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Förord 
 
Inspirationen till uppsatsen väcktes på BOJ i Luleå i en diskussion tillsammans med 
brottsofferjourens assistent Christina Sjödin. Då jag själv jobbar som vittnesstödperson vet jag 
genom samtal med brottsdrabbade och deras anhöriga att det ofta dyker upp många 
funderingar kring skadestånd och hur man ska bära sig åt för att få ut ersättning. Min 
förhoppning är att det genom uppsatsen tydligt skall framgå vart den brottsdrabbade har att 
vända sig när denne söker ekonomisk upprättelse. Då ersättningsrätten inkluderar olika, ibland 
krångliga, regler och ett stort antal inblandade instanser vill jag förtydliga för allmänheten hur 
de svenska ersättningssystemen ser ut. Min förhoppning är att bilden blir något klarare genom 
denna framställning.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till alla som har bidragit med material och hjälpt mig med 
denna uppsats. Ett stort tack till Gudrun Nordborg på BrOM som ordnade så att jag fick 
komma och besöka dem på myndigheten och ett speciellt tack till Anna Åström som visade 
mig arkivet mm. Per Rubing har vidare svarat på mina frågor om brottsskadeersättning. Jag 
vill också tacka Henry Nilsson på Länsförsäkringar, Peter Olaison, Elsie Andersson och 
Roger Lahti på If samt Andreas Hedkvist på Folksam för att de tog sig tid till att diskutera 
handläggningen av respektive bolags brottsskadefrågor. Vidare vill jag tacka Karin Hansson, 
åklagare i Luleå, för det material jag fick rörande deras beslutsmotiveringar. Slutligen vill jag 
framföra ett stort tack till min handledare, Bertil Bengtsson, som granskat och gett synpunkter 
på uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå 2005 
 
Malin Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Jag har med den traditionella juridiska metoden till en början beskrivit brottsoffrets 
ersättningsmöjligheter vid brottskada. Då den skadelidande tillfogats skada genom brott vet 
de allra flesta brottsoffer att det föreligger rätt till skadestånd från gärningsmannen. Mer 
problematiskt har det visats vara i de fall då gärningsmannen har bristande betalningsförmåga, 
eller då den som begått brottet förblir okänd. De allra flesta människor har, vid personskador, 
ett grundläggande skydd i sin social-, hem-, eller eventuella olycksfallsförsäkring men då 
försäkringarna kan variera och då skyddet ibland inte är heltäckande blir följden ofta att inte 
full ersättning utgår. Ersätter inte skadeståndet skadan eller om försäkring saknas, eller om 
sådan inte gäller pga. undantag i försäkringsvillkoren, finns möjligheten att söka 
brottsskadeersättning hos BrOM. Från det empiriskt insamlade materialet har det visat sig 
vara absolut svårast för de brottsoffer som har pekat ut en gärningsman, att få någon 
ersättning. I många sådana fall står nämligen ord mot ord, i andra fall är det åklagarnas 
beslutsmotiveringar som har förhindrat ersättning till brottsoffret. Ofta åberopar 
försäkringsbolagen och BrOM, i sina respektive beslutsmotiveringar, att de inte har möjlighet 
att frångå polis- och åklagarmyndigheters tidigare beslut. Att ersättningssystemet inte 
fungerar tillfredsställande är oroväckande och innebär negativa följder, vilket har 
åskådliggjorts såväl ur ett rättsekonomiskt såsom ett rättssociologiskt perspektiv. Ur ett 
rättspolitiskt perspektiv bör den främsta lösningen vara att låta all sådan försäkringsersättning, 
i framtiden, utgå från BrOM. En rättighet som brottsoffret har, vilken de ofta inte har vetskap 
om, är att de kan väcka enskild skadeståndstalan i ett tvistemål, där beviskravet är lägre. Med 
tanke på vad brottsoffret tidigare upplevt från rättssystemet och med tanke på brottsoffrets 
erfarenheter från ersättningssystemets olika delar är förståelsen fullkomlig från min sida till 
varför de inte utsätter sig för sådan prövning. Problematiken, när brottsoffret utsatts för brott 
där det finns dokumenterade skador samt en utpekad gärningsman som sedermera varken 
kommer att kunna lagföras i brist på bevis eller behöva kompensera brottsoffret, kvarstår 
således. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
I have with the traditional judicial method at the beginning described the victim of the crime 
and its possibilities to get compensation for injury of a crime. When the injured person has 
been inflicted with injury through crime, most victims knows that they can get damages from 
the offender. It has been showed to be more problematic in cases when the offender has 
lacking ability of payment, or when the offender remains unknown. Most people have, with 
respect to bodily injury, a basic protection in their social-, home-, or possible accident 
insurance but when the insurances can vary and when the protection sometimes is not 
comprehensive the result often becomes that not full compensation is being paid out. If the 
damages do not compensate the injury or if insurance is missing, or if the insurance is not 
valid because of exceptions in the terms of insurance, there is a possibility to apply for 
compensation for injury of the crime at Crime Victim Compensation and Support Authority. 
From the gathered empirical material it has showed to be absolutely hardest for the victims 
who pointed out the suspect, to get some form of compensation. In many of those cases word 
stands against word, in other cases it is the prosecutor decision statements that prevent 
compensation to the victim. Insurance companies and Crime Victim Compensation and 
Support Authority often refer to their decision statements, which they cannot diverge from 
earlier decisions made by Police- and the Office of the Public Prosecutor. That the system of 
compensation does not work satisfactory is worrying and it means negative consequences, 
which has been illustrated from an economic- and a sociologic legal point of view. From a 
political legal point of view the premier solution would be to let all insurance compensation, 
in the future, be made from the Crime Victim Compensation and Support Authority. A legal 
right that the victim of a crime have, and that they often do not know, is that they can bring a 
legal action to get compensation in a civil case, in which the demand of evidence is lower. 
Considering the earlier experiences of the judicial system and bearing in mind the victims 
experience of parts of the system of compensation, the understanding from my point of view 
is complete why the victim does not start such a legal action. The problem, when the victim 
has been exposed of a crime and where there are documented injuries and there is a known 
offender which evades legal proceeding because of the lacking evidence or needs to 
compensate the victim of the crime, remain thus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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1 Inledning 
 
1.1  Allmänt/Historik 
 
En grundläggande princip i SkL är att den som vållat skada skall ersätta skadan. Förutom SkL 
omfattas den som blivit utsatt för brott även av en annan lag, nämligen av BrL. Möjligheterna 
till ersättning för brottsskada har inte alltid sett ut som de gör idag utan successivt växt fram 
och förändrats genom tiderna. Vi börjar från början. I äldre tider gick ersättningen i sin helhet 
till brottsoffret. Sedermera gick man över till böter som ersättning för begånget brott, där 
staten fick en del och den enskilde den andra. Någon gång kring mitten av 1800-talet började 
alla böter att erläggas oavkortat till staten. De privata böterna togs bort. Brottoffren fick 
således under lång tid ingen ersättning från staten för de ekonomiska skador som uppstod i 
samband med ett brott.1  
 
År 1948 kom dock förändringen i och med att ett provisoriskt system infördes som innebar att 
brottsoffren kunde få ersättning från just staten. Ersättningen utgick efter en 
skälighetsprövning. Förutsättningen var att gärningsmannen var intagen på institution. Vad 
det var som egentligen hade hänt var att de som bodde intill anstalterna ofta utsattes för olika 
typer av brott, när den intagne rymde. När de inte fick någon ersättning, för exempelvis 
stölder eller inbrott, blev de besvikna på samhället vilket i sin tur ledde till opinionsyttringar 
från allmänheten. Motioner framlades därmed i riksdagen om att boende i närheten av 
anstalter måste kunna få ersättning av staten för skador som uppstått i samband med 
rymningar.2 Efter begäran av riksdagen tillkallades i juni 1974 sakkunniga och experter för att 
utreda frågan om vidgad ersättning till brottsoffer. Denna brottsskadeutredning avlämnade i 
juni 1977 betänkandet (SOU 1977:36) Ersättning för brottsskador.3  
 
I utredningens betänkande föreslogs att de två systemen med rymlingsskador och 
personskador i övrigt, skulle slås ihop till ett ersättningssystem vilket skulle stadgas i en 
Brottsskadelag (BrL). Följden av ett gemensamt ersättningssystem, som vi numera har, blev 
att behovsprövningen vid personskador togs bort och att ersättningen idag istället grundas på 
skadeståndsrättsliga principer vilket innebär att den skadelidande skall få full gottgörelse för 
sin skada. I betänkandet föreslogs det även att ansökningar om ersättning för brottsskador 
skulle göras till en ny myndighet, nämligen brottsskadenämnden. Därmed trädde BrL i kraft 1 
oktober, 1978.4 Lagen har sedermera ändrats och omarbetats ett antal gånger varav den 
senaste lagändringen trädde i kraft 1 juli, 2002 (SFS 2002:346). Brottskadenämnden har också 
omorganiserats till en Brottsoffermyndighet (BrOM) med uppgift att besluta i 
brottsskadefrågor mm. Myndigheten inrättades 1 juli, 1994.5 Efter tio års satsning på 
brottsofferområdet fick Utredningen om BrOM i uppdrag att analysera BrOMs verksamhet, 
organisation och arbetsform samt lämna förslag om hur dess framtida verksamhet skall se ut. I 
ett betänkande till Regeringen föreslås bl.a. att brottsoffer skall kunna vända sig till 
myndigheten med klagomål i alla brottsofferrelaterade frågor.6  
 

                                                 
1 Lindgren mfl., Brottsoffer, s. 110. 
2 A a s. 110. 
3 Prop. 1977/78:126 s. 6. 
4 A prop. s. 8. 
5 Fredriksson och Malm, Brottsoffrets rättigheter i brottmålsprocessen, s. 68. 
6 SOU 2004:61 s. 67. 
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1.2  Syfte 
 
Syftet som sådant är till en början att översiktligt beskriva hur ersättningsmöjligheterna vid 
brottsskada fungerar enligt gällande rätt. Jag studerar närmare hur brottsoffret söker ersättning 
samt vem brottsoffret i allmänhet får sin ersättning ifrån. Huvudfrågan kommer sedermera att 
ligga vid att försöka utreda brottsoffrets möjligheter till ersättning då denne pekat ut en 
gärningsman. Är de desamma för denne som för målsäganden som inte pekat ut någon 
gärningsman dvs. när denne är okänd? Vidare kommer målsättningen vara att kort beskriva 
denna eventuella problematik utifrån ett rättsekonomiskt- och rättssociologiskt perspektiv. 
Slutligen har jag för avsikt att lyfta fram eventuella lösningar kring detta och bland annat 
utvärdera den trend vi går mot nämligen att all ersättning vid brottsskador i framtiden 
troligtvis kommer att utgå från staten. 
 
1.3  Metod 
 
Jag har använt mig av den traditionella juridiska metoden men då det inte finns litteratur på 
området (förutom gällande själva beskrivningen av hur brottsoffrets rätt till ersättning 
fungerar i dagsläget), har material kring huvudfrågan inhämtats dels från BrOMs arkiv, 
avseende deras beslut med motiveringar till varför ersättning i vissa fall inte medges och dels 
med hjälp av empiriskt material. Frågor har bl.a. ställts till chefen för brottskadeenheten, Per 
Rubing, angående problematiken och definitioner. Beträffande försäkringsbolagens praxis har 
jag valt att ställa frågor via telefon till If, Länsförsäkringar och Folksam. Jag har intervjuat 
varsitt ombud på respektive bolag då tiden inte tillåter någon mer omfattande undersökning. 
Jag har kontaktat åklagaren Karin Hansson i Luleå för att titta närmare på de 
beslutsmotiveringar som åklagare använder sig av. De lagar jag har berört är särskilt SkL och 
BrL, där det främst är den sistnämnda som har studeras. Till sistnämnda lag har även 
förarbeten beaktats. 
 
1.4 Arbetets upplägg 
 
Angående arbetets disponering börjar jag med att inledningsvis beskriva rättsprocessen och de 
instanser som den som blivit utsatt för brott kommer att genomgå. Under detta avsnitt läggs 
tyngd vid förundersökningen eftersom den är av stor betydelse gällande väckande av åtal eller 
ej mot en eventuell gärningsman. Fortsättningsvis framställs vilka ersättningssystem som 
finns när en skada uppkommit till följd av ett brott. Därefter går jag igenom två typer av fall 
där ersättningsmöjligheten, gällande vem som ska ersätta skadan, avviker ifrån varandra 
nämligen den där laga kraft vunnen dom finns och i de fall där någon dom inte finns. Olika 
försäkringar samt tre försäkringsbolags praxis och syn på brottsskador behandlas. Vidare lyfts 
problematiken här fram för de brottsoffer som pekat ut en gärningsman. Jag tar upp och 
belyser några sådana fall där människor kan tyckas ha hamnat i just detta ”gränsland”. Innan 
jag föreslår vissa lösningar diskuteras även hur problematiken kan ses ur olika rättsperspektiv.  
 
1.5  Avgränsning  
 
Jag behandlar i undersökningen endast skador till följd av brott och utelämnar alla andra 
skador där ersättning också kan ges. När det gäller ersättningsmöjligheterna kommer ingen 
genomgång att göras om vad som är ersättningsgilla skador. I fråga om BrOMs beslut med 
motiveringar kring ersättningsfrågorna har jag valt att studera de allra senaste besluten. 
Därmed har jag systematiskt läst motiveringar från år 2005, månad för månad bakåt i tiden 
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från idag, för att verkligen lyfta fram en ”problematik” som i och för sig alltid funnits men 
som jag tycker behöver belysas i debatten. Jag behandlar alla typer av brott där det finns en 
utpekad gärningsman dock behandlar jag inte fall där den utpekade gärningsmannen är under 
15 år och förundersökning inte kan inledas på den grunden. Angående försäkringar kommer 
dessa inte att undersökas fullständigt utan när jag behandlar dem har jag valt att utelämna alla 
försäkringar som inte gäller eller undantas vid brott. Arbetsskade- samt trygghetsförsäkringen 
som är en viss påbyggnad till den allmänna försäkringen utelämnas i denna uppsats. 
Följaktligen är det överfallsskyddet i hem- och villaförsäkringen samt en eventuell 
olycksfallsförsäkring som blir mest intressant ur brottsoffrets synpunkt.  
 
1.6  Förtydliganden 
 
Jag använder mig i undersökningen av termerna brottsoffer, målsäganden och skadelidande. 
Jag avser att använda dessa begrepp som synonyma. I lagen talar man inte om brottsoffer utan 
istället om målsäganden eller skadelidande medan man i praktiken ofta talar om brottsoffret. I 
RB 20:8 4 st definieras målsägande som ”den mot vilken brott är begånget eller som därav 
blivit förnärmad eller lidit skada”.  
 
I uppsatsen använder jag mig också av termerna känd, okänd och utpekad gärningsman vilka 
kan behöva förklaras ytterligare. När det är klarlagt vem som är gärningsman har man att göra 
med en känd sådan. När det inte är utrett vem som är gärningsman har man vidare att göra 
med en okänd gärningsman. En utpekad gärningsman kan till en början ses som ”känd” då 
målsäganden pekat ut och/eller namngivit denne person, men om denne eventuelle 
gärningsman senare inte kan bindas till brottet avförs denne då från utredningen och betraktas 
vidare endast som tidigare misstänkt. Då en gärningsman ej kan bindas till ett brott beror det 
antingen på att det inte går att styrka något brott eller så är det fråga om en annan 
gärningsman dvs. en okänd sådan. Omständigheterna avgör vilket alternativ som blir 
tillämpligt.7  

                                                 
7 Per Rubing och BrOMs definitioner på de olika/alternativa gärningsmännen. 
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2 Kort om rättsprocessen 
 
Nedan följer en schematisk bild över vart den som blivit utsatt för ett brott skall vända sig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den som har utsatts för ett brott bör så snart som möjligt anmäla detta till polisen. Redan i 
samband med polisanmälan bör man som brottsoffer ta upp att man kommer att ha 
ersättningskrav mot skadevållaren. När man gjort sin anmälan är det sedan upp till polisen 

Någon utsätts för ett brott

Polisanmälan

En förundersökning inleds

Känd gärningsman Okänd gärningsman 

Huvudförhandling i domstol 

Indrivning av skadestånd 

Försäkringsersättning

Brottsskadeersättning

Dom 

Åtal Åtalsunderlåtelse
Åtal läggs ned 
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eller åklagaren att besluta om en förundersökning skall inledas. En sådan undersökning inleds 
när dessa tror att ett brott har begåtts.8  
 
2.1  Förundersökning 
 
Med förundersökning menas en förberedande utredning. Den slutliga utredningen av brottet 
som har begåtts, sker i rätten. Huvudsyftet med förundersökningen är att skapa underlag för 
åtalsbeslut eftersom det nämligen är förundersökningens innehåll och bevis som bestämmer 
om brottet skall föras till åtal eller ej. Förundersökningen är av stor samhällelig betydelse och 
en förutsättning för att strafflagstiftningen skall få avsedd verkan.9 Enligt RB 23:1 skall 
förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt 
åtal har förövats. Det är polismyndighet eller åklagare som är behöriga att inleda 
förundersökningen, RB 23:3, där den senare leder förundersökningen om det finns någon som 
är skäligen misstänkt. I RB 23:2 stadgas tydligare syftet med förundersökningen där det 
primärt handlar om ett spaningsstadie där man utreder vem som skäligen kan misstänkas för 
brottet. Sekundärt handlar det om ett utredningsstadium där man undersöker om det finns 
tillräckliga skäl för åtal mot den misstänkte.10 
 
2.1.1 Principer  
 
Bestämmelser om förundersökningen finns reglerade i lag och skall tillgodose både statens 
intresse att effektivt ingripa mot brott och den enskildes frihet. För att balansera dessa två 
intressen har man formulerat vissa allmänna principer; 
 

1. legalitetsprincipen vilken innebär att ingen skall kunna straffas om brottet inte stadgas 
i lag. Principen finns lagstadgad i RF 1:1 och 2:10.  

2. oskuldspresumtionen som innebär att den misstänkte skall anses vara oskyldig till 
motsatsen bevisas. Denna princip är dock ej grundlagsfäst i Sverige. 

 
Gällande förundersökningen och bedrivandet av denna finns fler principer att beakta; 
 

3. objektivitetsprincipen som stadgas i RB 23:4 innebär att man under förundersökningen 
skall beakta både det som talar emot och det som talar för den misstänkte.  

4. hänsynsprincipen finns stadgad i RB 23:4 2 st. 1p och betyder att utredningen bör 
bedrivas med full hänsyn så att ingen i onödan skall bli utsatt för brottsmisstanke. 

5. skyndsamhetsprincipen finns också den stadgad i RB 23:4 2 st. 1p och innebär att 
förundersökningen skall bedrivas skyndsamt så att man kan säkra bevisning etc. Detta 
gynnar också rättssäkerheten och effektiviteten.  

6. ändamålsprincipen innebär att myndigheters tvångsingripande skall vara 
ändamålsenligt med det resultat som skall uppnås.  

7. behovsprincipen stadgar att man skall välja det medel som innebär minsta möjliga 
intrång i den enskildes integritet. 

8. proportionalitetsprincipen uttrycker att skälen för att använda tvång inte får vara större 
än vad ändamålet kräver.11 

 

                                                 
8 BrOM, Till dig som utsatts för brott, s. 4. 
9 Diesen, Förundersökning, s. 26 
10 A a s. 65 f. 
11 A a s. 27 f. 
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Med alla dessa principer kan det verka som att man i större utsträckning har tagit hänsyn till 
den enskildes intressen än statens. Visst skulle det vara enklare att bedriva utredningar om 
dessa begränsningar inte fanns dock skulle enskilda fri- och rättigheter då sättas åt sidan och 
många människor skulle utsättas för maktövergrepp och bli lidande.12 
 
2.1.2 Förundersökningsbegränsning 
 
Förundersökningar fullföljes inte alltid utan kan många gånger komma att läggas ned, RB 
23:4 2 st. 2 men. Lagrummet blir tillämpligt när man inte hittar spår efter brottslingen eller 
denne har avvikit och inte längre kan anträffas. Idag handlar det oftast om att 
förundersökningen läggs ned då ”spaning inte givit något resultat” eller när man finner att 
”något brott inte föreligger”. Förundersökning kan vidare läggas ned, enligt RB 23:4a, om 
kostnaderna blir för höga i förhållande till sakens betydelse. Nedan följer de standardiserade 
beslutsmotiveringarna som används såväl av åklagarmyndigheten, när de lägger ned 
förundersökningen, som av BrOM, när de avslår ersättningsansökningar.  
 

- Spaningsuppslag saknas. Här innehåller anmälan inga uppgifter som kan utgöra 
underlag för spaning. Några skäl till att avsätta resurser för spanings- eller 
utredningsåtgärder bedöms inte heller finnas.13 

- Ej spaningsresultat. Här har ärendet inte kunna uppklarats trots att man vidtagit 
åtgärder i form av spaningsarbete, utredningsåtgärder eller teknisk undersökning.14  

- Brott kan ej styrkas. Detta har att göra med att det saknas bevis på att sökandens skada 
uppkommit till följd av brott.15  

- Misstänkt oskyldig. Här kan det vara så att någon anmält en annan person för brott 
men att det senare konstateras att den misstänkte inte alls har med saken att göra och 
annat spaningsuppslag saknas. 

- Gärningen ej brott. Här går det inte att hänföra händelsen under en straffbestämmelse. 
Gärningen kan vidare ha utförts utan uppsåt och vållande.16 

- Preskription.17  
- Misstänkt under 15 år. 
- Misstänkt avliden. 
- Annat. Här kan man finna motiveringen ”ringa brott” eller att målsäganden tagit 

tillbaka sin anmälan. Även nödvärnssituationer kan motivera att brott inte kan 
styrkas.18 

- Åtal ogillas. Domstolen finner det inte ställt utom rimligt tvivel att X begått den 
åtalade gärningen.19  

  
Idag arbetar alla åklagare i Sverige efter ett nytt beslutssystem som heter Brådis. Karin 
Hansson, kammaråklagare i Luleå, har i början av året utbildat andra åklagare i detta system. 
Tanken med det nya systemet var främst att utveckla besluten. Nu innehåller besluten fler 
underrättelser och förklaringar. Åklagarna skall inte längre använda sig av besluts-
                                                 
12 Diesen, Förundersökning, s. 29. 
13 Exempel på detta kan läsaren läsa under BrOMs beslut i bilaga 1. 
14 Ett exempel på när polisen lagt ned förundersökningen med denna motivering finns att läsa i bilaga 2. 
15 Se BrOMs motiveringar i någon av bilagorna 3 och 4. 
16 I ett beslut, bilaga 5, rör det sig om gärningsmannens avsaknad av uppsåt och i det andra beslutet, bilaga 6, 
handlar det inte om brott utan en olyckshändelse. 
17 I bilaga 7 tas en ersättningsförfrågan upp trots att ansökan egentligen lämnats in för sent. 
18 Se bilaga 8 gällande tillbakatagen polisanmälan och bilaga 9 och 10 angående nödvärnssituationer. Diesen, 
Förundersökning, s. 364 f och 389 ff. 
19 Se BrOMs beslutsmotiveringar i bilaga 11 och 12. 
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motiveringen ”brott kan inte styrkas” utan istället precisera sig bättre. Beslutssystemet är så 
uppbyggt att man under nivå 1 kan se själva beslutet t.ex. handlar beslut nr 1 om att 
”förundersökningen läggs ned”. Till nivå 1 finns en informationstext som förklarar vad 
beslutet betyder och innebär. Under nivå 2 anförs skälen till beslutet. Ett vanligt skäl till detta 
beslut är att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga 
till brott. Under nivå 3 finns närmare motiveringar till beslutet. Gällande det beslut som det 
här är fråga om kan det röra sig om följande motiveringar; 1. det går inte att bevisa de 
objektiva förutsättningarna för att förfarandet skall vara brottsligt, 2. det går inte att bevisa 
vem eller vilka som begått gärningen, 3. det går inte att bevisa att den misstänkte har haft 
sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt etc. Systemet innehåller totalt 
ett trettiotal beslut20 och beslut nr 5; ”misstänkt avförs från förundersökningen”, är intressant. 
Detta beslut betyder att utredningen om brottet fortsätter men att utredningen inte kommer att 
avse en eller flera av de personer som varit misstänkta för brottet. Skälet är att det inte längre 
finns anledning att fullfölja förundersökningen beträffande viss misstänkt. En motivering till 
sådant beslut kan t.ex. vara att det saknas anledning att anta att den misstänkte har förövat 
brott som hör under allmänt åtal. Hur vanlig respektive beslutsmotivering är vill Hansson inte 
gå in på.21 Författaren till uppsatsen menar att sådan beslutsmotivering, då misstänkta 
personer har avförts från förundersökningen, kan vara avgörande för brottsoffrets rätt till 
ersättning eftersom man då bör ha att göra med en okänd gärningsman.22 
 
2.1.3 Åtalsunderlåtelse  
 
När en förundersökning är avslutad är det upp till åklagaren att fatta beslut om att åtala den 
misstänkte eller ej. Åklagaren gör då en bedömning om det finns tillräckligt med bevis för en 
fällande dom i domstol. Vid åklagarens bedömning av om tillräckliga skäl föreligger för att 
väcka åtal skall alla omständigheter som rör gärningens subjektiva och objektiva del beaktas. 
Även nödvärn och nöd dvs. omständigheter som kan utesluta eller upphäva straffbarheten 
skall uppmärksammas.23 Skulle åklagaren anse att det finns tillräckliga bevis bör denne ändå 
se över om det finns skäl till åtalsunderlåtelse. För ett beslut om åtalsunderlåtelse krävs det att 
utredningen är fullständig och att den misstänkte har begått brottet.24 Åtal bör t.ex. underlåtas 
på grund av gärningsmannens låga ålder eller annan särskild omständighet.25 För att kunna 
göra en bedömning av förutsättningarna för nedläggning av förundersökning måste man 
således känna till grunderna för åtalsunderlåtelse. Det råder ett nära samband mellan RB 
23:4a 1 st. 2p. och RB 20:7 där den senare sätter gränserna för när andra punkten i RB 23:4a 
kan användas, vilket innebär att om man kan förvänta sig ett senare beslut om 
åtalsunderlåtelse så skall förundersökningen läggas ned.26 Det kallas då att åklagaren fattat ett 
negativt åtalsbeslut.27 Det är av stor vikt för målsäganden att få reda på varför åklagaren valde 
att inte föra saken till domstol. Åklagarnas beslutsmotiveringar skall förklaras utförligt så att 
målsäganden förstår motiveringen. Beslut om att inte väcka åtal kan när som helst omprövas 
om nya omständigheter kommer fram.28 Gällande bevissvårigheter och om sådana föreligger 

                                                 
20 Till alla dessa beslut finns än fler motiveringar. Författaren har dock endast tagit upp och berört de beslut som 
är intressanta för uppsatsens del.  
21 Samtal med Karin Hansson, kammaråklagare i Luleå. 
22 Se vidare under avsnitt 5. 
23 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 157. 
24 A a s. 161. 
25 BrOM, Till dig som utsatts för brott, s. 14 f. 
26 Diesen, Förundersökning, s. 369. 
27 Karin Hansson, Kammaråklagare i Luleå, menar att åklagare i allmänhet helst inte vill fatta negativa 
åtalsbeslut utan hellre lägger ned förundersökningen.  
28 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 66. 
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beror åtal eller inte i hög grad på vilken åklagare som har hand om ärendet. Att synen på 
åtalsplikten och bevisbarheten varierar gör hela rättstillämpningen otillfredsställande.29  
 
2.1.4 Bevisbörda och beviskrav 
 
Prövning av åtalet sker i domstol vid en muntlig förhandling. I brottmål är det åklagaren som 
har hela bevisbördan vilket innebär att det är åklagaren som skall bevisa att hans 
gärningspåstående stämmer överens med brottet i sådan grad att rätten skall kunna konstatera 
att det är bevisat bortom rimligt tvivel att brottet har begåtts. Detta höga beviskrav innebär att 
rätten inte funnit någon friande eller alternativ förklaring till fakta i målet. Den tilltalade 
behöver själv inte försöka bevisa sin oskuld, förklara eller bemöta påståenden.30 I brottmål 
ställs större krav på bevisningens styrka än i tvistemål. Detta innebär t.ex. att det inte räcker 
med att den tilltalades skuld styrks i målet, som i tvistemål, utan den skall vara uppenbar. När 
man talar om ”ställt utom allt rimligt tvivel” hamnar man således längst till höger på skalan 
nedan dvs. då är det bevisat att den tilltalade är skyldig.31  
 
 
 

 
 
 
 
I brottmål kan man uppställa en slags beviskravslinje från ”kan misstänkas” via ”skäligen 
misstänkt”, ”på sannolika skäl misstänkt”, ”tillräckliga skäl” till ”bevisat”. Linjen ovan visar 
hur bevisningens styrka hela tiden höjs. Det slutliga kravet ”ställt utom rimligt tvivel” är ett 
krav som betecknas som mycket högt. Dessa beviskrav finns i RB och är formulerade för 
tidigare steg i utredningsprocessen än den slutliga skuldfrågan.32 
 
Åklagarnas huvuduppgift är att lägga fram bevisning som leder till att domen i ansvarsfrågan 
blir fällande. En fara med att låta åklagaren utföra målsägandens skadeståndstalan är att 
åklagaren kan underlåta att framföra alternativa grunder, t.ex. vållande, för skadestånds-
kravet. Ogillas åtalet faller troligen skadeståndsanspråket med och kan sedan inte prövas på 
nytt i ett tvistemål pga. res judicata. Med detta menas att rättssaken inte kan tas upp till 
prövning då den redan är avgjord genom tidigare lagakraftvunnen dom. Det är således viktigt 
att målsäganden frågar åklagaren om skadeståndskravet är beroende av om den tilltalade fälls 
och om behovet av att framhålla alternativa grunder.33 Se vidare avsnitt 4.1.2. 

                                                 
29 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 70. 
30 Diesen, Förundersökning, s. 38 f. 
31 Ekelöf, Rättegång IV, s. 117. 
32 Diesen, Bevis 4, s. 82. 
33 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 74 f. 
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2.2 Ersättningsmöjligheter vid brottsskada 
 
För den som drabbats av en skada i samband med brott finns möjligheter till ekonomisk 
ersättning. Det har dock visat sig att brottsoffer inte vet hur de skall göra för att få ut det 
skadestånd de blivit tilldömda av rätten. Alternativen man som brottsoffer har är att denne kan 
vända sig till skadevållaren för att få skadestånd, försäkringsbolaget gällande 
försäkringsersättning eller till Brottsoffermyndigheten som betalar ut brottsskadeersättning. 
Det låter ganska enkelt men kan många gånger vara väldigt svårt och ta lång tid.34 Se vidare 
nedan under avsnitt 3 där detta förklaras utförligare. 
 
2.3  Två typer av fall 
 
2.3.1 Laga kraft vunnen dom 
 
Efter vad som kommer att framgå senare i uppsatsen kan det redan nu konstateras att det kan 
verka mindre problematiskt att få ut sitt skadestånd när det finns en känd gärningsman som 
blivit dömd att betala skadeståndet. Faktum är att om gärningsmannen nu inte kan betala 
skadeståndsbeloppet så har man samma två instanser kvar att söka hjälp ifrån, nämligen 
försäkringsbolaget och BrOM, som när gärningsmannen är okänd. I det här fallet kan det 
möjligen gå snabbare att avgöra ersättningsfrågan om den skadelidande saknar hemförsäkring. 
Brottsoffret kan då direkt vända sig till BrOM för eventuell ersättning.35  
 
2.3.2 Ingen dom 
 
När gärningsmannen är okänd är det bra om brottsoffret har hemförsäkring som täcker 
skadan. Det problematiska är att försäkringsersättningen hos vissa bolag inte innefattar 
ersättning för sveda och värk eller för kränkning. Ersättning för denna post kan dock 
brottsoffret ansöka om hos BrOM vilken myndigheten ofta beviljar.36  
 
Man kan då fråga sig vart problemet ligger när brottoffret pekat ut en gärningsman. Här 
verkar man uppenbarligen ha att göra med ett gränsfall. När brottsoffret har pekat ut en person 
och där gärningsmannen gör en motanmälan och i sin tur hävdar att det är brottsoffret som 
t.ex. misshandlat eller hotat gärningsmannen dvs. då ord står mot ord, faller ersättnings-
möjligheterna helt bort! Motanmälan är enligt uppgift ganska vanligt förekommande vid 
misshandelsbrott och är egentligen inte aktuella vid andra brott som t.ex. våldtäktsbrott. Det 
vanligaste scenariot, då ord står mot ord, är att gärningsmannen bestrider att han varit på 
brottsplatsen. Det blir helt enkelt svårare att få ersättning om det sker en motanmälan. 
Försäkringsvillkoren är så formulerade att bolagen inte kan ge någon ersättning för 
uppkommen skada. BrOM å sin sida har inte möjlighet att gå emot polis- och 
åklagarmyndigheters beslut. Vad som kan tyckas underligt är varför man inte anser att en 
utpekad gärningsman, som det senare visas inte kan bindas till brottet, fortfarande då är 
okänd. Skulle man så anse skulle ju brottsoffret, i vanlig ordning, kunna vända sig till BrOM 
för att där få ersättning. Problematiken ligger mycket i hur åklagarna formulerar sina 
beslutsmotiveringar.37  
                                                 
34 Lindgren Magnus, mfl., Brottsoffer, s. 110. 
35 Diskussion med BOJs assistent Christina Sjödin i Luleå. 
36 Diskussion med BOJs assistent Christina Sjödin i Luleå. 
37 Samtal om problematiken med BOJs assistent Christina Sjödin i Luleå samt även med jurister på BrOM under 
mina dagar där (20051031-20051102). På myndigheten tycks inte detta vara något större problem utan där 
bekymrades de mer av det faktum att assistenter på BOJ runt om i landet kan komma att ”uppmana” brottsoffren 
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3 Vem ska ersätta skadan? 
 
3.1  Skadevållaren? 
 
Den som begår ett brott är skyldig att ersätta skador som uppkommit till följd av brottet. 
Skadeståndsfrågan prövas i regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den tilltalade 
blir skyldig till brottet. Domstolen kan även bestämma att ett krav på skadestånd skall 
behandlas i ett tvistemål. Detta inträffar när domstolen anser att skadeståndet är svårt att 
utreda och därför inte bör ske i samband med brottmålet.38 (Se vidare under avsnitt 4.1). Om 
gärningsmannen i samband med brottmålet blir dömd att betala skadestånd till målsäganden 
sänder domstolen en kopia på den lagakraftvunna domen direkt till kronofogdemyndigheten 
som därefter gör en förfrågan till målsäganden om denne vill ha hjälp med att driva in 
skadeståndet. Denna hjälp bör man ta emot, den är dessutom kostnadsfri för målsäganden. Det 
är mycket vanligt att den skadeståndsskyldige inte har ekonomi att betala skadeståndet. Ofta 
saknar han även utmätningsbar egendom när kronofogdemyndigheten gör en 
tillgångsundersökning hos den skadeståndsskyldige.39 
 
3.2  Försäkringsbolaget? 
 
I många fall saknar den skadeståndsskyldige även försäkring men i de fall där sådan finns kan 
en del försäkringsbolag, sedan dom vunnit laga kraft, i förskott betala skadeståndet och överta 
fordran på skadevållaren. Detta gäller dock inte när skadevållaren vållat uppsåtliga brott. Se 
vidare avsnitt 3.2.3. Då det gäller den skadelidande och dess försäkring ställer 
försäkringsbolagen generellt större krav på brottsoffrets uppträdande än vad SkL gör. Har den 
skadelidande t.ex. varit påverkad av alkohol eller droger jämkas ofta skadeståndet. Ingen 
försäkringsersättning betalas ut när den skadelidande är sammanboende med den 
skadevållande, dvs. då de omfattas av samma hemförsäkring. Så många som åtta av tio 
polisanmälningar om personskada pga. brott leder inte till åtal. Vanligtvis behövs dock endast 
en polisanmälan för att ersättning från hemförsäkringen ska betalas ut. Generellt kan sägas att 
skador på grund av våld ofta ersätts medan sakskador inte gör det då försäkringsbolagen ofta 
inte tycker att skadan är styrkt.40 Hemförsäkring ger vanligtvis ersättning för personskada vid 
stöld och överfall. Många har också kollektiva eller individuella olycksfallsförsäkringar som 
kan ge ersättning vid personskada.41 
 
3.2.1 Socialförsäkring 
 
Denna försäkring, som är alla medborgares grundskydd, har samhället inrättat då man ansett 
det särskilt viktigt med ett ekonomiskt skydd vid personskada. Ofta täcks inte hela förlusten i 
ett skadefall av denna försäkring varför skadeståndsrätten fortfarande har betydelse. 
Socialförsäkringen är ett i lag inskrivet obligatoriskt skydd mot inkomstbortfall, se SFL. 
Försäkringen består bl.a. av allmän försäkring och sjuklön. Den allmänna försäkringen, se 

                                                                                                                                                         
att inte peka ut någon när man inte är 100 % säker utan istället låta gärningsmannen vara okänd då det i sådana 
fall är större chans att få ersättning. Per Rubing menar att ge sådana råd går käpprätt emot de kriminalpolitiska 
ansatserna i BrL och att följa sådant råd är dumt då det äventyrar en ev. rätt till brottsskadeersättning. Har man 
inte velat medverka i polisens utredning har man inte heller gjort sitt för att klargöra att skadevållaren saknar 
betalningsförmåga, något som det åligger sökanden att göra för att få ersättning menar Rubing. 
38 BrOM, Till dig som utsatts för brott, s. 13 f. 
39 Fredriksson och Malm, Brottsoffrets rättigheter i brottmålsprocessen, s. 65 f. 
40 Hellgren, Brottsoffren berättar, s. 314 f. 
41 BrOM, Till dig som utsatts för brott, s. 21. 
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AFL, omfattar framförallt sjukförsäkring från vilken man får ersättning för bl.a. läkarvård, 
sjukhusvård, sjukgymnastik, vissa behandlingar, sjukresor samt läkemedel. Den försäkrade 
har vidare rätt till sjukpenning om han inte kan arbeta.42 
 
3.2.2 Olycksfallsförsäkring  
 
Denna försäkring är inte obligatorisk utan tecknas individuellt eller i grupp t.ex. genom 
kommun, fackförbund eller en idrottsförening. Denna försäkring är den skadelidandes ensak 
och inverkar inte på skadeståndsansvarets storlek som kan utkrävas från en eventuell 
skadevållare. I andra fall är det en stor fördel för skadevållaren att så mycket som möjligt 
täcks ur t.ex. socialförsäkringen då det oftast blir lite eller ingenting kvar för skadevållaren att 
ersätta.43 
 
Samtliga försäkringsbolag utvecklar i sina villkor vad som menas med olycksfallsskada. Med 
sådan menas nämligen en kroppsskada som ofrivilligen drabbar den försäkrade genom 
oförutsedd, plötslig, utifrån kommande påverkan. Försäkringen gäller inte för 
olycksfallsskada om du utför eller medverkar till brottslig handling, om du är påverkad av 
alkohol eller narkotika eller om du varit grovt oaktsam, enligt Ifs villkor, medan Folksam och 
Länsförsäkringar endast inte betalar ut ersättning om du varit påverkad av alkohol eller 
narkotika. If och Länsförsäkringar betalar ut ersättning för tandskador, medicin, läkarbesök, 
rese- och behandlingskostnader samt ersättning vid dödsfall medan Folksam endast betalar ut 
ersättning för målsägandens tandkostnader. För att få ersättning för läkarbesök, 
behandlingskostnader och andra vårdutgifter får försäkringstagaren vända sig till sin 
olycksfallsförsäkring, i fall där sådan finns. If och Länsförsäkringar betalar utöver tidigare 
uppräknade poster även ersättning för sveda och värk samt kränkning, något som inte 
Folksam gör, vilket är den största skillnaden mellan bolagen.44 
 
3.2.3 Ansvarsförsäkring  
 
Idag är försäkring en förutsättning för att få reglerna om skadestånd att fungera. Den 
försäkring som betalar skadestånden kallas ansvarsförsäkring. Normalt betalar försäkringen 
det skadestånd man blivit skyldig att utge, förutom självrisken som skadevållaren själv måste 
betala. Sådan försäkring redogörs det inte vidare för i denna uppsats då den inte betalar skador 
som den försäkrade uppsåtligen vållat. Vet man att skador som man åstadkommer med flit 
ersätts ur försäkringen försvinner laglydnaden i samhället. För privatpersoner finns 
ansvarsförsäkringen inbakad i hem- och villaförsäkringen vilken alltså anses som en trygghet 
för den skadeståndsberättigade. Ansvarsförsäkringen kompletteras i viss utsträckning av 
hemförsäkringens överfallsskydd.45 
 
3.2.4 Hem- och villaförsäkring 
 
Idag har över 90 % av alla svenska hushåll en hemförsäkring och i nästan alla 
hemförsäkringar finns ett överfallsskydd. Detta skydd, som vanligen också kallas 
personskadeskydd, tillkom före BrL i samband med en diskussion om svårigheten att få ut 
ersättning vid det ökade gatuvåldet. Försäkringsbolagen fyllde upp detta behov med en 

                                                 
42 Strömbäck, Ansvar och försäkring, s. 15 f. 
43 A a s. 17 och 23 f. 
44 Ifs Olycksfallsförsäkring, s. 3 ff., Folksams Personskadeförsäkring, s. 18 och 20 samt Länsförsäkringars 
Individuell olycksfalls- och sjukförsäkring, s. 10 ff. 
45 Strömbäck, Ansvar och försäkring, s. 20 f. och Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem, s. 29. 
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skadeståndsförsäkring som sedermera döptes om till överfallsskydd. När BrL tillkom blev 
försäkringen kvar, även om man höll diskussioner om det var den bästa lösningen. 
Överfallsskyddet innebär att om man blir misshandlad, våldtagen eller utsatt för ett liknande 
uppsåtligt brott så går det egna försäkringsbolaget in och betalar det skadestånd som 
brottsoffret egentligen skulle ha rätt till från gärningsmannen.46 Det finns vissa undantag i 
försäkringsvillkoren där ersättning inte lämnas. När man är sammanboende med den som 
skadar, t.ex. med den man som misshandlar sin hustru, utgår ej ersättning. Har man själv varit 
påverkad av alkohol eller provocerat och detta medfört att offret blivit skadad lämnas inte 
heller någon ersättning.47 Överfallsskyddet kan kallas för en omvänd ansvarsförsäkring då 
man i sådana fall skyddar sig mot skadevållarens bristande förmåga att betala skadestånd. Har 
brottsoffret inte överfallsskydd eller har sådan men inte får ut ersättning pga. något undantag, 
bör man vända sig till BrOM och begära ersättning enlig BrL.48 Det är viktigt att 
överfallsskadan anmäls till försäkringsbolaget inom tre år från den dag då skadan inträffade. 
Framställs inte kravet inom föreskriven tid preskriberas det och man går då miste om rätten 
till ersättning.49 Se vidare under avsnitt 3.4 där det redogörs mer om hur ersättnings-
förfarandet kan se ut hos tre olika försäkringsbolag.  
 
3.3  Brottsoffermyndigheten? 
 
I juli, 1994 bildades BrOM för att förbättra möjligheterna att ge stöd åt brottsoffer. 
Myndighetens övergripande målsättning är att främja brottsoffers rättigheter, att bevaka deras 
behov och intressen samt att handlägga och besluta i ärenden om brottsskadeersättning.50  
 
I de fall där den skadeståndsskyldige inte har pengar, saknar utmätningsbar egendom eller 
försäkring, eller har försäkring som inte gäller, kan den skadelidande få brottskadeersättning 
från BrOM. Att skadegöraren tillhör den försäkrade kretsen eller att den skadelidande var ute i 
brottsliga ärenden hindrar inte BrOM från att ge ersättning. Mer oklart är det i fråga om 
berusning och provokation, där BrOM visserligen brukar ge ersättning om inte 
överfallsskyddet gör det.   Myndigheten har regressrätt i förhållande till skadevållaren, när de 
betalat ut ersättning, om hans ekonomiska situation skulle förändras och BrOM skickar då ett 
kravbrev till skadevållaren som måste betala inom 30 dagar. Betalas inte kravet läggs en 
avbetalningsplan upp innan ärendet åter går till kronofogdemyndigheten, som ofta gör en 
mindre generös avbetalningsplan.51 Att staten återkräver utbetald ersättning är viktigt. 
Regressrätten har till syfte att det är gärningsmannen som i slutändan skall ha betalat 
ersättningen till den brottsdrabbade. Det bör poängteras att det är ovanligt att gärningsmannen 
betalningsförmåga ändras och det är således normalt inte gärningsmannen som betalar 
ersättningen till brottsoffret.52   
 
En förutsättning för att få brottskadeersättning är att sökanden har skadats till följd av brottet, 
1 § BrL. Enligt BrB 1:1 är ett brott en gärning som i lag eller annan författning är belagd med 
straff. Det är viktigt att gärningen uppfyller både de objektiva brottsrekvisiten som uppställs i 
straffbestämmelsen och de subjektiva rekvisiten som gäller uppsåt och oaktsamhet. Någon 
samtyckes-, nöd- eller nödvärnssituation, som utesluter straffbarhet, får vidare inte 

                                                 
46 Schönning, Skadad, s. 27. och Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem, s.128. 
47 Schönning, Skadad, s. 29. 
48 Strömbäck, Ansvar och försäkring, s. 24 f. 
49 Schönning, Skadad, s. 31. 
50 Lindgren Magnus, mfl. Brottsoffer, s. 75 och 189. 
51 Fredriksson, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, s. 66. 
52 SOU 2004:61 s. 92. 
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föreligga.53 Det finns inte något absolut krav på att gärningsmannen måste ha fällts till ansvar 
för brottet för att ersättning skall utgå. Är gärningsmannen känd krävs i princip en fällande 
dom eller ett beslut från åklagaren att underlåta åtal. Handlar det om en okänd gärningsman 
får BrOM självständigt bedöma om sökanden har skadats till följd av brott med stöd av 
läkarintyg eller annan utredning. Här ställs inte ett allt för högt beviskrav, det räcker med 
övervägande sannolikt att sökanden fått sina skador genom brott. Om polis eller åklagare 
beslutat att spaning har avslutats eller förundersökning lagts ned med motiveringen att brott ej 
har styrkts saknar BrOM möjlighet att frångå deras beslut. Samma gäller vid frikännande dom 
i domstol.  
 
En annan förutsättning för att sökanden ska få ersättning är att brottet har begåtts i Sverige. 
Har brottet dock begåtts utomlands där någon som har hemvist i Sverige blivit utsatt kan 
ersättning även då betalas för personskada eller kränkning. Ersättning för sakskada och ren 
förmögenhetsskada kan förekomma vid rymlingsskador om särskilda skäl föreligger. 
Ersättning för dessa skador kan även förekomma i särskilt ömmande undantagsfall vilket 
innebär att den skadelidandes möjligheter att försörja sig allvarligt skall ha äventyrats. 
Brottskadeersättning betalas ut vid personskador enligt 5:1-5 SkL och kränkning enligt 2:3 
SkL. Det psykiska lidandet som hänförs till personskada ersätts enligt personskadereglerna 
medan det psykiska lidande som utgör en kränkning av brottsoffrets andliga integritet och 
människovärde, ersätts enligt 2 § 2 st BrL. Från sistnämnda regel är det fråga om känslor som 
den kränkande handlingen framkallat som t.ex. chock, skam eller förnedring. Frågor om 
ersättningen prövas av myndigheten och beslut fattas av generaldirektören eller någon annan 
tjänsteman på myndigheten. I ärenden av principiell betydelse eller av större vikt kan frågan 
prövas av myndighetens nämnd. BrOMs beslut kan inte överklagas men överprövas i de fall 
då de har fattats av generaldirektören eller annan tjänsteman. När BrOM bedömer hur stor 
ersättningen skall bli är de inte bundna av domstolens avgörande, dock brukar de vanligtvis 
överrensstämma ganska bra med det utdömda skadeståndsbeloppet.54  
 
3.3.1 Domstolarnas, försäkringsbolagens och BrOMs suveränitet 
 
Det sägs att domstolarna å ena sidan och försäkringsbolagen och BrOM å den andra är 
suveräna i förhållande till varandra. BrOM kan ersätta den skadelidande med ett lägre belopp 
än vad som utdömts i t.ex. TR. Detta har att göra med att skadeståndet inte sakprövas i 
domstolen utan om gärningsmannen medger storleken på skadeståndet, även om det anses för 
högt enligt praxis, utdöms skadeståndet. Det är av väsentlig betydelse att försäkringsbolag och 
BrOM får göra egna bedömningar om ett i domstol utdömt skadestånd är skäligt eller ej. 
Myndigheten kan nämligen också betala ut högre ersättning än vad den skadeståndsskyldige 
blev dömd till i domstolen.55 Per Rubing på BrOM hävdar att det är rätt att myndigheten kan 
betala ut mer än vad som efter sakprövning dömts ut av domstolen. Han menar att detta inte 
har någon anknytning till något speciellt brott eller någon viss typ av ärenden, utan bottnar i 
att sökanden har yrkat ett högre belopp eller "skälig ersättning"56 hos myndigheten och om 
BrOM finner att domstolen kommit fram till en nivå som på ett påfallande sätt skiljer sig från 
vad som skulle utgå enligt skadeståndsrättslig praxis, betalar de följaktligen ut högre 
ersättning. Ibland kan det vara så att myndigheten grundar sitt avgörande på omständigheter 
som inte varit kända för domstolen. Enligt syftet med BrL är det viktigt att myndigheten följer 

                                                 
53 Diesen, Brottsoffrets rätt, s. 290. 
54 Fredriksson, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, s. 66 ff. 
55 Uppgifterna i första delen av detta stycke bygger på Per Rubings resonemang som följer nedan. 
56 ”Skälig ersättning” yrkar vanligtvis sökanden på vid osäkerhet eller då denne helt enkelt överlåter till 
myndigheten att bedöma ersättningsbeloppets storlek. 
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skadeståndsrättens nivåer. I de fall då utdömt skadestånd frångås är det vanligare att 
myndigheten betalar ut ett högre belopp än ett lägre.57 Skulle försäkringsbolaget eller BrOM 
betala ut mindre än det som blev utdömt i domstolen kan målsäganden alltid kräva 
gärningsmannen på det resterande beloppet. Å andra sidan måste man komma ihåg att om 
brottsskadeersättning har betalts ut och den skadeståndsskyldige betalar är målsäganden 
återbetalningsskyldig till BrOM.58 
 
3.3.2 Ansökan  
 
Vill man ha ersättning från BrOM måste man fylla i en särskild blankett som måste vara 
myndigheten tillhanda senast två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. 
Ofta kan man få hjälp på BOJ med ifyllnad av sådan ansökan. Väcks inte något allmänt åtal 
men förundersökningen har inletts skall ansökan göras inom två år från att förundersökningen 
lagts ned eller avslutats enligt 14 § 1 st. BrL. En ansökan kan behandlas även om den 
inkommit för sent till myndigheten men då måste sökanden ange skäl som han inte kunnat 
råda över och därmed blivit försenad med inlämningen. Detta enligt 14 § 2 st. BrL. BrOM 
prövar ansökan endast om brottet har anmälts till åklagare eller polismyndighet eller om 
sökanden visar giltig anledning till att detta inte har gjorts, 14 § 3 st. BrL. Beträffande 
preskription av skadestånd i anledning av brott finns bestämmelser i 3 § PreskL. En fordran 
på skadestånd preskriberas tidigast 10 år efter brottet och detsamma skall enligt 14 § 4 st. BrL 
gälla för brottskadeersättning.59  
 
3.3.3 Brottsskadeärendenas handläggning 
 
När en ansökan kommer in till BrOM registreras den och får ett diarienummer. När detta skett 
ska den som gjort ansökan få ett brev av myndigheten där det framgår vilka som kommer att 
jobba med ärendet. Alla brottskadeärenden handläggs nämligen i ett rotelsystem med de 
allmänna domstolarna som förebild. Rotlarna består av en jurist med erfarenhet av 
domstolsarbete samt en beredningsjurist. Den senare kontrollerar formalia och utreder ärendet 
vilket främst handlar om att övervaka skadevållarens betalningsförmåga, att kontrollera om 
domar vunnit laga kraft, att ta kontakt med sökanden gällande förtydligande av yrkanden, 
försäkringsförhållanden eller för att inhämta medicinsk utredning och ibland kontakta 
sakkunniga läkare. Generellt handläggs ansökan inom ett par månader. När ärendet är utrett 
lämnas det till rotelinnehavaren, ofta med ett förslag till beslut. Den tid det tar innan det fattas 
ett beslut i ärendet varierar beroende på om ansökan behöver kompletteras samt delvis på hur 
omfattande skadorna är och kan således inte besvaras generellt. I svårare ärenden t.ex. rörande 
större belopp blir ärendena oftast avgjorda av generaldirektören. Ärenden där huvudfrågan är 
av avgörande karaktär avgörs av BrOM nämnd, vilken består av verksamma domstolsjurister, 
experter i försäkringsfrågor och riksdagsledamöter. I övrigt kan nämnas att rotelinnehavarna 
och beredningsjuristerna annars besvarar frågor om brottskadeersättning från såväl 
allmänheten, brottsofferjourer som från människor som själva arbetar inom rättsväsendet.60 
 
3.4 Problematiken när målsäganden har pekat ut en gärningsman 
 
En svaghet i praxis kan anses vara att om en tilltalad frias i en rättegång så utbetalas ingen 
brottsskadeersättning. BrOMs motivering till detta är att de inte kan sätta sig över 
                                                 
57 Rubing Per, Brottsskadeenhetens chef, BrOM i Umeå. 
58 Fredriksson, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, s.72 f. 
59 BrOM, Rätten till brottskadeersättning, s. 8. 
60 BrOMs referatsamling, s. 7 f. 



20 

domstolarnas bedömningar och beslut. För att fälla en tilltalad krävs det en bevisning ”bortom 
rimligt tvivel”, och det torde då vara avsevärt mer sannolikt att någon verkligen har skadats 
genom brott, när det gått så långt som till rättegång, än när någon skadats genom brott i fall 
där gärningsmannen är okänd eller när den misstänkte inte blir åtalad.61 
 
Här nedan kommer jag att redovisa några fall uppletade från BrOMs arkiv där man beslutat att 
inte ge ersättning till brottsoffret när denne pekat ut en eller flera gärningsmän. Jag redogör 
kort för respektive fall och därefter för åklagarens respektive BrOMs beslut med motivering.  
 
Misshandel och olaga hot 
 
I detta fall har en känd gärningsman utdelat slag mot målsäganden med blodvite, tandskador 
och kraftig smärta som följd. Förundersökningen lades sedermera ned enligt RB 23:4 2 st. då 
det inte längre fanns anledning att fullfölja förundersökningen. Detta då åklagaren menar att 
det utredningsmaterial som finns inte kan bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig 
skyldig till brott. Dessutom kan inte ytterligare utredning antas förändra bevisläget på ett 
avgörande sätt. Det problematiska i detta fall är att anmälningarna gäller anmälan och 
motanmälan där vittnesuppgifterna ger visst stöd för respektive invändning, varför dessa inte 
kan motbevisas. Enligt författaren menar åklagaren att det kunde finnas en annan misstänkt 
och då borde åklagaren rimligtvis anse att gärningsmannen är okänd. Då åklagaren i detta fall 
istället använder sig av motiveringen ”brott kan inte styrkas”, hamnar man i ett läge där det 
blir svårt för brottoffret att få ersättning, vilket visas nedan. 
 
Då brottsoffret var försäkrad genom Folksam sökte denne ersättning från överfallsskyddet. 
Försäkringsbolaget bedömde att ersättning inte kunde lämnas då förundersökningen lagts ned 
(enligt ovan). Försäkringsbolaget motiverar sitt beslut med att de inte kan göra annan 
bedömning än den åklagaren har gjort. Ord stod dessutom mot ord vilket innebär att 
målsäganden inte har gjort övervägande antagligt att denne utsatts för misshandel enligt 
brottsbalkens bestämmelser vilket krävs enligt försäkringsvillkorens punkter A60 och A63. 
BrOM avslår ansökan med motiveringen att de saknar möjlighet att frångå åklagarens 
bedömning. För att brottsskadeersättning skall kunna lämnas skall den skada för vilken 
ersättning begärs ha uppkommit till följd av brott. Åklagaren har lagt ned förundersökningen 
mot den utpekade gärningsmannen då brott inte går att styrka och därmed kan någon 
ersättning således inte lämnas. 
 
Misshandel och olaga hot  
 
Målsäganden var på en fest som urartade varför denne lämnade festen. Väl utanför kom ett 
antal personer fram och hotade målsäganden och enligt målsägandens påstående slog 
gärningsmannen denne så hårt i magen att brottsoffret föll till marken med smärta i magen 
även dagar efter händelsen. Förundersökningen lades dock ned med motiveringen att brott 
inte kunde styrkas. BrOM saknar möjlighet att frångå polisens bedömning och kan därför inte 
lämna ersättning.  
 
Rån och misshandel  
 
Här har målsäganden påstått sig ha blivit utsatt för ett rån av två gärningsmän på sin 
mobiltelefon och på kontanter. Brottsoffret blev i samband med rånet riven på halsen. Då det 

                                                 
61 Hellgren, Brottsoffer berättar, s. 316. 
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inte fanns några tips eller andra uppslag som gör att polisen på ett bra sätt kan arbeta med 
ärendet läggs förundersökningen ned då spaningsuppslag saknas. Folksam får in anmälan om 
överfallet men bedömer att ersättning inte kan lämnas från överfallsskyddet då målsäganden 
inte utsatts för sådant fysiskt våld som krävs enligt punkt A60 och A63 i villkoren. Eftersom 
målsäganden inte sökte läkarvård för skadorna och det i övrigt inte finns någon 
dokumentation på fysiskt våld anser Folksam att målsäganden inte har blivit utsatt för 
misshandel enligt brottsbalkens bestämmelser vilket är ett krav enligt nyssnämnda villkor. 
Vid en samlad bedömning av utredningen finner inte heller BrOM med tillräcklig grad av 
styrka utrett att målsäganden har skadats till följd av brott och någon ersättning kan därför inte 
lämnas.  
 
Vållande till kroppsskada 
 
Civil patrull patrullerade i tunnelbaneområdet i Stockholm med spaning mot ficktjuvar. 
Patrullen såg en man som verkade misstänkt så de följde efter honom. De såg hur mannen 
försökte stjäla ur två kvinnors väskor. Mannen greps men slet sig loss och sprang omkull två 
kvinnor som fick skador i huvudet med blodvite till följd. Åklagaren fattade beslut i ärendet 
om att inte väcka åtal enligt RB 20:6. Den kroppsskada som gärningsmannen orsakat 
målsäganden är att bedöma som ringa. Gärningen är därför inte brottslig. Det föreligger 
således inte tillräckliga skäl att väcka åtal eftersom man på objektiva grunder inte kan 
förvänta sig en fällande dom. Trygg Hansa anser i sin bedömning att det inte är visat att 
målsäganden blivit utsatt för uppsåtligt fysiskt våld som är mer än ringa och kan därför inte 
utge ersättning. Eftersom BrOM saknar möjlighet att överpröva eller frångå de bedömningar 
som polis- och åklagarmyndighet gjort lämnas ingen ersättning heller från myndigheten. 
Målsäganden kan dock begära att beslutet skall överprövas inom åklagarmyndigheten, få 
försäkringsbeslutet granskat hos ARN eller få saken prövad vid allmän domstol. 
 
Misshandel  
 
Gärningsmannen har enligt målsäganden gjort sig skyldig till misshandel genom att ta tag i 
målsägandens högra handled och sedan slå med handen upp mot målsägandens kind. 
Målsägandens egna knutna näve träffade kinden och denne känner stor smärta efter slaget. 
Detta uppkom i samband med att målsäganden skulle köpa blommor på ett torg och 
diskussion uppstod om priset vartefter målsäganden kastade blommorna på marken då denne 
skulle få betala ett högre pris än vad som stod på en skylt. Målsäganden sökte skadestånd för 
personskada hos Folksam som bedömde att ersättning inte kunde betalas ut då 
försäkringstagaren inte gjort det övervägande sannolikt att denne utsatts för personskada till 
följd av misshandel eller annat uppsåtligt våld. Polisen lägger dessutom ned 
förundersökningen mot den utpekade gärningsmannen då det inte kan styrkas att han har gjort 
sig skyldig till brott. Ersättning kan inte lämnas från hemförsäkringens överfallsskydd men 
Folksam menar att målsäganden skall anmäla skadan till sin olycksfallsförsäkring om sådan 
finns. Eftersom BrOM tillämpar samma rättsliga principer som försäkringsbolaget kan någon 
brottsskadeersättning inte lämnas.  
 
Misshandel 
 
Målsäganden har varit tillsammans med den misstänkte i nära 30 år. Den misstänkte har gjort 
sig skäligen misstänkt för misshandel mot målsäganden genom att med flit ha knuffat denne 
så att målsäganden ramlat och slagit ansiktet i golvet varav svullnad och smärta uppstod. 
Förundersökning inleds men läggs ned då åklagaren finner att uppsåtligt brott inte kan 
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styrkas. Den före detta sambon hade inte för avsikt att skada målsäganden utan det hela 
handlade om en olyckshändelse. Härmed kan inte någon ersättning från BrOM ges eftersom 
en förutsättning för att brottskadeersättning skall kunna lämnas är att den skada för vilken 
ersättning begärs har uppkommit till följd av brott.  
 
Våldtäkt och människorov  
 
Målsäganden påstår sig ha blivit utsatt för en våldtäkt. Gärningsmännen har med våld tvingat 
målsäganden till brottsplatsen och satt henne i vanmakt genom att bjuda på en mängd alkohol. 
En av de tre gärningsmännen fullbordade våldtäkten. Målsäganden är chockad och medtagen. 
Förundersökningen läggs ned enligt RB 23:4 2 st. när det inte längre finns anledning att 
fullfölja undersökningen. Det går inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig 
skyldig till brott. Det går vidare inte att bevisa att den misstänkte haft sådant uppsåt som krävs 
för att förfarandet skall vara brottsligt. BrOM lämnar inte ersättning i ärendet.  
 
 
Grov våldtäkt  
 
Gärningsmännen påstås ha gjort sig skyldiga till grov våldtäkt genom att våldta målsäganden. 
Även i detta fall läggs förundersökningen ned eftersom det inte går att bevisa att de fyra 
gärningsmän som varit misstänkta har gjort sig skyldig till brott. Målsäganden är undersökt av 
läkare och vissa skador på kroppen har dokumenterats. Dock kan man inte se några skador i 
underlivet. Det går således inte att bevisa att de som varit misstänkta gjort sig skyldig till 
brott. Vid en samlad bedömning finner inte BrOM med övervägande sannolikhet visat att 
målsäganden har skadats till följd av brott. BrOM avslår ansökningen.  
 
Flertalet av ovanstående fall bevisar att det finns en problematik när brottsoffret pekat ut en 
gärningsman som sedermera inte kan fällas för brottet. Vissa fall har bara tagits med som en 
redogörelse för hur ärendena hanteras och motiveras. Problematiken har visats existera 
gällande många typer av brott men kan tyckas mer förekommande i misshandelsfall och har 
kanske allra mest uppmärksammats i sexualbrott. 
 
3.4.1 Försäkringsbolagens praxis gällande ersättning till offret  
 
Nedan redogörs för tre försäkringsbolags villkor samt praxis då det är oklart vem som är 
gärningsman respektive då gärningsmannen är utpekad men ej har kunnat fällas i domstol. 
 
If 
 
Det första If gör när de får in ett skadefall är att kontrollera villkoret dvs. om grunden för 
ersättningen är uppfylld. Det skall då röra sig om att sökanden har utsatts för uppsåtligt våld 
eller hot om våld som utgör brott och som innefattar personskada och/eller sådan kränkning 
av den personliga integriteten som berättigar till ersättning. Försäkringen gäller således för det 
skadestånd som sökanden enligt 5 kap och 2 kap 3 § SkL har rätt till. Försäkringen gäller inte 
om brottsoffret vid tillfället varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotika om inte 
sökanden kan visa att skadan saknar samband med dessa inskränkningar. Andra undantag där 
ersättning inte lämnas är då sökanden själv gjort något som är straffbart och som har samband 
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med skadan eller om skadan tillfogats sökanden av annan som också står under samma 
försäkring.62  
 
När gärningsmannen är okänd, vilket han är då det inte finns någon som kan betala det krävda 
skadeståndet, är det upp till försäkringstagaren att visa att försäkringsfall föreligger. Kan 
denne visa på det får personen oftast ersättning. Sökanden måste således i första hand visa att 
denne har rätt till skadestånd och i andra hand att den som skadat offret är okänd eller inte kan 
betala. 
 
Mer problematiskt blir det i fall där gärningsmannen är utpekad. If förtydligar att man då har 
att göra med en känd gärningsman som inte har kunnat fällas för brottet. I sådana fall kan det 
ibland finnas vittnen som kan vara till hjälp men oftast är dessa så rädda för gärningsmannen 
att de hellre är tysta. Det If gör då är att de undersöker gärningsmannens betalningsförmåga. 
Finns inte någon sådan spelar det inte någon roll om gärningsmannen är känd eller okänd men 
finns betalningsförmåga hos den utpekade gärningsmannen är Ifs nästa steg att undersöka om 
försäkringstagaren har någon motanmälan på sig. I de fallen motanmälan finns står ofta ord 
mot ord och det är svårt att veta vem som ljuger så då kan bolaget inte betala ut någon 
ersättning. Finns inte någon motanmälan gör If i sådana här ärenden, där åklagaren alltså inte 
kan binda personen till brottet, en individuell bedömning baserad på försäkringstagarens 
trovärdighet och dess relation till bolaget. I dessa fall, som If konstaterar är ganska få, kan 
man säga att bolaget gör en prövning ”utöver” villkoren. Rör det sig om en mindre summa 
pengar och försäkringstagaren har varit försäkrad i många år hos If och i princip aldrig varit 
skadad så beviljas ersättningskravet. Har man dock att göra med en försäkringstagare som 
”plockat ut” ersättning några gånger och eventuellt blivit misshandlad tre gånger senast året 
och dessutom nyligen försäkrat sig, är det inte lika troligt att If betalar ut någon ersättning.  
 
Det är svårt att generellt beskriva hur If går tillväga då de gör sina individuella bedömningar 
som kan medföra olika resultat.  
 
If menar vidare att det är det höga beviskravet i brottmål ”ställt utom rimligt tvivel” som kan 
jämföras med en bevisning på upp till 99-100 % på att den tilltalade är skyldig till brottet, som 
gör det så svårt för domstolen att döma gärningsmannen. Hos försäkringsbolagen brukar man 
kräva att det skall vara 75 % dvs. övervägande sannolikt att försäkringstagaren varit utsatt för 
ett brott. Får brottoffret ingen ersättning från bolaget rekommenderar If att personen skall 
driva en civilmålsprocess, där det skall vara lite mer än 50 % visat att brottsoffret varit utsatt, 
vilket inte är ett så högt beviskrav.63 (Se vidare under avsnitt 4.1). 
 
Länsförsäkringar 
 
Sökanden kan hos bolaget få ersättning, om denne blivit utsatt för misshandel, eller annat 
uppsåtligt våld, människorov, rån eller brott enligt BrB 6:1-4 §§. Försäkringen gäller under 
samma förutsättningar som tidigare nämnts för If. Länsförsäkringar tillämpar dock inte 
undantagen dvs. då offret är påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotika, vid sexualbrott, 
något som inte kunde utläsas från Ifs villkor. Länsförsäkringar tillämpar samma 
ersättningsregler som If när det gäller styrkandet av skadeståndsberättigandet.64  
 

                                                 
62 Ifs försäkringsvillkor i Villahemförsäkringen, s. 13 f. 
63 Intervju med Ifs handläggare för rån och överfall, Peter Olaison. 
64 Lfns försäkringsvillkor i Villahemförsäkringen, s. 40. 
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Länsförsäkringar liknar även mycket If gällande bedömningen då ersättning skall utgå. I de 
fall där t.ex. misshandeln är konstaterad och gärningsmannen är utpekad av brottsoffret men 
åklagaren väljer att lägga ned fallet, ser dock Länsförsäkringar gärningsmannen som okänd 
och ersätter den skadelidande enligt SkL.65  
 
Folksam 
 
Folksam är det bolag som skiljer sig mot de två tidigare försäkringsbolagen. Tidigare betalade 
Folksam ut ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer. Då överfallsskyddet höll på att 
”äta upp” försäkringen ansågs detta inte längre lönsamt och bolaget övergick till att börja 
betala ut ersättning enligt hemförsäkringens villkor istället, för den som blivit utsatt för 
uppsåtligt brott enligt regler i BrB. Överfallsskyddet ändrades 1 jan, 2004 och ersättningen 
började alltså därmed att betalas ut efter villkor med schabloniserade belopp. Ett brottsoffer 
får t.ex. 6000 kr för en misshandel utförd av en gärningsman medan en grov misshandel som 
inte medfört sjukskrivning ger ersättning med 10 000 kr.66 Följden av ändringen blir att fler 
kostnader istället hamnar på BrOM.67  
 
Folksam liknar idag Länsförsäkringar angående kravet på att sökanden skall ha utsatts för 
uppsåtligt våld, vilket även If uppställer som krav i sina villkor, men Folksam och 
Länsförsäkringar tillämpar inte det kravet vid sexualbrott vilket If inte nämner något om i sina 
förutsättningar. Är gärningsmannen okänd är det ett krav att målsäganden måste kunna visa 
att en slutförd förundersökning föreligger, för att få ut ersättning från överfallsskyddet i 
hemförsäkringen, medan målsäganden i fall där det finns en känd gärningsman måste kunna 
visa upp en dom som vunnit laga kraft. Om brottsoffret har pekat ut en gärningsman, som inte 
har kunnat fällas i domstol, ser Folksam gärningsmannen som okänd och får därefter göra 
bedömningen om försäkringstagaren har rätt till ersättning enligt villkoren eller inte.68  
 
En annan aspekt som har förändrats för Folksam sedan 1 juli, 2004 är att bolaget inte längre 
har regressrätt dvs. de kan inte längre kräva gärningsmannen på pengar i efterhand. Har den 
tilltalade blivit dömd i domstol att betala 120 000 kr för t.ex. en våldtäkt och 
försäkringsbolaget betalar ut 90 000 kr så kan brottsoffret kräva pengar från den tilltalade 
även om han inte kan betala hela beloppet. Gärningsmannen kanske kan betala 90 000 kr, som 
försäkringsbolaget och då får man ansöka om de 30 000 kr därutöver hos BrOM. Detta 
innebär alltså att brottsoffret kan få 90 000 kr från gärningsmannen och 90 000 kr från 
försäkringsbolaget och att bolaget tidigare alltså kunde kräva tillbaka pengar från 
gärningsmannen men att de idag inte längre har den möjligheten. (Även Trygg Hansa 
tillämpar detta system angående ersättning vid rån och överfall).69 
 
3.5  Problematiken ur ett rättssociologiskt perspektiv 
 
Skillnaden mellan rättsdogmatik och rättssociologi som vetenskap är att rättsdogmatiken 
intresserar sig för reglernas tillämpning (när är sökanden berättigad till viss ersättning?) 
medan rättssociologin fokuserar på rättens orsaker och konsekvenser (vilka konsekvenser 

                                                 
65 Fråga till Henry Nilsson på Länsförsäkringar Norrbotten.  
66 Folksams försäkringsvillkor i hem- och villaförsäkringen. Se deras tabell på sidan 31 i deras 
försäkringsvillkor. 
67 Intervju med Folksams personskadereglerare för överfall, Andreas Hedkvist. 
68 Intervju med Folksams personskadereglerare för överfall, Andreas Hedkvist, Elsie Andersson samt Roger 
Lahti. 
69 Detta hävdar Andreas Hedkvist, Folksams personskadereglerare för överfall, i intervju. 
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innebär det att få avslag på sin ansökan om ersättning för individen?). Rättssociologi kan 
således handla om att undersöka rättsliga företeelser med hjälp av samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder.70 
 
Rättsdogmatiken utgår ifrån att det är rätten som bestämmer tillämpningen medan 
rättssociologins inställning här är att det kan vara andra utomrättsliga förhållanden t.ex. 
ekonomiska, historiska, religiösa eller politiska faktorer som påverkar rättens tillämpning.71 
Att undersöka vilka olika faktorer som spelar in i rättsliga avgöranden utöver den rent 
rättsliga regleringen är för rättssociologin en viktig forskningsuppgift i perspektivet av 
rättssociologi som rättsvetenskap. En rättssociologisk forskningsuppgift kan således handla 
om att ge olika typer av regler t.ex. regler om skadestånd konkret innehåll, användning och 
betydelse. Man kan undersöka skadeståndsreglernas betydelse och deras överensstämmelse 
med allmänt rättsmedvetande och reglernas betydelse som medel att påverka handlandet.72  
 
Skadeståndets primära funktion är att ge ersättning till den skadelidande för dennes förlust. En 
annan viktig del av funktionen ligger i skadeståndets verkan att överflytta förlusten till den 
skadeståndsskyldige. Vidare brukar nämnas den pulveriserande funktionen som innebär att 
skadeståndet fördelas på ett stort antal personer t.ex. genom att skadeståndet erlägges av ett 
försäkringsbolag som uppburit premier från försäkringstagarna eller genom att staten utger 
ersättning, vilken då finansieras av skattebetalarna. Till skadeståndets funktioner, i dessa 
sammanhang, räknas slutligen att tillfredsställa rättskänslan. Frågan är om dessa funktioner 
kan förbättras antingen genom att skadeståndsreglerna förändras eller genom att samhället 
satsar på en annan anordning som uppfyller funktionernas syfte på ett bättre sätt.73  
 
När man t.ex. skall titta på de svenska ersättningssystemen, som finns för ett brottsoffer vilken 
erhållit skada genom brott, måste man väga in betydelsen av människors motiv till sitt 
handlande tillsammans med värdemässiga och känslomässiga förhållanden. Ibland räcker det 
inte heller med att studera den sociologiska variabeln utan man kanske måste, som jag skrev 
ovan, titta närmare på ekonomiska och politiska krafter i samhället, religiösa faktorer, den 
allmänna opinionen, massmedias tryck mm. med andra ord allt som spelar in i det aktuella 
fallet. Rättssociologin har egna metoder som går ut på att kunna värdera betydelsen av och 
integrera kunskap från olika fält i samhället.74 
 
Hela ersättningssystemet med dess delsystem är uppbyggt och anpassat efter lagregler som 
skall verka tillfredsställande för den som utsätts för skada. Människan vill inte drabbas av 
skadeståndsansvar vilket innebär att en slags moralbildande verkan måste till för att individen 
skall undvika att drabbas av sådan ersättningsskyldighet. När någon inte ändrat sin moral eller 
sitt beteende innebär detta en förlust för någon annan. Problematiken, då någon skadats vid 
brott och målsäganden därefter pekat ut en gärningsman som senare frias, rör främst fall där 
ord står mot ord men även i andra liknande fall har det visat sig att brottsoffret inte får 
upprättelse. Vad som har visats vara problematiskt och kanske mest orättvist är att det är 
lättare att ”få ut” ersättning när man har att göra med en okänd gärningsman än vad det är då 
gärningsmannen är utpekad. Ur ett rättssociologiskt perspektiv innebär detta att många av 
rättens sociala funktioner stannar på papperet. Den skadelidande erfar inte alltid en känsla av 
upprättelse eftersom ersättningen, i dessa fall, ofta uteblir. Utomstående som vanligtvis 

                                                 
70 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap s. 15 f. 
71 A a s. 18. 
72 SOU 1969:58 s. 20 f. 
73 SOU 1969:58 s. 21 och 27 ff. 
74 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap s. 45 f. 
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uppfattar erläggande av skadestånd som en form av skipande av rättvisa, tappar respekten för 
rättsväsendet i den här frågan. En rätt till ersättning som stannar på papperet utgör ett bevis på 
samhällets brist och misslyckande med att försöka skapa effektiv rättvisa. Konsekvenserna för 
individen blir att ersättningssystemet i sådana fall tycks fungera dåligt och resultatet kan 
eventuellt bli att människor uppmanar varandra att inte peka ut någon då man inte är 100 % 
säker, då man vet att man har sämre chans att få någon form av ekonomisk kompensation. 
Följden av detta blir i sin tur att rättstryggheten försvinner och man måste då fråga sig vad 
som är viktigast; att få ekonomisk ersättning eller att lagföra gärningsmannen? Så som 
reglerna fungerar idag kan brottsoffret alltså bli utan båda dessa viktiga delar!  
 
3.6  Problematiken ur ett rättsekonomiskt perspektiv 
 
Med transaktionskostnader avses i nationalekonomi kostnader som måste läggas ned för att få 
ett avtal till stånd. Resonemanget om dessa kostnader har stor betydelse för förståelsen av 
olika ersättningssystem och för att kunna förbättra sådana. Inom juridiken brukar dock 
aspekter om rättssäkerhet gå före låga transaktionskostnader. Gällande transaktionskostnader i 
detta avseende utgör de alla typer av kostnader som kan uppkomma i ett ersättningssystem 
innan den ersättningsberättigade får sin ersättning. Här kan man skilja mellan 
informationskostnader, distributionskostnader, skaderegleringskostnader, kontrollkostnader 
och konfliktkostnader. Informationen till den ersättningsberättigade är nödvändig för att 
denne ska få den ersättning han har rätt till. Brottsskadeersättning är den ersättningsform som 
kan utgöra ett litet problem då inte så många vet att BrOM betalar ut ersättning för 
personskada i samband med brott. För att ersättningsformen skall bli känd krävs information 
från försäkringsbolagen och polismyndigheten. Gällande kostnaderna för skadereglering kan 
dessa variera mellan de olika ersättningssystemen, särskilt mellan privat och offentlig sektor. 
Inom de offentliga systemen, t.ex. inom vilken BrOM arbetar, läggs mycket tid på 
utredningsarbete vilket oftast bidrar till högre kostnader. Konfliktkostnader är kostnader som 
uppstår då den skadelidande vill komma till sin rätt om tvist om ersättningen skulle uppstå. 
Rättelsen försöker i första hand lösas inom den utbetalande organisationen och på dess 
bekostnad, i andra hand genom domstolsväsendet.75  
 
Det kan tyckas äga rum ett samhällsekonomiskt slöseri genom att man upprätthåller ett antal 
otillräckligt samordnade ersättningssystem vid sidan av varandra.76 I praktiken verkar 
överfallsskyddet och brottsskadeersättningen ha samma skyddsområde men överfallsskyddet 
utgår alltid före man ansöker om statlig ersättning. Problem med att samordna dessa skulle 
kunna påverka skaderegleringskostnaderna. Skillnader som kan komplicera en samverkan av 
de två systemen är om det inträffar en personskada vid brott som inte innefattar uppsåtligt 
våld eller då en person skadas själv under pågående brottslighet. I sådana fall blir inte 
överfallskyddet tillämpligt utan man måste då vända sig direkt till BrOM.77 Myndigheten 
utreder då om försäkring finns och om den täcker de uppkomna skadorna. Sådana åtgärder 
kostar mer än om alla ärenden skulle handläggas gemensamt. Man kan tänka sig att 
skaderegleringen för personskada vid brott helt borde överlämnas åt staten. Om BrOM ensam 
stod för utbetalningarna skulle detta även vara mer effektivt ur informationssynpunkt. 
Eventuellt skulle också administrationskostnaderna minskas.78  

                                                 
75 Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem, s.49 ff. och s. 136. 
76 SOU 1969:58 s. 32 f. Påpekandet är gammalt och även om mycket har hänt sedan dess kan jag ändå tycka att 
anmärkningen står sig idag. 
77 Roos, Ersättningsrätt och Ersättningssystem, s. 130. 
78 A a s. 209 f. 
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4 Lösningar 
 
Idag är det den som blivit skadad som själv skall söka sig till olika instanser för att få hjälp 
och bli hänvisad till hur ersättningsansökningen skall gå till. Man kan förklara detta som att 
individen har att vända sig till olika system. Varje delsystem svarar bara för sin del och 
hänvisar gärna sökanden vidare till ett annat system. Det är bara individen själv dvs. 
brottsoffret som ansvarar för helheten. Samspelet mellan systemen fungerar idag inte på ett 
tillfredställande sätt.79  
 
Nedan föreslås några varianter som eventuellt kan effektivisera ersättningssystemet eller 
åtminstone ge brottsoffret kännedom om alternativa möjligheter att gå vidare med. 
 
4.1 Driva tvistemålsprocess – ett alternativ? 
 
Målsägandens anspråk på skadestånd kan ofta av domare ses som en bisak eftersom det är 
åtalet, ansvarspåståendet, som rätten i första hand ska pröva. Möjligheten att i tvistemål ta upp 
frågan om skadestånd som orsakats pga. brottslig handling måste beaktas. Orsaker till en 
sådan process från målsägandens sida kan vara flera; vissa vill inte anmäla händelsen till 
polisen men vill ha skadestånd. I andra fall kan åtal ha väckts men sedermera lagts ned. Det 
beviskrav som då gäller i en tvistemålsprocess är att domstolen skall bli övertygad om att 
svaranden begått den brottsliga handlingen. Beviskravet anses rimligt och lämpligt om man 
ser till rättsföljden. Svaranden stämplas i och för sig som brottslig men rättsföljden blir 
”endast” att gärningsmannen måste utge ersättning till käranden.80   
 
Peter Olaison, handläggare för rån och överfall på If, menar att detta är något som brottsoffret 
borde använda sig i större utsträckning av. Även om den tilltalade inte kan dömas i 
ansvarsfrågan så har man stor chans att få skadestånd av personen i en sådan 
tvistemålsprocess. Många skulle då säkert känna att de fått kompensation och kanske lättare 
kan gå vidare i sitt liv. Brottsoffret orkar vanligtvis emellertid inte alltid utsätta sig igen för en 
process med risk att bli förnedrad vid en förlust, därför använder sig så få av det alternativet. 
Peter tror inte att den främsta orsaken är den ekonomiska aspekten då det inte alls kostar 
mycket med en sådan process. Brottsoffret behöver egentligen ingen advokat i sådana mål 
utan kan själv framföra sina anspråk, enligt Olaison.81 I realiteten kan man dock ifrågasätta 
om brottoffret kan klara ett skadeståndsmål utan en advokat då det är nog svårt att föra en 
skadeståndstalan när gärningsmannen bestrider den.  
 
4.1.1 Fördelar/Nackdelar 
 
Fördelar med att handlägga talan om enskilt anspråk tillsammans med åtalet är att man sparar 
kostnader för bevisning, parters inställelse och förhandlingstid. Man benämner dessa skäl som 
processekonomiska. En annan fördel med gemensam handläggning är att man inte vill ha 
motstridiga avgöranden. Nackdelen med gemensam handläggning för målsäganden, är att det 
i många hänseenden, som sagt, råder ett högre beviskrav i brottmål än vad det gör i tvistemål. 
Målsägandens anspråk kan komma att ogillas för att det har handlagts i ett brottmål dvs. det 
blir inte ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått gärningen medan bevisningen i ett 
tvistemål hade varit tillräckligt stark för att det skulle bli styrkt att den tilltalade var 

                                                 
79 Schönning, Skadad, s. 160 f. 
80 Diesen, Bevis 4, s. 227 f. 
81 Intervju med Ifs handläggare för rån och överfall, Peter Olaison. 
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skadeståndsskyldig på grund av vållande. Den stora nackdelen med att processa i ett tvistemål 
är att det kan bli mycket kostsamt. Många har inte råd att vända sig till domstol.82 Enligt 
samtal med TR i Luleå är kostnaden för stämningsansökan 450 kr. Väljer man att inte ha 
ombud blir det ingen kostnad där men man skall alltid vara beredd på att behöva betala 
motpartens rättegångskostnader vid en förlust.83 Många som har rättsskydd i hem- och 
villaförsäkringen kan få dessa kostnader täckta där, dock utgår alltid ett självriskbelopp på ca 
1000-1500 kr. 
 
Har brottsoffret rättsskyddsförsäkring hos något av de tre försäkringsbolagen som det varit 
fråga om i denna uppsats, ersätter bolagen försäkringstagaren med bland annat ombudsarvode 
och kostnader samt rättegångskostnader som försäkringstagaren blivit ålagd att betala till sin 
motpart. Självrisken utgör 20 % på den totala kostnaden och lägst 1500 kr. Ett krav för att få 
ersättning är att motparten eller staten inte betalar kostnaderna. Rättsskyddet gäller för tvist 
som kan prövas som tvistemål av TR, HovR eller HD och där ombud har anlitats.84 
 
4.1.2 Bevisbörda och beviskrav  
 
Skillnaderna gällande bevisbörda och beviskrav blir särskilt tydliga när man jämför brottmål 
och tvistemål. Beviskravet i brottmål är ställt högt. Där krävs som jag tidigare nämnt att det 
skall anses ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Den 
sannolikhetsgrad man talar om då är att det skall vara uppenbart. Det höga beviskravet 
motiveras med att inga oskyldiga personer skall dömas för brott. I tvistemål är bevisbördan 
ofta fördelad mellan käranden och svaranden. På vem bevisbördan ligger bestäms oftast av 
vem som har lättast att säkra bevisning. Beviskravet i tvistemål brukar normalt uttryckas som 
”visat/styrkt”.85  
 
Beträffande kumulation av brottmål och skadeståndsmål gäller samma bevisbörderegler i 
skadeståndsdelen som i ett vanligt tvistemål.86 Av detta borde det alltså vara fullt möjligt att 
hitta mål där det höga beviskravet inte kunde fälla den ansvarige till brott men att personen i 
fråga om skadeståndet blivit ersättningsskyldig. Någon sådan praxis finns dock inte i Sverige. 
I RB 29:6 3 men. stadgas nämligen att om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk så skall 
rättens avgörande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket. 
Rätten kan således inte finna gärningen styrkt ifråga om åtalet men inte styrkt gällande det 
enskilda anspråket. Detta innebär att beviskravet i skadeståndsdelen höjs till ställt utom 
rimligt tvivel. Om det enskilda anspråket endast grundar sig på brottslig gärning, vilken inte 
anses styrkt, kommer anspråket ogillas när tvistemålet och brottmålet prövas i samma 
rättegång. Ett alternativ för målsäganden är att samtidigt åberopa en alternativ grund i rätten. 
Målsäganden kan t.ex. yrka skadestånd i första hand pga. brott och i andra hand pga. 
vårdslöshet enligt RB 22:7. Om rätten vid överläggningen av dom finner att ansvarstalan skall 
ogillas behöver det inte medföra att skadeståndstalan skall ogillas. Även om den åtalade 
gärningen inte var straffbar kan den alltså vara skadeståndsgrundande och rätten kan då bifalla 
yrkandet enligt RB 22:7. Målsägandes ställning blir sålunda sämre vid kumulation av de två 
målen eftersom bevisbördereglerna i tvistemål som skall gälla, inte kan göra det enligt RB 
                                                 
82 Nordh, Praktisk process III, s. 13 ff.  
83 I fråga om småmål där ersättningsanspråket inte överskrider ett halvt basbelopp utgår inte ersättningskostnader 
för mer än en timmes rättslig rådgivning enligt RB 1:3 d och RB 18:8 a. Då de anspråk som det i uppsatsen är 
fråga om ibland inte överstiger ett halvt basbelopp kommer inte rättegångskostnaderna att behöva betalas för 
motparten vid förlust i domstol.  
84 Folksams rättsskyddsvillkor s. 66, Ifs rättsskyddsvillkor s. 15 och Lfns rättsskyddsvillkor s. 36.  
85 Nordh, Praktisk process III, s. 88. 
86 Det menar Boman i sin artikel Kumulation av ansvarstalan och talan om enskilt anspråk i SvJT 1967 s. 83. 
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29:6. I sådana mål är gärningsmannaskapet så centralt och skilda beviskrav inte lämpligt. Ett 
högre beviskrav i sådana mål motiveras dessutom av att det rör sig om ett handlande som 
pekar ut den tilltalade som brottslig även om inget straff kan dömas ut.87  
 
4.2 Gemensam handläggning av brottsskadeärenden? 
 
Det kan tyckas finnas flera brister i skadeståndets funktioner när det gäller ersättning vid 
brott. I de få fall då gärningsmannen har ansvarsförsäkring täcker dessa inte. Under årens lopp 
är dock inte att förglömma att försäkringsbolagen har inrättat en skadeståndsförsäkring för 
personskada, överfallsskyddet och att BrL har tillkommit. Med tanke på att skador på grund 
av brott utgör en liten del av alla skador och med tanke på gränsdragningssvårigheterna 
mellan systemen är frågan om detta är tillräckligt effektivt.  
 
BrOM lär i framtiden få pröva ännu fler ärenden om brottsskadeersättning med anledning av 
att flera försäkringsbolag har ändrat ersättningsreglerna för överfallsskyddet och fler bolag 
förväntas inom den närmaste tiden göra likadant.88  
 
Såsom systemen ser ut idag kostar det samhället mer än om alla ärenden skulle skötas från en 
gemensam instans. Om överfallsskyddet skulle tas över av BrOM skulle hela 
ersättningssystemet bli enklare. Dessutom har det tidigare i samband med tillkomsten av BrL 
diskuterats om överfallsskyddets vara eller icke vara. En förändring är, enligt författaren, på 
sin plats. 
 
4.3 Annat? 
 
Framtiden får utvisa om åklagarnas beslutsmotiveringar blir avgörande för brottsoffret och 
dess rätt till ersättning. Jag menar att de är det. Idag verkar det så lätt för BrOM att avslå 
ersättningsansökning på ersättningsansökning bara för att de inte får gå emot tidigare 
myndigheters beslut. Om beslutsmotiveringarna formuleras annorlunda öppnas kanske vägen 
fram och möjligheten för brottsoffret att få ersättning blir större. BrOMs praxis i sådana här 
fall borde då komma att ändras på sikt. 
 
Om åklagaren valt att inte driva en brottmålsprocess föreligger som sagt inga hinder för den 
drabbade att föra enskild talan i domstol, där vanliga beviskrav är tillämpliga. 

                                                 
87 Diesen, Bevis 4, s. 224 ff. 
88 SOU 2004:61 s. 11. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Brottsoffrets ställning har på senare tid kommit att uppmärksammas allt mer. Från samhällets 
sida har intresset av att hjälpa och stödja brottsoffer ökat. En del insatser har gjorts genom 
tiderna för att tillgodose bl.a. brottsoffrens ekonomiska behov men ännu finns det helt klart 
delar inom ersättningssystemet som jag kan tycka verka oklara. 
 
Många människor har under lång tid samlat mod för att våga polisanmäla gärningsmannen. 
Det stora mörkertalet vad gäller den anmälda brottsligheten är inte att förglömma. När någon 
väl har polisanmält ska man komma ihåg att bara en liten del av fallen går till åklagare och en 
ännu mindre del till domstol. Tanken på att dessa, tillslut ganska få människor, inte ska få 
ekonomisk upprättelse pga. att det har visat sig att man kan hamna i ett slags gränsland verkar 
oroväckande. Det skall medges att problematiken verkade större i början av uppsatsen än vad 
den slutligen kan tyckas vara, då det rör sig om relativt få fall, men det skall också poängteras 
att det bara under år 2005 fanns många fall där utpekade gärningsmän har ställt till det, för 
brottsoffret. Omfattningen går således att diskutera vilket också märks av att det är så många 
inom domstolsväsendet och andra myndigheter som inte uppfattar detta som ett så stort 
problem.  
 
BrOMs övergripande uppgift är att verka för brottsoffrets rättigheter samt att bevaka deras 
behov och intressen. BrOM följer ständigt brottsoffrets utveckling i Sverige. Myndigheten blir 
hela tiden varse om de olika problemformuleringar som kan bli aktuella för ett brottsoffer, 
eller borde åtminstone bli det. Det problem jag försökt föra fram i denna uppsats borde inte ha 
kunnat undgå expertmyndigheten då det är ett ganska vanligt problem att brottsoffret söker 
ersättning hos myndigheten när offret pekat ut en eller flera gärningsmän. Frågan är om 
BrOMs bedömningar kan anses vara förenliga med deras uppgift? Jag anser det vara lite 
underligt att myndigheten själv inte ser det här som ett så stort problem. Att de själva hävdar 
att myndigheten i så fall skulle sätta sig över domstolens bedömning när en tilltalad frias pga. 
bristande bevisning, är jag skeptisk mot. Gärningsmannen måste i sådana här fall då t.ex. brott 
inte kan styrkas, ses som okända och BrOM bör då bevilja ersättning. Det känns som att 
BrOM är brottsoffrets sista chans till ersättning och staten förväntas då betala ut ersättning till 
dem som pekat ut en eller flera gärningsmän, på samma sätt som att det skulle ha rört sig om 
en känd eller okänd gärningsman.  
 
I många fall jag läst från BrOMs arkiv har sökanden dessutom visat på en positiv 
sannolikhetsövervikt för att en skadeståndsgrundande handling i form av ett brott har 
förelegat, vilket är det som krävs för att få ersättning. Det är upprörande att det i många fall 
finns rättsintyg där läkaren menar att skadorna mycket väl kan ha uppkommit till följd av 
brott men att myndigheten då ”inte kan gå emot tidigare fattade beslut” bara för att åklagaren 
lagt ned förundersökningen då ”brott kan inte styrkas”. Jag menar att myndigheten i de flesta 
ärenden själv inhämtar medicinsk utredning där sådan finns och borde få göra en egen 
bedömning. Om staten skulle betala ut ersättning i dessa problematiska fall, där det givetvis 
måste finnas dokumenterade skador, så får brottsoffret sin kompensation. Det BrOM verkar 
tycka är problematiskt är att man då pekar ut den tilltalade som friats som brottslig. Skulle 
man ha krävt att denna person gått in och betalat skulle denne person kanske känt sig så men 
när det är myndigheten som har gjort den bedömningen att statsmedel skall utgå till 
målsäganden, tycker jag det bara är en undanflykt att argumentera på det viset. Följden skulle 
i så fall eventuellt bli att fler människor skulle vilja lagföra gärningsmännen och visa att vi 
inte tolererar deras beteende och kanske blir det där viktiga utpekandet just avgörande. När 
ordningen är som den är idag, vid utpekande av gärningsmannen, och folk blir varse om det, 
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kan den ekonomiska ersättningen bli avgörande för brottsoffret som då hellre anser 
gärningsmannen vara okänd.  
 
För målsäganden som inte har pekat ut någon gärningsman dvs. då denne är okänd finns 
likheter med då målsäganden har pekat ut en gärningsman. Dessa likheter är att om den 
utpekade gärningsmannen inte kan bindas till brottet, så ser de flesta försäkringsbolag 
gärningsmannen som okänd och ersätter den skadelidande. Det problematiska blir, i 
jämförelse med en helt okänd gärningsman, att den utpekade gärningsmannen ”endast” 
behöver göra en motanmälan och/eller hävda att han inte befann sig på brottsplatsen vid det 
aktuella tillfället. Då står ord mot ord och försäkringsbolagen kan inte ge ersättning då det inte 
finns någon bevisning som styrker någons berättelse. (Jag vill poängtera att alla 
motanmälningar inte är oberättigade men att det blir problem i de fall då det finns personer 
som använder sig av en sådan bara för att ”ställa till det”). Att brottsoffret har dokumenterade 
skador visar ”bara” att denne blivit utsatt för brott, inte av vem. Hade samme målsäganden 
istället hävdat att gärningsmannen var okänd och inte namngivit/pekat ut någon hade det varit 
större chans till ersättning från alla inblandade myndigheter eftersom det då inte finns någon 
som kan ställa till det med en motanmälan. Det vanligaste problemet med att 
försäkringsbolagen inte kan betala ut någon försäkringsersättning är således att när 
gärningsmannen är utpekad av brottsoffret så gör gärningsmannen i sin tur en motanmälan 
och helt plötsligt står ord mot ord. Bolagen vet i sådana fall inte vem som ljuger. Om de 
vittnen som varit på plats och sett alternativt hört något viktigt, inte ställer upp och kan styrka 
någons version är det inte mycket att göra.  
 
Bolagens villkor och tillämpningar har visats skilja sig åt. Själv finner jag att 
försäkringsbolaget If arbetar på det bästa sättet i just de här fallen eftersom de verkar göra en 
individuell bedömning vilket kan vara viktigt i sådana här fall. När jag talat med ombud på 
bolagen tycker de själva att dessa fall är problematiska. Själv upplever jag att det svåra ligger 
i hur man ser på en utpekad gärningsman, definitionsmässigt, vilket även bolagen själva synes 
anse. En stor skillnad mellan bolagen ligger vidare i att Folksam har tabeller med 
schablonbelopp som utgår beroende på brott och antal gärningsmän etc. Bolaget betalar inte 
ut ersättning för sveda och värk samt kränkning, vilket de andra bolagen gör, men menar att 
de schablonbelopp de har bestämt också stämmer överens med de belopp som skulle ha utgått 
enligt skadeståndsrättsliga principer. Det kan vara missvisande att säga så och dessutom har 
syftet med en sådan ändring som bolaget gjort, varit att fler kostnader skall hamna på BrOM. 
Ett brottsoffer kan i och för sig då, när denne är försäkrad genom Folksam, vända sig till 
BrOM för att försöka få ersättning där för de poster som Folksam inte betalade ut. Är man 
således försäkrad hos annat bolag kan frågan avklaras snabbare och smidigare då sökanden 
behöver vända sig till färre instanser. Antingen kan man tycka att Folksam handlägger dessa 
ärenden på ett smart sätt och tro att andra bolag kommer att göra likadant eller så ser man det 
ur sökandens perspektiv och då förkastar man bolagets system. En annan stor skillnad som 
försäkringstagare är upprörda över, är att bolaget tagit bort sin regressrätt.89 
Försäkringstagarna vill ju att bolaget skall kräva skadevållaren på pengarna så att det är den 
skyldige som får betala ifall dennes ekonomi förändras men det gör bolaget inte längre. Min 
önskan är att de olika ersättningssystemen skall sammanföras i den mån det går och att det 
förhoppningsvis i framtiden blir så att den ersättning alla försäkringsbolag idag lämnar vid 
brottsskada, övertas av staten. 
 

                                                 
89 Här skall väl påpekas att regresskrav är dyra och leder inte så ofta till resultat. 
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När det gäller åklagarnas beslutsmotiveringar vid bl.a. nedläggandet av förundersökningen, 
har dessa ställt till det för brottsoffret. Åklagare runt om i Sverige har i de beslut jag läst hos 
BrOM ofta, för att inte säga ständigt, använt motiveringen ”brott kan inte styrkas”. Vad detta 
innebär att ganska oklart och motiveringen är diffus inte minst för ett skakat brottsoffer. När 
myndigheten inte kan gå emot tidigare fattade beslut innebär sådana här typer av 
beslutsmotiveringar att BrOM inte kan lämna någon ersättning. Själv förundrades jag gång på 
gång varför man inte skrev tydligare så att man visste om det föll på bevisningen hos 
gärningsmannen eller bevisningen på om ett brott överhuvudtaget hade begåtts. Vidare stötte 
jag inte på några motiveringar där brott hade begåtts och den utpekade gärningsmannen hade 
avförts från utredningen där man på så sätt borde ha sett gärningsmannen som okänd. 
Beslutsmotiveringarna verkar vara avgörande för BrOM och då är det väldigt bra i de fall där 
åklagaren menar att brott har begåtts men av annan gärningsman, för i de fallen kan ju 
myndigheten lämna ersättning. Idag skall sådana beslutsmotiveringar som ”brott kan inte 
styrkas” inte längre användas då åklagarna runt om i landet har utbildats i ett nytt 
beslutssystem. Det skulle vara intressant att om några år göra en undersökning igen som kan 
visa att beslutsmotiveringarna bidragit till att BrOM i större utsträckning har kunnat lämna 
ersättning till brottsoffer som pekat ut en gärningsman.  
 
Brottsoffrets möjlighet att direkt från skadevållaren få ersättning är ofta inskränkt på ett eller 
annat sätt. Även i de fall då gärningsmannen betalar direkt finansieras ersättningen på 
skadeståndsnivå i huvudsak av försäkringstagarnas hem- och villaförsäkring.90 
Överfallsskyddet finansieras även det genom premierna i hem- och villaförsäkringen. De 
återstående fallen som hamnar hos BrOM finansieras genom statliga medel. Det är således vi 
själva eller staten som betalar de flesta av gärningsmannen orsakade personskadorna vid brott. 
Detta är något många människor anser orättvist och fel. 
 
Till sist vill jag poängtera att utdömandet av skadeståndet, försäkringsersättningen eller 
brottsskadeersättningen inte bara handlar om en ekonomisk kompensation utan om ett bevis 
på att de olika myndigheterna tar avstånd från den brottsliga gärningen och står på 
brottsoffrets sida. Hos brottsoffren har det visat sig vara väldigt betydelsefullt att bli trodd. 
Såsom ersättningssystemen ser ut idag kan lika fall komma att behandlas olika, rättsskydds- 
och rättrygghetsaspekter går om intet och lagen uppfyller inte helt, i dessa problematiska fall, 
sina ändamålssynpunkter.  
 
 

                                                 
90 Det bör erinras om att de flesta bolag utövar sin regressrätt. 
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