad, men ännu inte realiserad 

inkomstförlust.72 Det krävs att utredningen ger underlag för bedömningen att den 

skadelidande efter frigivandet förlorat inkomst på grund av själva frihetsberövandet. Det 

går emellertid att återkomma till JK för att yrka ytterligare inkomstförlust när sådan 

realiserats. I ett beslut från 2005 återkom ML med begäran om ersättning för 

inkomstförlust utöver den hade blivit tillerkänd i tidigare beslut.73  Han anförde att han 

arbetade som säljare med en provisionsbaserad lön som var helt beroende av 

kundkontakter. Efter frigivandet hade hans kunder lämnat honom och det var svårt att 

bygga upp en ny kundstock på grund av frihetsberövandet. Arbetsgivaren tvingades 

tillslut säga upp honom. Anspråket avsåg förlust av inkomst under ett år efter det att han 

försattes på fri fot och intyg från arbetsgivaren och lönebesked åberopades som bevis. 

JK godtog att sex månader av inkomstförlusten berodde på frihetsberövandet och ersatte 

denna inkomstförlust.74  

 

I vissa fall anses dock inte arbetsoförmåga efter frihetsberövandet vara en ersättningsgill 

skada. I ett beslut från 2005 yrkade OH ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den tid 

han varit frihetsberövad samt för en tid efter frikännande dom eftersom han då, p.g.a. 

psykiska besvär, varit arbetsoförmögen.75  OH drev, innan han blev anhållen och 

häktad, en restaurang i handelsbolagsform. JK konstaterade att OH var berättigad till 

ersättning för den tid han varit frihetsberövad. Vad gällde tiden efter frihetsberövandet 

utgick däremot inte någon ersättning med hänvisning till att de psykiska besvär som 

                                                
71 JK:s beslut dnr 582-05-41. 
72 JK:s beslut dnr 3650-04-41.  
73 JK:s beslut dnr 4485-05-41. 
74 Se nedan under 5.6 om beviskravet för den skadelidande.  
75 JK:s beslut dnr 1815-05-41. 
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höll OH borta från arbete var en följdskada av en personskada och således inte 

ersättningsgill enligt frihetsberövandelagen. Även i ett annat beslut nekades ersättning 

med hänvisning till att inkomstförlust pga. sjukskrivning är en följdskada av en 

personskada och således inte ersättningsgill.76 

 

Ersättning för förlorad inkomst kan även utgå till företagare som inte kunnat ta ut lön 

från företaget, dvs. inte bara för förlorad inkomst i anställning utan också för förlust i 

näringsverksamhet.77 Eftersom egenföretagare sällan har en fast månadslön kan det 

dock vara svårare att styrka och beräkna inkomstförlusten. I ett JK-beslut från 1981 

yrkade F ersättning för förlorad arbetsförtjänst genom förlust i näringsverksamhet. JK 

ansåg att sådan förlust inte var styrkt, men att sådan förlust sannolikt uppkommit. Hur 

en sådan förlust av arbetsförtjänst ska uppskattas diskuteras i kapitel 5.6 om beräkning 

av ersättning. Det bör dock poängteras att ersättning inte bör utgå för både förlust i 

näringsverksamhet och för intrång i näringsverksamhet om det kan ses som en och 

samma skada.  

 

Endast den som är direkt skadelidande har rätt till ersättning. I ett beslut yrkade en 

arbetsgivare ersättning för lön som hade betalats ut till en anställd under tiden denna 

varit frihetsberövad.78 Den frihetsberövade hade således själv inte lidit någon skada, 

utan endast arbetsgivaren. En sådan tredjemansskada eller indirekt skada ersätts inte 

enligt frihetsberövandelagen.  

 

Inte bara förlorad lön i egen näringsverksamhet kan ersättas utan som ovan nämnt även 

kostnad för extra arbetskraft som behövts i en rörelse. Utifrån JK:s praxis synes sådan 

extra arbetskraft endast ersättas för den tid frihetsinskränkningen varat och kostnaden 

bör styrkas.79  

 

 

 

 
                                                
76 JK:s beslut dnr 7000- 08-41.  
77 Prop 1974:97 s 71.   
78 JK:s beslut dnr 364-87-41.  
79 JK:s beslut dnr 2929-82-41.  
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5.3.2 Förlorad semester 

 

Frågan huruvida ersättning bör tillerkännas den som under frihetsberövandet tagit ut 

semester har diskuterats i ett par JK-beslut. I ett beslut från 1980 yrkade K ersättning för 

9 dagars semester som han hade tagit ut under tiden han suttit häktad. 80 Under dessa 

dagar erhöll K lön från sin arbetsgivare. K yrkade dock att semestern, till följd av 

frihetsberövandet, hade blivit förstörd. JK uttalade att det faktum att K satt 

frihetsberövad under sin semester inneburit att han gick miste om den vila och 

rekreation som en semester i vanliga fall torde innebära. Utifrån förutsättning att K inte 

var berättigad att av sin arbetsgivare åtnjuta (ytterligare) semesterersättning för den 

förlorade semestertiden ansåg JK honom berättigad till ersättning från staten. 

Ersättningen för förlorad semester jämställdes med ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst.  

 

Samma resonemang utvecklades i ett mer samtida beslut där JK inledde med att 

konstatera att semester inte uttryckligen ryms under någon av de kategorier som ersätts 

enligt frihetsberövandelagen men att det ligger nära till hands att placera det under 

förlorad arbetsförtjänst. 81  Till stöd för det angav JK att personer, som får sin semester 

förstörd, vid ett senare tillfälle ska ha möjlighet att ta ut en obetald semester i form av 

tjänstledighet. Inget krav ställdes upp på att en sådan ledighet ska kunna påvisas för att 

ersättning ska utgå utan tvärtom jämställs de som kan bevisa en faktisk ekonomisk 

förlust, m.a.o. de som senare tar ut en ledighet, med de som inte kan göra det. 

Ytterligare skäl som anfördes var att det vore orimligt om de som väljer att berätta att de 

har semester under tiden för frihetsberövandet inte skulle få någon ersättning medan de 

som inte berättar får full ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta med bakgrund i att 

det ofta är svårt för JK att veta och kontrollera om den frihetsberövade i själva verket 

ska arbeta eller vara semesterledig under frihetsberövandet. Dessa beslut och i 

synnerhet det sistnämnda innebär i min mening en vidsträckt och generös tolkning av 

begreppet förlorad arbetsförtjänst då de innebär att ersättning faktiskt utgår utan att 

någon ekonomisk förlust behöver påvisas.   

 

                                                
80 JK:s beslut dnr 2374-80-41. 
81 JK:s beslut dnr 3051-02-41 
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Detta JK-beslut ligger dock i linje med övrig skadeståndsrättslig bedömning. Ersättning 

för skada av det yrkade slaget ligger på gränsen mellan ekonomiskt och ideellt 

skadestånd. Enligt b.la. NJA 1948 s 646 kan ersättning ges för mistad rekreation vid 

personskada, och enligt NJA 1992 s 213 kunde skadestånd enligt SkL för skada på bil 

och husvagn anses omfatta ersättning för tre semesterdagar som på grund av skadan inte 

kunnat användas som rekreation. I förarbetena till SkL uttalades att förluster som inte 

avser inkomster i egentlig mening, t.ex. förlust av semester, kan beaktas genom att 

skadeståndet för själva inkomstförlusten ökas.82 I den praxis förarbetena nämnde kunde 

dock förlusten av semester direkt översättas i pengar. I de ovan diskuterade NJA fallen 

ersattes förlorad semester p.g.a. personskada och sakskada, och enligt detta JK-beslut 

utgår följaktligen även ersättning för förlorad semester p.g.a. frihetsinskränkning. 

 

5.3.3 Studier och studiemedel 

 

Som framgått ovan kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst i speciella fall utgå även 

för inkomstförlust som hänför sig till viss tid efter frihetsberövandet.83  I ett beslut från 

1984 konstaterade JK att det däremot inte föreligger något utrymme att medge 

ersättning för tänkbara framtida inkomstförluster till följd av t.ex. försenad eller 

utebliven studiegång. 84  Beslutet rörde yrkande om ersättning från en läkarstudent som 

suttit häktad i drygt en månad och därför fått sin examen försenad en termin. 

Ersättningsyrkandet rörde i detta fall arbetsinkomst som den skadelidande påstod sig ha 

gått miste om p.g.a. den försenade examen. Trots JK:s konstaterande om att sådan 

ersättning inte utges, fortsätter JK med att uttala att det kunde antas både att den 

skadelidande faktiskt blev försenad med sina studier samt att hon, med hänsyn till 

arbetsmarknaden för läkare och tidigare uppdrag, sannolikt skulle fått en anställning 

direkt efter studierna. Med denna bakgrund uppskattade JK inkomstförlusten till 15 000 

kr (istället för yrkade drygt 90 000 kr). Detta beslut öppnar följaktligen för möjligheten 

att få ersättning för förlorad arbetsinkomst utan att vederbörande har en anställning. 

Ersättningen som utgick blev emellertid mycket lägre än den yrkade, något som visar på 

en viss restriktivitet i at ersätta denna typ av skada.  

 
                                                
82 Prop 1975:12 s 147.  
83 Se ovan under 5.3.1.  
84 JK:s beslut dnr 2452-83-41. 
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I ytterligare ett beslut från 1984 berördes återigen frågan huruvida försenad studiegång 

och därmed uteblivet studielån och senare inträde på arbetsmarknaden var en 

ersättningsgill skada. 85 Under tiden för ett frihetsberövande missade T att tentera av 

sista terminen på gymnasiet och blev därmed inte antagen på den eftergymnasiala 

utbildning som han tänkt sig, åtminstone inte den termin han räknat med. T yrkade på 

ersättning för det studiestöd han skulle ha åtnjutit om han blivit antagen till studierna 

kommande termin samt för att han nu skulle bli försenad ut i arbetslivet. Det senare 

yrkandet, som inte specificerades med någon summa, lämnade JK utan avseende. JK 

avslog vidare yrkandet om ersättning för eventuellt studiestöd med motiveringen att T 

inte styrkt att han varit berättigad att erhålla studielån för den kommande terminen och 

tillägger också att det faktum att någon inte beviljas ett lån, i sig, inte kan anses 

innebära att vederbörande lidit en ekonomisk skada.  

 

I ett annat beslut från 1984 ville sökanden ha ersättning för en halv termins studielån 

eftersom han p.g.a. frihetsberövandet varit tvungen att tentera vid ett senare tillfälle. 86  

Huruvida studielån betalats ut under tiden för frihetsberövandet är utifrån vad som kan 

utläsas av beslutet oklart. JK nöjer sig med att konstatera att sökanden inte gjort någon 

förlust som är ersättningsgill enligt frihetsberövandelagen. En anledning till detta kan 

vara att studielån inte är en ovillkorlig rättighet och att avsaknaden av ett lån därför inte 

kan ses som en skada.  

 

I ett beslut från 1991 synes det dock som om ersättning för förlorat utbildningsbidrag 

för en arbetsmarknadsutbildning skulle kunnat medges om den skadelidande styrkt att 

han gått miste om detta bidrag p.g.a. frihetsberövandet. 87 L som blev häktad den 30 

oktober 1990 gjorde i ansökan gällande att han skulle börjat en fyra veckor lång 

arbetsmarknadsutbildning den 29 oktober 1990 och för det fått bidrag om 7 000 kr i 

månaden. Utav handlingarna om ansökan och beslut om utbildningen framkom dock att 

L inte inställt sig till kursstartens början. JK ansåg att det därför inte var styrkt att L gick 

miste om bidraget p.g.a. häktningen.  

 

                                                
85 JK:s beslut dnr 741-84-41. 
86 JK:s beslut dnr 1824-90-41 
87 JK:s beslut dnr 2253-91-41 



 33 

Utifrån dessa beslut kan utläsas att det är av vikt huruvida den skadelidande styrkt att 

han varit berättigad till ett studiestöd, t.ex. genom ett beslut på att studiestöd ska betalas 

ut. I JK:s beslut rörande T som fick sin gymnasieutbildning försenad gjorde den 

skadelidande gällande att han skulle fått studiestöd om han hade sökt och blivit antagen 

till en utbildning.88  Ett sådant påstående räcker inte för att skadan ska anses styrkt. 

Dessutom är ett beslut om att inte ge studielån, i sig, inte att se som en skada. Därutöver 

är det även en förutsättning att det föreligger adekvans mellan det uteblivna studiestödet 

och frihetsinskränkningen. Att ett bidrag uteblir p.g.a. en omständighet på den 

skadelidandes sida, t.ex. att den skadelidande inte inställer sig till kursstart, som i JK:s 

beslut rörande L, är inte att se som en ersättningsgill skada.89 Förlängd tid av studielån 

och förlängda studier torde inte ersättas som skada enligt frihetsberövandelagen medan 

ett försenat inträde på arbetsmarknaden kan ersättas under förutsättning att det framstår 

som sannolikt att frihetsberövandet lett till förseningen och att den skadelidande skulle 

fått en anställning direkt efter studierna.90  

 

5.3.4 Förlorad anställning 

 

Det framgår av förarbetena att ersättning för inkomstförlust kan utgå även för en viss tid 

efter frihetsberövandet och hänvisning görs där till personer som p.g.a. 

frihetsberövandet förlorat sin anställning och under en tid behöver söka nytt arbete.91 

Normalt utgår sådan ersättning för högst tre månader.92 Frågan om ersättning för 

förlorad anställning har prövats i en rad beslut, ett äldre från 1986 och två senare från 

2005 respektive 2009. I det tidiga beslutet yrkade B att han till följd av 

frihetsberövandet förlorat sin anställning och för detta ville ha ersättning. 93  Någon 

närmare information om hur anställningen har upphört finns inte. JK menade att 

ersättning för en sådan skada enbart kan utgå i de fall som uppsägningen varit förenlig 

med den arbetsrättsliga lagstiftningen. I annat fall behöver inte den skadelidande inte 

finna sig i avskedandet och det kan således inte anses bero på frihetsberövandet. Detta 

framgår även från ett beslut från 2005 där TL yrkade ersättning efter att han blivit 

                                                
88 JK:s beslut dnr 741-84-41. 
89 JK:s beslut dnr 2253-91-41. 
90 Se JK:s beslut dnr 2452-83-41. 
91 Prop 1974:97 s 71. 
92 Se bl.a. JK:s beslut dnr 2479-09-41.  
93 JK:s beslut dnr 1477-86-41. 
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uppsagd från sitt arbete med hänvisning till den ovisshet som frihetsberövandet 

innebar. 94  JK menade att TL inte kunnat lägga fram någon bevisning för att 

uppsägningen var förenlig med den arbetsrättsliga lagstiftningen och inte heller visat på 

något förhållande som innebar att det var försvarligt att han godtog uppsägningen. 

Således kunde ingen ersättning betalas ut för förlorad arbetsförtjänst för tiden efter 

frihetsberövandet.  

 

I ett ännu senare beslut var förhållandena gällande anställningens avslutande något mer 

klara.95  HA yrkade ersättning för förlorad arbetsförtjänst med hänvisning till att han 

p.g.a. frihetsberövandet förlorat sin anställning som verkställande direktör i ett bolag i 

Luxemburg. Uppsägningen bekräftades genom ett intyg från en styrelseledamot där det 

framgick att HA deltagit vid ett möte där det beslutades att hans anställning skulle 

upphöra med omedelbar verkan utan ersättning. Anledningen uppgavs vara att HA var 

häktad i Sverige utan möjlighet att kommunicera med omvärlden och att därför inte 

kunde utföra sina åtaganden. JK konstaterade inledningsvis att den framlagda 

bevisningen var tillräcklig för att anse att HA förlorat sin anställning till följd av 

frihetsberövandet och gick då vidare med bedömningen huruvida uppsägningen varit 

förenlig med den arbetsrättsliga lagstiftningen. I den delen fastslogs att en verkställande 

direktör, enligt svensk arbetsrätt, oftast saknar anställningsskydd och att det kunde antas 

att reglerna såg likadana ut i Luxemburg. Avslutningsvis krävdes även, för att ersättning 

skulle kunna utgå, att HA skulle haft kvar sin anställning om han inte blivit 

frihetsberövad.  JK menade att detta var oklart, vilket får ses som något underligt med 

tanke på att man redan slagit fast att uppsägningen berodde på frihetsberövandet, men 

konstaterade samtidigt att bevisbördan i denna del ligger på staten och att utredningen 

inte gav tillräckligt underlag för att påstå annat än att HA skulle haft kvar sin 

anställning. Ersättning utgick därför för 4,5 månader för inkomstförluster för tiden efter 

frihetsberövandet trots att det i normalfallet utgår för maximalt 3 månader. Detta för att 

det tog så pass lång tid innan HA kunde resa tillbaka till Luxemburg och uppbära 

arbetslöshetsersättning. 

 

                                                
94 JK:s beslut dnr 436-05-41. 
95 JK:s beslut dnr 2479-09-41. 
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Under denna rubrik kan även nämnas ett beslut där ersättning yrkades för ett tidigare 

utdömt skadestånd som tilldömts ML p.g.a. en felaktig uppsägning. 96 ML var anhållen 

och häktad mellan 3 maj och 2 september 1998 men blev uppsagd från sin anställning 

redan 20 mars samma år. Det skadestånd som utdömts av tingsrätten och fastställts av 

arbetsdomstolen avsåg endast den del av perioden som han inte var frihetsberövad och 

ML vände sig därför till JK med yrkande om ersättning även för den tid han var 

frihetsberövad. JK började med att konstatera att ML, för det fall han inte varit 

frihetsberövad, skulle varit berättigad till ersättning även för just den tiden. Detta var 

tillräckligt för att fastslå att inkomstbortfallet berodde på frihetsberövandet och nästa 

fråga att besvara blev då om ett skadestånd kunde ersättas som förlorad arbetsförtjänst. 

JK menade även att det gick att argumentera för att ML inte kunde ersättas för förlorad 

arbetsförtjänst för tiden han varit frihetsberövad eftersom han inte hade någon 

anställning. Bedömningen landade emellertid i att ersättning borde utgå för MLs 

inkomstförlust med hänvisning till att JK i liknande situationer tillerkänt skadelidande 

ersättning.  

 

5.3.5 Sjukpenning  

 

I ett beslut från JK framkom att HÖ var sjukskriven vid tiden då frihetsberövandet 

inleddes och uppbar sjukersättning om 494 kr per dag. 97  Under tiden för frihets-

berövandet uppbar han emellertid ingen sjukpenning från försäkringskassan. Han yrkade 

således ersättning för denna tid med ett belopp motsvarande det han skulle ha erhållit i 

sjukpenning om han varit på fri fot. JK godtog yrkandet och betalade ut ersättning.  

 

Praxis visar således att den av försäkringskassan fastställda sjukpenningen kan läggas 

till grund vid beräkningen av inkomstförlust, och ersättas såsom förlorad arbetsinkomst. 

Sjukpenningen kan även användas för att beräkna hur stor en inkomstförlust varit, trots 

att någon sjukskrivning inte förekommit.98  

 

                                                
96 JK:s beslut dnr 2912-00-41. 
97 JK:s beslut dnr 4482-07-41. 
98 Se nedan under 5.5.2.  



 36 

5.3.6 Arbetslöshetsersättning 

 

Arbetslöshetsersättning har i praxis visat sig vara något som ersätts under posten 

förlorad arbetsförtjänst. L yrkade i ett beslut från 1991 ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst med hänvisning till att han skulle ha uppburit ersättning från 

arbetslöshetskassan ifall han inte varit frihetsberövad.99  Till stöd för yrkandet inkom 

ingen bevisning men JK menade välvilligt att det gick att godta påståendet och en 

uppskattad summa betalades således ut som ersättning. 

 

5.4 Ersättning för intrång i näringsverksamhet 
 

5.4.1 Utgångspunkter 

 

Med ersättning för intrång i näringsverksamhet avses bl.a. ersättning för sådan skada 

som uppstår genom att en företagare är tvungen att göra uppehåll i sin rörelse under 

tiden för frihetsberövandet. Ersättningen kan vidare innefatta kompensation för sådana 

fasta kostnader i rörelsen, som t.ex. hyreskostnader, som näringsidkaren inte kan 

nyttiggöra. Dock kan inte ersättning utges för både uteblivna intäkter och onödiga 

kostnader eftersom detta skulle innebära dubbelkompensation på samma sätt som 

ersättning inte kan utgå för förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet om 

det rör sig om samma skada.  

 

Ersättning för intrång i näringsverksamhet kan också innefatta vissa typer av 

kapitalförluster som uppkommer i näringsverksamheten. I motiven till den tidigare 

gällande lagen LEF nämns som exempel på en sådan ersättningsgill kapitalförlust att en 

lantbrukare till följd av ett frihetsberövande är tvungen att sälja sin kreatursbesättning 

till underpris därför att tillsynen inte kan ordnas.100 Även kostnader för extra anställd 

personal är ersättningsgilla. Liksom gällande övriga ersättningsposter avser rätten till 

ersättning endast skador som har vållats genom själva frihetsberövandet. Utanför det 

ersättningsgilla området faller därför skador som har vållats t.ex. genom 

brottsmisstanken, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. 
                                                
99 JK:s beslut dnr 2253-91-41. 
100 Prop 1974:97 s 146 och s 150.  
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5.4.2 Skada genom uppehåll i rörelsen 

 

Utöver den inkomstförlust som en företagare kan lida under ett frihetsberövande, dvs. 

för förlust i näringsverksamhet (se kapitel 5.3.1.) kan skada även drabba rörelsen som 

sådan p.g.a. uppehållet. I ovan refererat mål där F yrkade ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst yrkades även ersättning för intrång i näringsverksamhet.101 Som grund 

för yrkandet anförde F att hans lokal var under uppbyggnad när han anhölls och blev 

därför inte färdig som beräknat. Den ombyggda lokalen hade givit F en ökad 

kapacitetsförmåga om 50 %. Dessutom fick flera samarbeten avbrytas p.g.a. häktningen 

vilket inneburit att F fått lägga ner tid på att knyta nya kontakter, vilka inte fallit ut lika 

väl som de tidigare. Hade verksamheten inte stoppats upp hade hans vinster varit 

betydligt större. JK ansåg att F inte styrkt att frihetsinskränkningen vållat honom intrång 

i näringsverksamhet, men att det med hänsyn till den typ av verksamhet F bedrivit (en 

fotoateljé) föreföll troligt att sådant intrång uppkommit. Skälig ersättning för intrång 

utgick med 10 000 kr, istället för de yrkade 80 000.  

 

5.4.3 Förlust vid försäljning av rörelse 

 

I ett beslut från 2004 begärde AS ersättning för förlust vid försäljning av rörelse (en 

pizzeria) med 55 000 kr, vilket motsvarade skillnaden mellan det pris han köpte 

pizzerian för och priset han sålde den för 10 månader senare.102 JK anförde i beslutet att 

en grundläggande förutsättning för att begärd ersättning skall kunna utgå till AS är att 

utredningen visar eller i varje fall gör det sannolikt att frihetsberövandet gjorde det 

nödvändigt att överlåta rörelsen. Vidare krävs det att utredningen ger stöd för att 

rörelsen såldes till underpris på grund av frihetsberövandet. På grund av 

frihetsberövandet var pizzerian tvungen att hålla stängt i sammanlagt en och en halv 

månad. Enligt AS var orsaken till att han var tvungen att sälja rörelsen efter 

frihetsberövandet att han inte orkade driva den vidare, AS pekade dock också på att det 

startat en konkurrerande verksamhet i närheten. JK menade att det inte ens gjorts 

sannolikt att försäljningen av rörelsen var en konsekvens av frihetsberövandet och att 

                                                
101 JK:s beslut dnr 1440-80-41, ovan under 5.3.1.  
102 JK:s beslut dnr 3894-03-41.  
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det saknades stöd för att rörelsen skulle betingat ett högre pris vid försäljning om AS 

inte hade varit frihetsberövad.  

 

I ett senare beslut från 2005 yrkade OH ersättning om 150 000 kr för kapitalförlust vid 

försäljning av andel i handelsbolag.103 OH framförde att han blivit tvungen att sälja sin 

del av rörelsen p.g.a. att han var fysiskt frånvarande och att han p.g.a. frihetsberövandet 

och den stress det innebar hade ett mycket dåligt utgångsläge för att få ett bra pris för 

sin andel. JK anförde att det honom veterligen inte hade prövats om förlust vid 

försäljning av andel i handelsbolag berättigar ersättning på samma sätt som vid 

försäljning av enskild firma. JK fann dock inte hållbara skäl till varför en sådan förlust 

inte skulle vara ersättningsgill enligt frihetsberövandelagen. JK ansåg dock att 

frihetsberövandet inte kunde anses vara den enda orsaken till kapitalförlusten och 

ersatte OH endast för en tredjedel av yrkat belopp.  

 

5.4.4 Kostnader för intrång i näringsverksamhet 
 

Som nämnts kan ersättning för intrång i näringsverksamhet omfatta kompensation för 

lokalhyra. Enligt praxis från JK ska hela den onödiga hyran, d.v.s. hyra som blivit 

onödig p.g.a. att rörelsen hållits stängd, ersättas.104 Även ersättning för elkostnader för 

den tid verksamheten varit tvungen att hållas stängd kan ersättas, liksom kostnader för 

renhållning, förstörda varor och avgifter till kortföretag.105 Det är upp till skadelidande 

att presentera bevisning för att kostnaderna uppkommit och att dessa varit onödiga.  

 

5.5 Beräkning av ersättningen 
 

5.5.1 Full ersättning eller standardisering  

 

I propositionen till LEF konstaterades att varken 1945 års lag eller SkL innehöll några 

föreskrifter om beräkning av ersättningen. 106  Enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

                                                
103 JK:s beslut dnr 1815-05-41.  
104 JK:s beslut dnr 3894-03-41. 
105 JK:s beslut dnr 3894-03-41. 
106 Prop 1974:97 s 72. 
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principer ska därför ersättningen bestämmas så att den motsvarar den uppkomna 

skadan. 107  I förarbetena till LEF konstaterades relativt omgående att förlorad 

arbetsförtjänst är en sådan typisk skada som följer av ett frihetsberövande, vilken 

således är ersättningsgill.108 Det framgår att ersättning för förlorad arbetsförtjänst bör 

utgå med belopp motsvarande den faktiska skada som visas uppkommit i varje särskilt 

fall.109 Däremot diskuterades frågan om hur stor ersättningen för förlorad arbetsförtjänst 

bör vara och om ersättningen borde standardiseras eller bestämmas genom införande av 

en minimum- och maximumnivå.110  

 

Enligt propositionen låg det nära till hans att standardisera ersättningen med 

utgångspunkt i sjukpenningen som utgår enligt lagen om allmän försäkring.111 Det 

konstaterades emellertid att sjukpenningen inte alltid motsvarar inkomstbortfallet, något 

som skulle kunna avhjälpas genom att högre belopp skulle kunna utgå om den 

skadelidande kan visa att skadan är väsentligt större. I den föregående utredningen hade 

dock kommittén utförligt diskuterat detta alternativ och kommit fram till att risken för 

över- respektive underkompensation skulle medföra att komplicerade undantagsregler 

var ett måste. Dessutom ansågs att en sådan ordning skulle riskera en stelhet i 

tillämpningen av lagen och därutöver vara svårkonstruerad och svårtillämpad. Med 

hänsyn till dessa svårigheter kom därför ersättningsrätten även fortsättningsvis att utgå 

med belopp som motsvarar den uppkomna skadan, enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

principer.112  

 

5.5.2 Förlorad arbetsförtjänst 

 

Praxis visar att det många gånger utgår en av JK uppskattad ersättning istället för den av 

skadelidande yrkade ersättningen. I det ovan refererade fallet där M fick ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst även efter frihetsberövandet hade M yrkat på ersättning från 

dagen han blev frisläppt till dess att ansökan inkom till JK, ett totalbelopp om 228 984 

                                                
107 Prop 1974:97 s 72. 
108 SOU 1972:73 s 139 och prop 1974:79 s 69. 
109 A prop s 75.  
110 A prop 1974:97 s 72. 
111 A prop 1974:97 s 73.  
112 A prop 1974:97 s 75.  
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kr ..113 Enligt motiven kunde sådan förlust kompenseras i skälig omfattning. Vid en 

samlad bedömning av omständigheterna ansåg JK att en skälig kompensation bestod i 

ersättning för ett lönebortfall motsvarande två månadslöner, istället för de yrkade ca 12 

månaderna. Det får anses rimligt att använda sig av en skälighetsbedömning i dessa 

fall – inkomstförlust för all framtid kan uppenbarligen inte ersättas. Samtidigt bör 

inkomstförlust för en viss tid kunna ersättas för att ge den skadelidande rådrum och tid 

att finna ett nytt arbete. I ifrågavarande fall var M endast frihetsberövad en månad och 

hade rimligtvis kunnat uppsöka arbetsgivaren för att förklara sin frånvaro och få en ny 

chans.  

 

Resultat- och balansräkningar kan ligga till grund för fastställandet av förlorad inkomst 

med anledning av intrång i näringsverksamhet och den förlorade inkomsten kan då 

beräknas med utgångspunkt i rörelseresultatet. I refererat JK-beslut yrkade F ersättning 

för förlorad inkomst p.g.a. förlust i näringsverksamhet. 114  Eftersom det saknades 

lönespecifikationer beaktade JK istället vinsten av rörelsen under de tre första kvartalen, 

vilken uppgick till ca 1700 kr, och att en viss ökning kunde väntas det sista kvartalet. 

Utifrån denna vinst beräknades inkomstförlusten. I ett annat JK-beslut ansåg JK att det 

inte gick att fastställa den skada i form av förlorad inkomst som AS led på grund av 

frihetsberövandet eftersom det resultat som framgick av resultat- och balansräkningarna 

var skiftande.115 Skadan fick istället uppskattas till ett skäligt belopp enligt grunderna 

för 35 kap 5 § RB.  Det går således inte alltid att lägga resultat- och balansräkningar till 

grund för beräkning av inkomstförlust.  

 

Det har visat sig att även en av försäkringskassan beräknad sjukpenning kan ligga till 

grund för yrkandet om ersättning för inkomstförlust. OH drev en restaurang i 

handelsbolagsform och det finns inga uppgifter om att han var sjukskriven innan 

frihetsberövandet. Trots det var det en av försäkringskassan beräknad sjukpenning som 

lades till grund för yrkandet om ersättning. Grunden för beräknandet var det överskott 

som gjorts i rörelsen år 2004. Varför man valde att göra på detta sätt och inte genom ett 

direkt yrkande med överskottet som bas under kategorin intrång i näringsverksamhet är 

oklart. JK hade emellertid inga invändningar mot sättet att beräkna ersättningen. 

                                                
113 Se JK:s beslut dnr 582-05-41 ovan under 5.3.1.  
114 Se JK:s beslut dnr 1440-80-41 ovan under 5.3.1.  
115 JK:s beslut dnr 3894-03-41. 
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5.6 Beviskrav för den skadelidande  
 

Enligt skadeståndsrättsliga principer ligger bevisbördan för skadans storlek på den 

skadelidande.  Enligt departementschefen borde emellertid inte alltför höga krav ställas 

på den skadelidande i bevishänseende och med hänsyn till det sätt skadan har tillfogats 

borde generositet visas mot den drabbade.116 Kraven på den skadelidande är trots detta 

uttalande relativt höga och det krävs i regel att det inkommer specificerade yrkanden 

med summor och handlingar som styrker skadan. Det räcker t.ex. inte att yrka att 

semesterersättning ska ersättas ”enligt schablon” eftersom JK inte har möjlighet att 

uppskatta summan på denna grund.117 Saknas lönebesked rörande vissa månader utges 

heller ingen ersättning för inkomstförlust trots att sådan utges för tid före och efter.118 

Den skadelidande har även att visa att skadan vållats av själva frihetsberövandet och 

inte av något annat, t.ex. brottsmisstanken, brottsutredningen eller något moment i det 

rättsliga förfarandet.  

 

I ovan refererat beslut rörande ML ersattes inkomstförlust även efter 

frihetsberövandet.119 Till stöd för att sådan förlust uppkommit åberopade ML intyg från 

arbetsgivaren samt lönebesked. JK anförde att det utifrån arbetsgivarens intyg och andra 

omständigheter snarare verkade vara brottsmisstankarna (om mord) som föranlett att 

kunderna bytt säljare. Med hänsyn till att det inte framstod som osannolikt att 

inkomstförlusten åtminstone delvis berodde på ett minskat kundunderlag som en direkt 

följd av själva frihetsberövandet fann emellertid JK att det var rimligt att tillgodoräkna 

ML en viss bevislättnad i detta hänseende. JK godtog därför att förlusten under en tid 

efter frihetsberövandet hade berott, helt eller delvis, på detta. På grund av att JK ansåg 

att inkomstförlusten endast delvis berodde på själva frihetsberövandet som sådant 

ersattes inte hela den yrkade summan för inkomstförlust under ett år. Vid bedömningen 

av ersättningen utgick JK från att ju längre tid som passerat efter frigivningen desto 

större anledning finns det att anta att svårigheterna att arbeta berodde på 

brottsmisstankarna snarare än frihetsberövandet. JK betonade dock att bedömningen av 

                                                
116 A prop 1974:97 s 76.  
117 JK:s beslut dnr 2683-06-41.  
118 JK:s beslut dnr 4485-05-41.  
119 Se JK:s beslut dnr 4485-05-41 ovan under 5.3.1.  
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vid vilken tidpunkt det kan antas att inkomstförlusten beror på det ena snarare än det 

andra måste göras från fall till fall.  
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6 Avslutande reflektion 
 

Om en myndighet begått ett fel som orsakar skada för en person kan dennes rättsskydd 

tillvaratas genom att beslutet kan överklagas varpå det oriktiga beslutet kan ändras.120  

Detta rättsskydd för av staten felaktiga beslut är dock ofta otillräckligt och leder sällan 

till att den enskildes ekonomiska förlust kompenseras fullt ut.121 Inte heller klagorätten 

hos JO kan alltid leda till en ekonomisk kompensation.122 Möjligheten att kräva 

skadestånd från det offentliga för fel och försummelse vid myndighetsutövning är 

därför ett viktigt komplement och tillägg till rättskyddet och kan tillgodose rätten att få 

kompensation för ekonomisk skada.  

 

I vissa fall orsakas dock enskilda skada även av ett rättsenligt förfarande från det 

allmännas sida. Trots att det offentliga har förfarit enligt lagen kan både personskada, 

sakskada, ideell skada och ekonomisk skada uppstå. En grundläggande fråga är vilken 

inställning samhället bör ha till dessa skador; bör de kompenseras fullt ut eftersom det 

saknas annat rättsskydd såsom klagorätt och rätt till överklagande, eller bör de tvärtom 

kompenseras restriktivt eftersom det allmänna agerat rättsenligt?  

 

Den svenska lagstiftningens inställning tycks vara en medelväg. Sedan mycket långt 

tillbaka har staten tillförsäkrat ett skydd för de som blivit oberättigat frihetsberövade 

och detta skydd har genom lagändringsarbete bara stärkts. Frihetsberövandelagen, den 

senaste lagen i ordningen, infördes för att bl.a. öka skyddet för enskilda som varit 

kortvarigt frihetsberövade. Samtidigt finns det en viss gräns för viljan att ersätta skador. 

Uppräkningsposterna i 7 §, utgifter, arbetsförlust, intrång i näringsverksamhet och 

lidande tycks vara relativt uttömmande men det saknas två skadetyper – person- och 

sakskada. Dessutom är uppräkning av de ekonomiska posterna inte helt uttömmande 

eftersom det finns ren förmögenhetsskada som inte ryms under någon av dessa poster. 

 

En annan starkt begränsande förutsättning är därutöver kravet på adekvans, d.v.s. att 

skadan ska vara en direkt följd av frihetsberövandet som sådant. Skador som vållats 

genom brottsmisstanken som sådan eller andra moment i det rättsliga förfarandet ersätts 
                                                
120 Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp I s 1.  
121 A a s 1.  
122 A a s 1.  



 44 

ej. Utav JKs praxis framgår tydligt att detta krav sätter stopp för många 

ersättningsanspråk i ett tidigt stadium.  

 

För en person som blivit utsatt för ett oberättigat frihetsberövande kan det vara svårt att 

veta vilka förluster som ersätts. Lagtexten ger ringa vägledning och JKs praxis är inte 

helt lätt att förstå och ta till sig utan juridiska kunskaper. Även med sådana kunskaper är 

det inte alltid lätt att på rak arm avgöra om en förlust ersätts och i sådana fall under 

vilken ersättningspost. Att avgöra vart gränsen går för vad som är direkt orsakat av 

frihetsberövandet är inte heller helt okomplicerat och i relativt många fall går JK inte in 

på frågan om huruvida skadan berättigar ersättning utan konstaterar endast att skadan 

inte är en direkt följd av frihetsberövandet.  

 

Denna ordning leder ofelbart till att vissa personer lider skada som de inte får ersättning 

för. Lagen ger t.ex. full ersättning för inkomstförlust som den häktade gjort de dagar 

personen varit häktad. Däremot tas ingen hänsyn till om den häktade har varit tvungen 

att sjukskriva sig eller ta ledigt från arbetet efter häktningen p.g.a. psykiska men. I ovan 

refererade mål resonerade JK som att vad gäller tiden efter frihetsberövandet utgår inte 

någon ersättning eftersom de psykiska besvär som håller en frisläppt person borta från 

arbete är en följdskada av en personskada och således inte ersättningsgill enligt 

frihetsberövandelagen.123 
 

Den som varit frihetsberövad under en längre tid kan också komma att lida mer indirekt 

inkomstförlust genom att komma efter i arbetet och därmed ha sämre chans till 

löneförhöjning. Det är inte heller otänkbart att den häktade känner sig tvungen att byta 

arbetsplats p.g.a. att kollegor och överordnade misstror personen efter frihets-

berövandet. Det går som exempel att spekulera i hur en bankanställd betraktas om han 

eller hon varit misstänkt och oberättigat häktad för bedrägeri eller förskingring, eller 

vilket förtroende som finns kvar för en lärare som blivit anklagad men frikänd för 

sexuellt utnyttjande av barn. En frikännande dom eller beslut om att häktning ska 

upphöra ses inte alltid av andra som ett bevis på oskuld utan kan leda till livslånga 

konsekvenser, både ekonomiska och psykiska.  

 

                                                
123 Se dnr 1815-05-14 ovan under 5.4.3.  
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Med anledning av det ovan anförda kan man fråga sig om synen på vad som ”beror på 

frihetsberövandet” bör vidgas. En sådan ordning riskerar leda till att systemet utnyttjas 

och att personer får ersättning för skada de inte lidit. Denna risk får ställas mot behovet 

av att den enskilde kompenseras fullt ut för skada som följer – direkt eller indirekt – på 

frihetsinskränkningen.  

 

Det kan också finnas anledning att reflektera över vilka skador som bör ersättas. I 

dagsläget ersätts inte rena förmögenhetsskador som kan sägas vara följd av en 

personskada, som t.ex. förlust av inkomst pga. psykisk sjukdom. 124 Ersättning enligt 

frihetsberövandelagen kan alltså inte utgå för alla slags förmögenhetsskador som är en 

följd av ett frihetsberövande. Det beror även på att den nuvarande uppräkningen inte 

täcker vissa typer av skador. Kommittén anförde t.ex. i förarbetena till 

frihetsberövandelagen att en ersättningsberättigad i dagsläget inte torde få ersättning för 

förlust som han gör genom att med anledning av ett frihetsberövande tvingas sälja sin 

bostad vid en olämplig tidpunkt.125  Genom att utvidga lagen till att omfatta även 

personskador skulle också förmögenhetsskador som orsakats av b.la. psykisk ohälsa 

ersättas. Det kan dock tänkas att det skulle bli svårt att avgöra när skadan är orsakad av 

själva frihetsberövandet. Just vad gäller psykiska men är det troligt att det ofta är 

brottsmisstanken i sig som ger upphov till besvären snarare än tiden som frihetsberövad. 

I propositionen till lagen anfördes att person-och sakskada kan ersättas enligt 3 kap. 2 § 

SkL och att det därför är mindre angeläget att reglera sådana skador i 

frihetsberövandelagen.126 För att få ersättning enligt nämnda bestämmelse krävs dock att 

det förekommit fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Poängen med ersättning 

vid frihetsberövanden är emellertid att det inte krävs fel eller försummelse, vilket gör att 

det enligt min mening är ett svagt argument att anföra att det går att utfå ersättning 

enligt SkL för att undvika att utvidga frihetsberövandelagen.  

 

Till sist bör också regleringen ses på med något ljusare ögon. Frihetsberövandelagen 

innebär strikt ansvar för staten att ersätta skador som uppkommit vid ett 

frihetsberövande, trots att detta har gått rätt till. Bara det är ett privilegium för 

frihetsberövade som inte bör tas för givet. Dessutom är utgångspunkten att den 

                                                
124 Se dnr 1815-05-14 ovan under 5.3.1.  
125 SOU 1993:55 s 219.  
126 Se ovan under 3.4.  
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skadelidande ska kompenseras fullt ut för skadan, och lagen ersätter både utgifter, 

förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet trots att huvudregeln i svensk 

rätt är att ren förmögenhetsskada endast ersätts vid brott. Även om det ställs ett relativt 

högt krav på den skadelidande att bevisa att skada uppstått så visar JKs praxis på en 

generositet i uppskattningen av vilka skador som får antas uppkommit av 

frihetsberövandet. Att förlorad inkomst etc. ersätts av staten är något som inte är 

självklart eftersom användandet av tvångsmedel är en naturlig del av statens 

våldsmonopol och brottsbekämpningsarbete. Lagen syftar inte till att verka preventivt, 

vilket innebär att lagstiftaren inte menar att de frihetsinskränkningar som företas är 

oberättigade i meningen att de inte borde företagits. Det går emellertid självklart att 

tänka sig att en viss preventiv effekt ändå uppnås i form av att rättssäkerheten 

upprätthålls. Den utmärkande effekten är dock reparativ och trots de begräsningar som 

leder till att alla skador inte ersätts så har frihetsberövade goda möjligheter att utfå 

ersättning både för förlorade semesterdagar och förlorad inkomst p.g.a. försenad 

examen. Det är skador som inte självklart ersätts inom skadeståndsrätten, vilket tyder på 

en generositet gentemot skadelidande som blivit berövade på en av de mest 

grundläggande rättigheterna – rätten till frihet.  
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