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1. INLEDNING 

1.1 Ämnet 

En människa som drabbas av skada på grund av brott i Sverige berättigas typiskt 

sett till ersättning i form av skadestånd från skadevållaren/brottslingen. I vissa 

fall kan dock inte den skadelidande få någon ersättning, exempelvis på grund av 

att skadevållaren inte är dömd, inte är tillgänglig eller inte har möjlighet att be-

tala. Saknar den skadelidande även andra möjligheter att få ersättning, såsom 

försäkring, kan hen få brottsskadeersättning av staten. Sådan ersättning admini-

streras och beslutas av Brottsoffermyndigheten (BrOM) i enlighet med brotts-

skadelagen (1978:413) (BrL). 

Brottsoffers rätt till ersättning av staten är dock inte undantagslös. Om den ska-

delidande själv har betett sig på ett sätt som har ökat risken för skada kan brotts-

skadeersättning jämkas, och den skadelidande endast delvis eller inte alls ersät-

tas. Sådan jämkning är föremålet för denna uppsats.  

BrL:s bestämmelser om jämkning finns i 9 §. Paragrafens första stycke hänvisar 

till skadeståndslagens (1972:207) (SkL) medverkansregel. Andra stycket inne-

håller en särskild utökad möjlighet till jämkning, vilken återges här: 

Brottsskadeersättning kan även i fall då det inte följer av första styck-

et sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hänsyn till att den 

skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom 

sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt 

uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.  

Utöver att brottsskadeersättning jämkas på grund av skadeståndsrättslig med-

verkan finns det alltså ytterligare beteenden som inte godtas när skada ska ersät-

tas av staten. Hänvisningen till SkL:s jämkningsregel tillämpas i princip inte av 

BrOM, då jämkning på grund av vanlig medverkan även faller under regeln i 

andra stycket.1  

                                                

1 SOU 2012:26 s. 342 och Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 107. 
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Att jämkningsmöjligheterna är större för brottsskadeersättning än skadestånd 

kan motiveras med att samhällets ansvar inte gör sig gällande när den skadeli-

dande själv begått brottsliga handlingar eller på annat sätt ökat risken för att 

skadas genom brott. Den skadelidande får ta konsekvenserna av sitt handlande 

och bestraffas i någon mån av samhället. Den särskilda jämkningsregeln kan sä-

gas involvera straffrättsliga aspekter. Brottsskadeersättning ska enligt lagstifta-

ren ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang,2 vilket BrOM ofta hänvisar till i sina 

beslut om jämkning när den skadelidande tidigare har begått brott.3 

Brottsskadeersättning är ett offentligrättsligt regelverk som kan klassificeras 

inom ersättningsrätten. En skillnad mot skadestånd är att brottsskadeersättning 

handlar om en annan typ av ansvar. Skadestånd reglerar en skadevållares ansvar 

för att ha begått en handling som inte anses tillåten, medan brottsskadeersättning 

reglerar det solidariska ansvaret som samhället anses ha för utsatta människor. 

Brottsskadeersättning kan i det avseendet jämföras med t.ex. sjukförsäkring. 

Systemet för brottsskadeersättning bygger dock på skadeståndsrättslig grund. 

Bland annat beräknas brottsskadeersättning enligt reglerna i SkL:s 5 kap, vilket 

framgår av 5 § BrL. Lika som med skadeståndsrätt kan försäkrings- och annan 

ersättningsrätt ha betydelse för brottsskaderättsliga frågor.4 

Även om det finns likheter mellan skadestånd och brottsskadeersättning är BrL:s 

särskilda jämkningsregel artskild från skadeståndsrätten, vilket medför att van-

liga skadeståndsrättsliga principer som adekvans och oaktsamhet inte tillämpas 

på samma sätt. Vid införandet av BrL antog Lagrådet att jämkning enligt den 

särskilda regeln skulle göras skönsmässigt.5 Regeln kan därför sägas vara själv-

ständig och i någon mån atypisk.  

Frånvaron av krav på tillämpning av skadeståndsrättsliga principer kan dock inte 

leda till att jämkningsfrågor avseende brottsskadeersättning bedöms helt god-

tyckligt. Det bör ställas höga krav på rättssäkerhet när en myndighet ska neka 

                                                

2 Prop 1998/99:41, s. 16 ff. 

3 Detta nämns i samtliga fall som den här uppsatsen hänvisar till. 

4 Angående förhållandet mellan olika ersättningssystem, se t.ex. Friberg, Kränkningsersättning s. 28, samt Bengtsson, Om jämkning 

av skadestånd, s. 110 ff. 
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vissa människor ersättning på grund av deras uppträdande.6 I BrL:s särskilda 

jämkningsregel nämns flera typiskt skadeståndsrättsliga moment, såsom sam-

band, skälighet och oaktsamhet. En rättssäker tillämpning av jämkningsregeln 

förutsätter att man tar dessa moment på allvar och har juridiska verktyg för att 

hantera dem. 

Hur samhället väljer att behandla brottsoffer är betydelsefullt som kriminalpoli-

tiskt och moraliskt ställningstagande. Brottsskadeersättning är en del i statens 

mål att främja brottsoffers rättigheter.7 När ersättning jämkas utan att det finns 

något egentligt medvållande till skadan nekas brottsoffret dessa rättigheter. Be-

stämmandet av vilka brottsoffer som således ska falla utanför samhällets skydd 

bör vara föremål för diskussion och kritik. 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och diskutera den särskilda jämk-

ningen av brottsskadeersättning. I detta ingår att utreda regelns bakgrund, syfte 

och beståndsdelar samt att undersöka hur regeln tillämpas och diskutera hur den 

bör tillämpas.  

Den övergripande frågeställningen är: När förtjänar inte brottsutsatta skadeli-

dande ersättning från staten på grund av sitt eget beteende, och varför?  

Man kan föreställa sig ett flertal olika sätt att besvara en sådan öppen frågeställ-

ning och svaret behöver inte nödvändigtvis innehålla någon juridik. Den här 

uppsatsens målsättning är dock (förstås) att ge ett juridiskt svar på frågan, vilket 

uppnås genom en teoretisk diskussion om BrL:s särskilda jämkningsregel. 

För att uppnå syftet kommer jag även att diskutera vilka juridiska verktyg som 

kan och/eller bör tillämpas vid brottsskadejämkning. Det innefattar att ta ställ-

ning till betydelsen av skadeståndsrättsliga begrepp som oaktsamhet, kausalitet 

(samband) och skälighet i brottsskadeärenden om jämkning. En målsättning är 

även att försöka precisera vad jämkningsregeln är för typ av regel. Den kommer 

                                                                                                                                            

5 Prop. 1977/78:126 s. 100 f.  

6 1 kap. 1 och 9 §§ regeringsformen. 

7 Se om brottsoffers roll i kriminalpolitiken SOU 2004:61, s. 59 f. 
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därför att sättas in i ett rättsligt sammanhang, Regeln omfattar som nämnts även 

alla former av skadeståndsrättslig medverkan. I syfte att precisera vad den sär-

skilda jämkningen innebär kommer regeln att relateras till och jämföras med 

skadeståndsrättslig medverkan. 

Även sak- och ren förmögenhetsskada kan ersättas, och jämkas, enligt BrL, vil-

ket dock inte kommer att beröras i detta arbete. Här kommer endast jämkning av 

ersättning för personskada och kränkning att utredas. Kränkning är av sådant 

slag att det ofta är aktuellt tillsammans med personskada. Sedan en tid tillbaka 

jämkar BrOM dessutom ersättning för båda dessa skadetyper tillsammans, var-

för det inte finns någon anledning att separera dem. En intressant diskussion är 

om vissa handlingar leder till att man inte kan anses bli kränkt. Det finns dock 

inte utrymme för att här särskilt beröra kränkningens särdrag. Eftersom uppsat-

sen handlar om jämkning kommer inte heller det skadeståndsrättsliga begreppet 

skada att behandlas. I de fall som berörs här är frågan om skada uppstått redan 

avklarad.  

1.3 Metod 

Uppsatsens huvudsyfte är som sagt att analysera en särskild regel i BrL. Mycket 

av materialet utgörs därför av de traditionella rättskällorna. Vad gäller jämk-

ningsregelns praktiska betydelse och tillämpning intar förstås praxis en särställ-

ning. Tyvärr publiceras generellt inte BrOM:s beslut offentligt, vilket gör det 

svårt att välja ut relevanta fall. BrOM prövade år 2011 10 523 ansökningar, 

varav cirka 150 jämkades.8 Varje år utges en referatsamling vad avser nivåerna 

för kränkningsersättning. Denna innehåller inga särskilda fall om jämkning, men 

är av visst intresse för exempel på fall som inte jämkas. I övrigt refereras vissa 

beslut av Nämnden för brottsskadeersättning på BrOM:s hemsida,9 dock endast 

beslut som bedöms vara av intresse. Nämnden är den översta instansen i brotts-

skadeärenden som ska avgöra fall av principiellt intresse, och dess beslut kan 

inte överklagas, 12 § BrL. En sökande kan begära att Nämnden ska ompröva ett 

                                                

8 Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2011 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/BrOMs%20%C3%A5rsredovisning%202011.pdf och SOU 2012:26, s. 

72. 

9 http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/referatsamling/aktuella-beslut-i-brottsskadearenden, 
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beslut som fattats av generaldirektören eller en tjänsteman, 14 b § BrL, varför 

man får anta att många fall som jämkats av en handläggare slutligen hamnar hos 

Nämnden. 

Utöver att gå igenom referatsamlingen och de fall som publicerats på BrOM:s 

hemsida har jag haft kontakt med Hans Sjölander och Magdalen Alatalo på 

BrOM, vilka har varit behjälpliga med att välja ut representativa fall. Några fall 

har jag även hittat genom hänvisningar i förarbeten och litteratur. En alternativ 

metod hade varit att begära ut och gå igenom samtliga jämkningsbeslut under en 

viss period. Syftet med uppsatsen är dock inte att utvärdera BrOM:s tillämpning 

av jämkningsregeln, utan att analysera regeln i sig och framför allt att diskutera 

den. Av samma anledning har jag inte eftersträvat att nämna så många beslut 

som möjligt i uppsatsen. De fall som refereras är generellt representativa för hur 

BrOM hanterar en viss fråga, om inte annat sägs förstås.   

Vad gäller andra rättskällor än praxis finns det utredningar och propositioner för 

tillkomsten av BrL och en skärpande ändring av jämkningsregeln som genom-

fördes 1999, samt utredningar som har genomfört bredare översyner av brotts-

skadeersättning eller frågor om brottsoffer. Eftersom uppsatsens syfte delvis är 

att rättspolitiskt diskutera jämkningsregeln är förarbeten betydelsefulla.  

I doktrinen finns det en kommentar till BrL men i övrigt finns ingen litteratur 

som särskilt berör brottsskadejämkning. Avseende skadeståndsrätten har Bertil 

Bengtsson och Kurt Grönfors skrivit särskilt om jämkning på grund av medver-

kan, samt givetvis Jan Hellner om skadeståndsrätt i allmänhet. I övrigt har jag 

viss praxis samt förarbeten avseende SkL:s medverkans regel. 

1.4 Disposition och terminologi 

I nästföljande två kapitel redogörs för några huvudlinjer vad gäller statlig ersätt-

ning till skadelidande brottsoffer respektive nedsättning av ersättning på grund 

av skadelidandes beteende. Kapitel 2 handlar om brottsskadeersättning i allmän-

het och kapitel 3 om skadeståndsrättslig medverkan. Kapitlens syfte är att identi-

fiera och ge en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. 

Utredningen av den särskilda brottsskadejämkningen finns i kapitel 4. Inled-

ningsvis presenteras jämkningsregelns syfte och bakgrund. Därefter diskuteras 
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jämkningsregelns tillämpning utifrån en grov indelning i två jämkningsgrunder: 

skadelidandes anknytning till något kriminellt och skadelidandes provokat-

ion/samtycke. Dessa täcker in samtliga fall som jag har studerat. Vidare berörs 

några särskilda frågor av intresse, nämligen sexbrott och mäns våld mot kvinnor, 

anhörigersättning samt skälighetsbedömningen som ska göras i jämkningsfall.  

Analys återfinns löpande genom hela uppsatsen, men i kapitel 5 finns en avslu-

tande diskussion om mina slutsatser. Där försöker jag även besvara frågeställ-

ningen som presenterats ovan. Vidare dras vissa generella slutsatser om klan-

dervärda skadelidande och hur man kan se på deras möjligheter och rättigheter 

till ersättning för skada. 

I uppsatsen talas det flitigt om ”jämkningsregeln”, ”den särskilda jämkningsre-

geln”, ”jämkning av brottsskadeersättning” eller helt enkelt ”jämkning”. Det 

som åsyftas då, om inget annat sägs, är endast jämkning enligt 9 § 2 st. BrL på 

grund av den skadelidandes beteende vad gäller ersättning för personskada och 

kränkning. Begreppen medverkan och medvållande används i skadeståndsrätts-

lig mening för situationer eller handlingar som uppfyller SkL:s krav.  
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2. BROTTSSKADEERSÄTTNING 

2.1 Brottsskadelagen 

Statlig ersättning till brottsoffer har utgivits i olika former sedan slutet av 1940-

talet.10 Från början ersattes endast skador som orsakats av rymlingar från krimi-

nalvårds- eller ungdomsanstalter. År 1975 utfärdades en kungörelse med verkan 

att även skador orsakade genom brott kunde ersättas efter behovsprövning.11 

BrL trädde ikraft den 1 oktober 1978 och samlade brottsoffers möjligheter att få 

statlig ersättning till en lag med tillhörande brottsskadeförordning (1978:653).12 

Genom BrL infördes en allmän ersättning till brottsutsatta skadelidande utan be-

hovsprövning.  

Brottsskadeersättning utges för personskada (varmed även räknas kläder m.m. 

som den skadelidande burit på sig) som orsakats genom brott och för allvarlig 

kränkning som orsakats genom brott mot person, frihet eller frid, 2 § BrL. Till 

skillnad från den allmänna skadeståndsrätten ersätts således inte ärekränkning. 

Även sak- och ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott kan under vissa 

omständigheter ersättas, 3 och 4 §§ BrL, men det ska som sagt inte beröras här. 

Brottsskadeersättning förutsätter att skadan har uppstått genom en brottslig 

handling, men inte att någon brottsling har dömts för brottet. 

Brottsskadeersättning beräknas enligt samma principer som skadestånd, 5 § BrL. 

Ersättningen är helt subsidiär i förhållande till andra ersättningar och således av-

räknas skadestånd, försäkring och annat som skadelidande har rätt till, med un-

dantag för sparande på den skadelidandes sida, 6 och 7 §§ BrL. Dessutom av-

räknas alltid ett självriskbelopp enligt 10 § BrL. Den skadelidande måste själv 

uttömma möjligheterna att få annan ersättning för att beviljas brottsskadeersätt-

ning. Detta innefattar att medverka i polisutredning, anmäla skadan till försäk-

ringsbolag samt väcka talan om skadestånd eller visa att detta skulle vara onö-

                                                

10 Conradi, Brottsskadelagen, s. 9.  

11 Kungörelse (1971:505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund av brott. Behovsprövning gällde dock ej skador 

som orsakats av rymlingar, vilka medförde obligatorisk ersättning. Se prop. 1977/78:126, a. 13. 

12 Förordningen upptar bestämmelser om BrOMs juridiska roll samt instruktioner för hantering av ärenden, och den är inte relevant 

för den här uppsatsen. 
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digt.13 Maximal ersättning för personskada är 20 prisbasbelopp och annars tio 

prisbasbelopp. Om brottsskadeersättning har utgivits inträder staten i den skade-

lidandes rätt, 17 § BrL. 

Liksom skadestånd kan brottsskadeersättning vid grova brott utges till brottsoff-

rets anhöriga, främst när brottsoffret avlidit på grund av brottet. Även här kan 

ersättningen jämkas om brottsoffret oaktsamt har ökat risken för skada.14 En typ 

av skada som ersätts av BrOM men inte med skadestånd är när barn har bevitt-

nat våld i hemmet, 4 a § BrL. Sådan ersättning lär givetvis sällan eller aldrig bli 

aktuell att jämka på grund av den skadelidandes beteende. 

2.2 Brottsskadeersättningens syfte 

Brottsskadeersättning fyller delvis samma funktioner som skadestånd, dvs. repa-

ration, placering av kostnader och pulvrisering av förluster.15 Dessa funktioner 

är dock inte några huvudmotiv till att ha brottsskadeersättning. I så fall skulle 

även skador som inte orsakats genom brott ersättas av staten. I motiven till BrL 

angavs som skäl för att införa en reglering om generell ersättning till brottsoffer 

deras sämre möjligheter att utfå skadestånd på grund av skadan.16 Brottslingar är 

många gånger okända och/eller saknar betalningsförmåga. Brottsoffer som står 

utan försäkringsskydd är därför särskilt utsatta. Det sades vara rimligt och rätt-

vist att visa solidaritet med brottsoffer. Vidare ansåg man att kriminalpolitiska 

skäl talade för en allmän ersättning till brottsoffer. Allmänheten skulle kunna få 

en positivare syn på den mer humana kriminalvård som statsmakterna hade in-

fört.  

Sedan BrL infördes har kriminalpolitiken utvecklats från att fokusera på gär-

ningsmän till att ha större brottsofferfokus.17 Brottsoffers rättigheter har varit fö-

remål för flera stärkande åtgärder från statligt håll. I direktiven till den senaste 

översynen av BrL framhölls att samhällets stöd till brottsoffer syftar till att 

                                                

13 SOU 2012:26 s. 162 f. 

14 Om anhörigersättning se nedan avsnitt 4.5.  

15 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 ff. 

16 Prop. 1977/78:126, s. 7-9. 

17 SOU 2012:26 s. 55. 
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minska skadeverkningarna av brott, och att ett gott samhälleligt stöd är nödvän-

digt för en balanserad kriminalpolitik.18 En tolkning av detta är att brottsoffret 

inte ska hamna i skymundan på grund av fokus på gärningsmän.  

Ytterligare skäl som kan anföras för brottsskadeersättning är att staten har en 

skyldighet att skydda människor mot brott. Det är en grundförutsättning för 

samhällskontraktet. En fråga som då uppstår är om staten även har en skyldighet 

att ersätta människor som utsatts för brott? I betänkandet till BrL underströk ju-

stitieutskottet ett uttalande från Lagrådet att så inte var fallet.19 Regleringen 

skulle istället begränsas till innebörden att staten av humanitära skäl åtar sig att 

ersätta brottsutsatta. Synsättet att staten inte har något ansvar att ersätta brottsut-

satta har mig veterligen inte omprövats sedan BrL:s införande. Men brottsskade-

ersättning har utgått till brottsoffer utan någon behovsprövning sedan 1978. Det 

juridiska ansvaret att ersätta brottsutsatta är därför väletablerat. Grunden för 

detta juridiska ansvar är dock solidaritet.  

2.3 BrOM:s självständiga bedömningar 

I den allmänna debatten har det uppmärksammats att BrOM ibland utger ersätt-

ning med ett annat belopp än vad en domstol har beslutat om i ett föregående 

skadeståndsmål.20 Det som har upprört människor är kanske främst att vissa 

brottsoffer får lägre ersättning än vad domstolen dömt ut.21 BrOM:s beslut kan 

dock även avvika genom att ersättning bestäms till ett högre belopp än i motsva-

rande skadeståndsdom. BrOM gör egna rättsliga prövningar utifrån BrL och är 

inte bundna av skadeståndsrättsliga domar (eller för den delen straffrättsliga).  

När BrOM:s beslut skiljer sig från domstolens kan det bero på att regelverken är 

annorlunda, vilket är fallet med exempelvis jämkning. Andra anledningar är att 

skadevållaren/brottslingen har accepterat det belopp som den skadelidande yrkat 

(vilket således kan vara högre än vad som följer av skadeståndsrättsliga regler), 

att nya omständigheter har framkommit eller att domstolen har dömt på ett sätt 

                                                

18 SOU 2012:26 s. 412 (utredningens direktiv) och SOU 2004:61 s. 59 f. 

19 Bet. JuU 1977/78:32,s. 9. 

20 SOU 2012:26 s. 119 

21 Se Mårten Schultz i DN 2012-10-10. 
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som avviker från praxis.22 År 2012 prövade BrOM 3 631 ansökningar som 

grundats på en domstols sakprövade skadestånd. Av dessa blev ersättningen 

lägre i 1 253 och högre i168 ärenden.23 Fallen där ersättning blev högre var så-

ledes i tydlig minoritet. 

2.4 Föreslagen lagändring 

I en utredning som lades fram den 2 maj 2012,24 föreslås att BrL ska ändras så 

att BrOM som huvudregel ska vara skyldig att följa en domstols sakprövade 

skadestånd. Undantag får ske när det föreligger nya omständigheter eller om 

domstolens dom avviker avsevärt från praxis.25 Att BrOM ska följa domstolarna 

på detta sätt har ingen direkt betydelse för jämkningsfrågor eftersom regelver-

ken skiljer sig i det avseendet.26 BrOM kommer enligt lagförslaget även fort-

sättningsvis att kunna jämka ersättning när BrL:s särskilda förutsättningar före-

ligger.  

Utredningen föreslår även att första stycket i 9 § BrL tas bort. Anledningen upp-

ges vara att jämkning med stöd av hänvisningen till 6 kap. 1 § SkL i alla tänk-

bara fall kan ske enligt andra stycket i den särskilda jämkningsregeln. I övrigt 

bedömdes den särskilda jämkningsregeln tillämpas på avsett vis.27 Eftersom 

hänvisningen till SkL ändå inte tillämpas av BrOM skulle lagförslaget i princip 

inte ha någon betydelse för jämkningsfrågor. 

2.5 Internationell rätt 

Det finns ett antal internationella rättsakter som berör statlig ersättning till 

brottsoffer. Bland annat har FN antagit en deklaration om grundläggande rätts-

principer för offer för brott och maktmissbruk.28 Denna s.k. brottsofferdeklarat-

                                                

22 SOU 2012:26 s. 124 samt BrOM:s hemsida: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/varfor-olika-ersattningsbelopp.  

23 BrOM:s årsredovisning 2012: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/BrOMs%20%C3%A5rsredovisning%202012.pdf. 

24 SOU 2012:26 En ny brottsskadelag. 

25 Se 15 § i lagförslaget. 

26 SOU 2012:26, s. 129 ff. 

27 SOU 2012:26 s. 342. 

28 General Assembly resolution 40/34 den 29 november 1985. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/varfor-olika-ersattningsbelopp
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/BrOMs%20%C3%A5rsredovisning%202012.pdf
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ion är inte bindande och innehåller inga skrivelser om nedsättning eller jämk-

ning av ersättning. 

Sverige ratificerade år 1988 Europarådets konvention om ersättning till offer för 

våldsbrott.29 Enligt konventionen är staten skyldig att ersätta brottsoffer till en 

viss miniminivå (art. 4) till den del brottsoffret inte har möjlighet att få annan er-

sättning (art. 2). I art. 8 upptas tre regler om nedsättning eller bortfallande av er-

sättning om brottsoffret. Första regeln handlar om brottsoffrets uppträdande 

före, under eller efter brottet, eller i samband med skadan. Enligt artikelns andra 

punkt medges nedsättning av ersättning om den skadelidande har varit delaktig i 

organiserad brottslighet. I tredje punkten anges att nedsättning även kan ske om 

utgivande av ersättning skulle strida mot ordre public.30 

Liksom BrL:s särskilda jämkningsregel uppställer konventionen inget krav på 

kausalitet31 mellan den skadelidandes uppträdande och skadan. Konventionens 

utrymme för nedsättning av ersättning tycks vara större än BrL:s, eftersom kon-

ventionen inte förutsätter att risken för skada ska ha ökat samt att även den ska-

delidandes beteende efter brottet kan medföra jämkning. 

EU:s brottsofferdirektiv32 föreskriver att det i medlemsländernas rättsordningar 

ska finnas en lämplig och rättvis brottsskadeersättning (art. 12.2). Utöver detta 

innehåller direktivet inga krav på ländernas regleringar utan direktivet handlar 

främst om gränsöverskridande spörsmål. Det finns inga bestämmelser om jämk-

ning i direktivet. Dock skulle kravet på en lämplig och rättvis ersättningsordning 

kunna sägas innefatta en slags gräns för i vilka fall jämkning får ske. 

2.6 Något om försäkringar 

När den skadelidande har en hemförsäkring ingår det troligtvis ett överfalls-

skydd som berättigar till ersättning för personskada och kränkning.33 Hemför-

säkringarna innehåller även ansvarsförsäkringar, och om skadevållaren har en 

                                                
29 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg 24.11.1983. 

30 Se även prop 1998/99:41, s. 13 f.. 

31 Se nedan kapitel 4. 

32 Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer. 

33 Se statistiska centralbyråns rapport Boende och boendemiljö 2006-07 s.73 samt SOU 2012: 26 s. 59.  
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sådan kan den skadelidande vara berättigad till ersättning ur den. Ansvarsförsäk-

ringar gäller dock oftast inte när skadan har uppkommit på grund av uppsåtlig 

handling.  

Förekomsten av försäkring har dock ingen omedelbar betydelse för BrOM:s 

hantering av jämkningsärenden, eftersom brottsskadeersättning endast ges ut när 

möjligheter till övriga ersättningar uttömts. Detta kan jämföras med vad som 

gäller skadeståndsrättsligt där vissa jämkningsregler i SkL särskilt nämner före-

komsten av försäkringar som en del i bedömningen av om det är skäligt att 

jämka.34 Några sådana hänsyn är inte aktuella i brottsskadeärenden eftersom det 

står klart att den skadelidande inte har försäkring. 

Även försäkring kan nedsättas på grund av den skadelidandes beteende. Gene-

rellt regleras detta i villkoren.35 I övrigt gäller liksom vid jämkning av skade-

stånd att försäkringsersättning kan sättas ned efter skälighet om den skadeli-

dande har förvärrat eller framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet, 12 

kap. 9 § försäkringsavtalslagen (FAL). Samma sak gäller om den skadelidande 

handlat med vetskap om betydande risk för skada. 

                                                

34 Se 2 kap. 4 och 5 §§ samt 3 kap. 6 § SkL. 

35 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 18. 



 

 

  16 

3. SKADESTÅNDSRÄTTSLIG BAKGRUND 

3.1 Allmänt om medverkan 

När en skadelidande har varit delaktig i det händelseförlopp som föranlett skada 

uppstår inom ersättningsrätten, likväl som inom kontraktsrätten, fråga om ersätt-

ningen ska sättas ned eller falla bort.36 Den allmänna principen att skadestånd 

jämkas vid medverkan har i princip alltid funnits.37 En skadelidande kan även gå 

miste om ersättning på grund av omständigheter som liknar medverkan men en-

ligt andra principer, såsom nödvärn, samtycke eller bristande adekvans.38 

Den rättsliga grunden för jämkning vid medverkan hör samman med culpa-

regeln.39 Att skadelidande ansvarar för eget vållande är rättssystematiskt konse-

kvent. Andra argument som kan anföras för medverkansjämkning är exempelvis 

prevention, rättvisa, allmänt rättsmedvetande och hänsyn till skadevållaren.40 

Åtminstone prevention och allmänt rättsmedvetande gör sig gällande även vid 

jämkning av brottsskadeersättning.  

Den skadeståndsrättsliga medverkansprincipen överensstämmer i stora drag med 

culparegeln.41 För att medverkan ska föreligga krävs således en skada, en an-

svarsgrundande handling eller passivitet som kan läggas någon till last genom 

exempelvis oaktsamhet (medvållande), adekvat kausalitet mellan ansvarsgrun-

den och skadan samt frånvaro av ansvarsfrihetsgrundande omständigheter. En 

skillnad mellan culparegeln och medverkansregeln är att medvållande dessutom 

kräver ett samband mellan de skador som orsakats av skadevållaren respektive 

den skadelidande.42 

                                                

36 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo, kommentaren till 6 kap. 1 §. 

37 Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 13. 

38 Se avsnitt 4.4.3 om skadeståndsrättsligt nödvärn och samtycke, avsnitt 3.1.2 om adekvans; Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, 

s. 168 f. samt Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 31 f.  

39 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 222.  

40 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 31 ff. 

41 Om än med krav på grov vårdslöshet för jämkning av personskada vid medverkan enligt SkL. 

42 Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 34. 
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Situationer som kan aktualisera skadeståndsrättslig medverkan är av olika slag. 

Bengtsson urskiljer bl.a. de typiska fallen att den skadelidande och skadevållar-

en samverkar till skada, den skadelidande förhåller sig passiv till skadeförloppet 

och den skadelidande brister i skadebegränsning.43 Mer konkret kan det handla 

om att springa ut på en mörk väg och bli påkörd, följa med bakpå en motorcykel 

med vetskap om att föraren är berusad eller gå baklänges med en skottkärra på 

en byggarbetsplats.44  

I den här uppsatsen begränsas typerna av medverkan som är aktuella av att den 

skadelidandes uppträdande måste leda till att hen utsätts för brott. Exemplen 

ovan kan visserligen tänkas innebära straffansvar för oaktsamhetsbrott såsom 

vållande till kroppsskada. En stor del av alla medverkansfall rör skador i trafi-

ken,45 men dessa blir inte aktuella i brottsskadefall eftersom trafikskadeersätt-

ning alltid utgår.  Som exempel på en typ av medverkan som särskilt kommer att 

beröras här kan nämnas att den skadelidande provocerar någon genom att bruka 

våld, och sedan själv blir misshandlad.46 Ett annat exempel kan hämtas från det 

kända fallet NJA 1995 s. 661, där delaktighet i väpnat rån ansågs utgöra med-

verkan till att bli skottskadad.  

3.2 Oaktsamhet och orsakssamband 

Begreppet oaktsamhet i medverkansfall liknar oaktsamhet enligt culparegeln.47 

Det handlar om att bedöma om den skadelidandes handlande avviker från den 

aktsamhetsstandard som följer av tillgängliga handlingsnormer eller som man 

annars anser sig kunna kräva.48 Om det inte finns det några tillgängliga hand-

lingsnormer att falla tillbaka på kan man göra en friare bedömning utifrån fak-

torerna risk för skada, skadans storlek, möjligheterna att undvika skada och den 

                                                

43 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 43 f. 

44 NJA 1975 s. 502, NJA 1959 s. 110 och NJA 1972 s. 81 

45 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s.234 och Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 45. 

46 Se avsnitt 4.4 där nödvärnssituationer diskuteras särskilt. 

47 Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 35, Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 59 ff., Hellner och Radetzki, Skadestånds-

rätt, s. 228. 

48 Se om skadeståndsrättslig oaktsamhet Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 141 f.  

http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xnja_i_1975q502x_lopnr9
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xnja_i_1972q81x_lopnr13
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skadelidandes möjlighet att inse riskerna för skada.49 Det har sagts att den pri-

mära frågan i medvållandebedömningen är om den skadelidandes handlingssätt 

har varit oförsvarligt med hänsyn till risken för skada.50  

Eventuella skillnader mot aktsamhetsbedömningen enligt culparegeln är att un-

derlåtenhet/passivitet i medverkansfallen i större utsträckning bedöms vara oakt-

samt, och att det finns större utrymme att utsätta sig själv än andra för skaderisk 

utan att det kan anses vara oaktsamt.51 För att passivitet ska vara skadestånds-

grundande krävs i allmänhet att det finns en plikt att handla, exempelvis enligt 

garantläran. Det är därför naturligt att passivitet bedöms annorlunda vid med-

verkan, eftersom man har alltid en plikt att undvika egen skada, åtminstone om 

man sedan vill kräva andra på ersättning för skadan.  

Skadelidandes medverkan till skada komplicerar orsaksförhållandet. Som antytts 

ovan kan medverkan leda till att skadan delvis inte anses adekvat orsakad av den 

ursprungliga skadegörande handlingen. Detta kan exemplifieras med att skade-

vållaren orsakar ett sår på en person som sedan missköter såret så att skadorna 

blir väsentligt värre.52 De värre skadorna är i så fall kanske inte adekvat orsa-

kade av skadevållaren. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan en sådan bris-

tande adekvans och tillämpning av medverkansregeln.53  

Mig veterligen diskuteras orsakssambandet mellan den skadelidandes agerande 

och skadan sällan i rättspraxis. Det krävs i alla fall adekvat kausalitet även i 

detta avseende.54 Vid exempelvis misshandel kan orsakssambandet vara att den 

skadelidande provocerar skadevållaren med våld, vilket leder till skada genom 

att skadevållaren försvarar sig. En speciell sak i de situationer som den här upp-

satsen berör är att den skadelidandes beteende ska påverka en annan persons 

(skadevållaren/brottslingen) beteende. Vad gäller adekvansen kan man kanske 

dra paralleller till andra problemområden, såsom mellankommande handlande 

                                                

49 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 133 f. 

50 Agell, samtycke och risktagande, s. 200. 

51 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 199 och Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 39. 

52 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 178. 

53 Conradi, Erland, SvJT 1984 s. 177, Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 178 och Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 39. 

54 ”I allmänhet” säger Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195. Se även Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 33. 



 

 

  19 

av tredje man.55 En utgångspunkt kan vara det äldre fallet NJA 1947 s. 626, där 

två tulltjänstemän blev angripna och avlossade sina vapen. En flicka träffades av 

ett skott, vilket ansågs ha varit en adekvat följd av angreppet på tulltjänstemän-

nen. Medverkan när provokation leder till motangrepp berörs närmare i avsnitt 

4.4. 

3.3 SkL:s medvållanderegel för personskador  

Länge tillämpades i svensk rätt en relativt sträng bedömning av medverkan där 

ersättning jämkades efter skälighet..56 På 1970-talet ändrades synen på medvål-

lande och man ansåg att skadeståndsreglerna skulle tillgodose sociala behov och 

leda till en rationell fördelning av förluster, samtidigt som argumenten för jämk-

ning inte ansågs väga lika tungt.57  Numera krävs det grov oaktsamhet eller upp-

såt för jämkning av skadestånd på grund av medvållande till personskada. SkL:s 

medverkansregel finns i 6 kap. 1 § SkL. Grov oaktsamhet anses vara ett mycket 

strängt krav. Hellner och Radetzki talar därvid om betydande hänsynslöshet, 

nonchalans och likgiltighet inför skadan.58  

Det är därför ovanligt att skadestånd för personskada jämkas på grund av med-

vållande och det finns begränsat med praxis.59 Därför blir det inte särskilt aktu-

ellt att jämföra aktsamhetskravet i den nuvarande medverkansregeln i SkL med 

det i BrL:s särskilda jämkningsregel. Närmare till hands ligger i så fall SkL:s 

gamla medverkansregel där ersättning jämkades efter skälighet vid skadelidan-

des vållande.60 Beteende som ansetts vara medvållande enligt den gamla regeln 

faller under BrL:s utökade jämkningsregel, liksom förstås eventuellt grovt med-

vållande. Regeln träffar dessutom väsentligt mycket mer, vilket utvecklas här-

näst. 

                                                

55 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 206 f. med hänvisningar till äldre rättsfall, ”blott om tredje mans handlande är helt extra-

ordinärt och oväntat kan adekvans tänkas utesluten”. 

56 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 224, och prop. 1998/99:41 s. 11. 

57 Prop. 1998/99:41 s. 11, se nedan om skälen för jämkning 

58 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 225. 

59 I NJA 1995 s. 661, som nämnts ovan, ansågs skadelidande ha varit grovt medvållande.  

60 Se prop. 1972:5. 
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4. DEN SÄRSKILDA JÄMKNINGEN AV BROTTSSKADEERSÄTTNING  

4.1 Allmänt om jämkningsregelns tillämpning 

4.1.1 Bakgrund syfte m.m. 

Redan innan BrL trädde ikraft jämkades motsvarigheten till brottsskadeersätt-

ning, enligt vid den tiden gällande ordning, när den skadelidande ökat risken för 

skada.61 Därvid beaktades även andra omständigheter än sådana som fick beak-

tas inom skadeståndsrätten. De skäl som ovan har upptagits för att brottsoffer 

ska få statlig ersättning har således sedan ersättningsformens införande inte an-

setts göra sig gällande när den skadelidande har ägnat sig åt visst beteende. Det 

har sagts och upprepats att det skulle vara direkt stötande att med allmänna me-

del ersätta vissa skador.62 

I motiven till BrL ansågs att brottsskadeersättning borde jämkas i "något större 

utsträckning" än enligt skadeståndsrättsliga principer. Jämkning skulle dock gö-

ras med försiktighet, vilket angavs vara särskilt viktigt vid personskador. Jämk-

ning skulle inte "ske så att den skadelidande under hela livet blir lidande av en 

tillfällig oaktsamhet".63  

Vidare angavs att brottsskadeersättningen skiljer sig från skadestånd genom att 

vara en ersättningsordning som ska ses i ett "kriminalpolitiskt sammanhang", 

och att det är rimligt att ersättning reduceras när den skadelidande exempelvis 

- har betett sig klandervärt; 

- medvetet provocerat skadevållare; eller 

- gett sig i lag med okända personer under sådana förhållanden att risken 

 för skada genom brott ökats.64 

Utöver dessa tre exempel på jämkningsgrundande beteenden har lagstiftaren inte 

gett särskilt utförliga riktlinjer för hur jämkningsregeln ska tillämpas. Det finns 

                                                

61 Prop. 1977/78:126 s. 24-25. 

62 SOU 1977:36 s. 176 och prop. 1998/99:41 s.16 f. 

63 Prop. 1977/78:126 s. 25. 

64 SOU 1977:36 s. 146 och prop. 1977/78:126 s. 25. Denna exemplifiering av beteenden som bör kunna medföra jämkning upprepas i 

Ds 1997:45 s.33 och prop. 1998/99:41, s. 13 f. 
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inget som utesluter att en persons handlande faller under samtliga beteendena. 

Eventuellt kan man säga att det första exemplet, att beteendet ska vara klander-

värt, alltid borde krävas för att jämkning ska bli aktuellt.  

Att brottsskadeersättning enligt förarbetena ska ses i ett kriminalpolitiskt sam-

manhang anges som en standardmotivering till jämkning i BrOM:s beslut. Vad 

som faktiskt menas med det har inte uttryckts särskilt av lagstiftaren. Statens 

kriminalpolitiska mål har angetts vara att minska brottslighet och öka medbor-

garnas trygghet.65 Vilken kriminalpolitik som bäst främjar detta mål är dock fö-

remål för debatt och svaret ändras över tid. Ibland kanske utgivande av ersätt-

ning till en brottsling är det som bäst motverkar att medborgare utsätts för brott i 

framtiden. Som nämnts ovan har kriminalpolitiken skiftat mot större brottsoffer-

fokus sedan BrL:s införande. Att jämkningsmöjligheterna inte har påverkats av 

denna utveckling kan ha att göra med att brottsoffren i dessa fall ofta själva är 

gärningsmän. Man får i vilket fall anta att det anses kriminalpolitiskt kontrapro-

duktivt att ersätta vissa skador.  

Sammanfattningsvis finner man nog grunden för jämkning av brottsskadeersätt-

ning i vad som uppfattas vara det allmänna rättsmedvetandet.66 I vissa situation-

er är det helt enkelt rimligt att jämka ersättning, eftersom det skulle vara stö-

tande att inte göra det. Vill man vara dramatisk börjar tillämpningsområdet för 

BrL:s särskilda jämkningsregel där solidariteten slutar och det allmänna rätts-

medvetandets uppfattning av vad som är orimligt och stötande tar vid.  

4.1.2 Skärpande lagändring 

Den särskilda jämkningsregeln fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring 

den 1 juli 1999.67 Möjligheterna att jämka utökades då genom att det tidigare 

kravet på särskilda skäl byttes ut mot att det skulle vara skäligt. Syftet var att 

jämkning skulle ske i större utsträckning och på ett friare sätt än tidigare.68 En-

ligt lagstiftaren innebar det restriktiva användandet av den särskilda jämknings-

                                                

65 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Rattsvasendet/ (2013-05-07) 

66 Ds 1997:45 s. 38, som angående kritik av begreppet det allmänna rättsmedvetandet hänvisar till Bengtsson, Om jämkning av skade-

stånd, s. 32 f.  

67 Prop 1998/99:41. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Rattsvasendet/
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regeln att de kriminalpolitiska aspekterna hade kommit alltför mycket i bak-

grunden.69  

I departementspromemorian underströks särskilt att skada som uppstått i sam-

band med att den skadelidande ägnat sig åt brottslighet borde vara föremål för 

jämkning.70 BrOM framstår numera som relativt hårdföra när det gäller jämk-

ning vid skador som kan kopplas till olaglig verksamhet. I 2012 års utredning 

anges att lagändringen tycks ha fått avsedd effekt.71.  

Sedan lagändringen har BrOM:s praxis ändats så att även ekonomisk skada jäm-

kas, vilket inte var fallet tidigare. Utvecklingen har gått mot att all brottsskade-

ersättning som är aktuell jämkas enligt samma principer, och ingen skillnad görs 

mellan olika ersättningsslag.72 Antag att den skadelidande har ansökt om 10 000 

kr för kostnader, 10 000 kr för sveda och värk samt 75 000 kr kränkning, och 

BrOM finner att jämkningsregeln är tillämplig. Eftersom jämkning endast görs 

helt eller till hälften kommer beloppet att hamna på 0 kr eller 47 500 kr. Det be-

höver inte särskilt avgöras om exempelvis kränkningsersättning ska jämkas på 

annat sätt än övrig ersättning. BrOM kan förstås även bedöma att en allvarlig 

kränkning inte har skett eller att skadan inte är så stor, vilket öppnar för fler ut-

fall.  

4.1.3 Beviskrav 

Det finns inga regler om vilken bevisning som krävs för att BrOM ska tillämpa 

jämkningsregeln. Inte heller i förarbetena nämns något i det avseendet.73 BrOM 

tillämpar numera beviskravet ”övervägande sannolikt” för att jämkningsgrun-

dande omständigheter ska anses ha förelegat. Bedömningar som har gjorts av 

domstol godtas i regel. Om en domstol har utgått från gärningsmannens uppgif-

                                                                                                                                            

68 Prop 1998/99:41 s. 42. 

69 Prop 1998/99:41 s. 16 -17. 

70 Ds 1997:45 s. 38. 

71 SOU 2012:26 s, 342. 

72 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 109. 

73 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 108 f. 
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ter om ett visst händelseförlopp, för att den skadelidande inte kan eller vill uttala 

sig, har BrOM gjort detsamma.  

Dnr 2439/2010 (Nämnden). En man hade misshandlats med slag sparkar och 

knivhugg. En av de två gärningsmännen uppgav att de hade träffat mannen för 

att köpa sömntabletter. Den skadelidande dömdes senare för narkotikabrott. Han 

ville dock inte berätta varför han hade träffat de aktuella gärningsmännen. 

BrOM fann att det var övervägande sannolikt att misshandeln var en uppgörelse 

till följd av kriminell narkotikahantering och jämkade därför ersättningen till 

noll. 

Dnr 1385/2010 (Nämnden). Gärningsmannen hade gripits på plats för att ha 

misshandlat en man som funnits påtagligt berusad. Gärningsmannen sade att han 

hade angripits av den skadelidande och därför befunnit sig i en nödvärnssituat-

ion. I tingsrätten godtogs att gärningsmannen inledningsvis haft rätt till nödvärn. 

Gärningsmannen hade dock delat ut slag och en spark även efter att den skadeli-

dande blivit oskadliggjord och dömdes därför för grov misshandel. BrOM ansåg 

att det var övervägande sannolikt att jämkningsgrund förelegat. Ersättning jäm-

kades till noll. 

En bevisfråga som uppstår innan eventuell jämkning är om det över huvud taget 

har begåtts något brott. BrOM gör i teorin en självständig bedömning och skulle 

kunna bedöma att en skada har uppstått på grund av ett brott trots att åklagare el-

ler domstol har fastslagit att brott inte är styrkt. I praktiken följer dock BrOM 

beslut från domstol och åklagare. Men om gärningsmannen inte är känd eller 

förundersökning lagts ner måste BrOM bestämma om brott har begåtts. Bevis-

bördan ligger därvid på sökanden och även här har beviskravet övervägande 

sannolikt ställts upp.74 

4.1.4 Jämkning av kränkningsersättning 

Som nämnts ovan tillämpas jämkningsregeln på alla ersättningsslag. Kränk-

ningsersättning började jämkas genom ett nämndbeslut i maj 2003.75 I lagförsla-

get till 1999 års ändring av jämkningsregeln nämndes som särskilda exempel på 

när utgiven brottsskadeersättning hade uppfattats stötande två fall där full ersätt-

ning för ideell skada utgått trots att skadelidande själva utlöst skadan genom att 

                                                

74 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 31-33- 

75 SOU 2012:26, s 341 och Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 109. 
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ha angripit en person respektive deltagit i slagsmål. Vidare ansågs det i lagför-

slaget rimligt att jämka ideell ersättning eftersom sådan normalt inte var av be-

tydelse för den skadelidandes vård och försörjning.76 Dessa uttalanden tog delvis 

sikte på innebörden av skälighetsrekvisitet, men gav troligen också stöd för 

Nämndens beslut att börja jämka ersättning för kränkning.  

Enligt SkL kan kränkningsersättning inte jämkas med stöd av 6 kap. 1 § SkL. 

Eventuellt medvållande till kränkning kan istället vägas in i skadeståndsberäk-

ningen enligt 5 kap. 6 § SkL.77 Eftersom kränkningsersättning bestäms med hän-

syn till medvållande kan man jämföra bestämmandet av kränkningsersättning 

enligt SkL med BrL:s jämkning av detsamma. Även i brottsskadeärenden före-

kommer det förstås att kränkningsersättning istället för att jämkas inte utgår på 

grund av skadelidandes beteende. Tidigare hanterades alla brottsskadeärenden 

där den skadelidande ökat skaderisken på det sättet.  

4.1.5 Hur mycket jämkas? 

Hur mycket av ersättningen som ska jämkas är i någon mån en rättspolitisk fråga 

som handlar om hur klandervärda skadelidande ska anses ha varit. Att bestämma 

jämkningens storlek i ett visst fall kräver, för att det ska vara någorlunda förut-

sebart, att det avgörs hur jämkningsgrunder förhåller sig till varandra. BrOM har 

gjort det lätt för sig i detta avseende genom att endast jämka helt eller till hälf-

ten, aldrig till någon annan kvotdel. Det vanligaste är att ersättning jämkas till 

noll.78 När jämkning sker till hälften rör det sig om skador som är oproportioner-

liga mot den skadelidandes beteende. 

Dnr 03140/2011. På en fest uppstod en konflikt mellan den skadelidande och en 

annan man. De bestämde sig för att gå ut på gatan. Mannen tog upp en pistol och 

sköt den skadelidande i foten. Ersättningen jämkades till hälften.  

I lagförslaget till införandet av ett skälighetsrekvisit uttalades att "med en mer 

nyanserad tillämpning kan ersättningen oftare än tidigare komma att jämkas till 

                                                

76 Prop. 1998/99:41 s.17. 

77 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 81 

78 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 111. 
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andra kvotdelar än hälften."79 Nyanserade jämkningsbedömningar är dock inget 

som BrOM tagit fasta på. Förklaringen ligger troligtvis i att det framstår som 

ogörligt att på ett rimligt sätt gradera skadelidandes skuld i många av de fall som 

jämkas. Detta kommer att illustreras nedan. 

4.2 Jämkningsregelns uppbyggnad och tillämpning 

Den särskilda jämkningsregeln innebär att brottsskadeersättning kan jämkas om 

det är skäligt och den skadelidande genom sitt uppträdande i samband med 

brottet eller på liknande sätt oaktsamt har ökat risken för skada.80 Det går in-

ledningsvis att dela upp regeln i vissa rekvisit: 

- oaktsamt uppträdande 

- ökad skaderisk  

- samband med brottet eller på liknande sätt 

- skälighet 

Lagtexten är utformad så att samtliga moment i teorin måste uppfyllas för att 

jämkning ska komma ifråga. Regeln är fakultativ och behöver således inte till-

lämpas.  

BrL:s jämkningsregel har sagts öppna för diskretionära bedömningar på ett sätt 

som inte är möjligt inom exempelvis skadeståndsrätten.81 BrOM:s jämkningsbe-

slut ryms ofta på mindre än en sida och motiveras med en svepande hänvisning 

till jämkningsregelns lydelse och det kriminalpolitiska sammanhanget. Regelns 

beståndsdelar tycks inte vara föremål för någon särskild prövning.  

Lagtexten nämner inte vållande eller medverkan som culparegeln respektive 

medverkansregeln gör. Medverkan innebär ju som vi sett ovan att den skadeli-

dande ska ha varit medvållande, med samma eller liknande innebörd som vål-

lande. Termen vållande har sagts innebära ett handlande som på ett objektivt sätt 

avviker från det riktiga (den objektiva sidan av culparegeln) och föranleder ska-

                                                

79 Prop 1998/99:41 s. 17. 

80 Jag bortser från brottsoffer som avlidit. 

81 SOU 1977:36, s. 145 
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deståndsansvar.82 En väsentlig skillnad vid jämkning av brottsskadeersättning är 

alltså att det inte är någon skada som ska (med)vållas, utan en skaderisk som ska 

ökas. Jämkningsregeln ställer inte upp något kausalitetskrav mellan den skadeli-

dandes agerande och skadan.83 Lagrådet påpekade att det snarare handlar om ett 

händelseförlopp som indirekt ska ha medverkat till skadan.84 Denna indirekta 

medverkan uttrycks i BrL som att det ska finnas ett samband med skadan.85 

Det går att göra en grov indelning i två jämkningsgrunder som är vanliga i 

BrOM:s praxis, skadelidandes anknytning till kriminalitet och skadelidandes 

provokation.86 Dessa diskuteras i tur och ordning härnäst. Vad gäller skadeli-

dandes anknytning till kriminalitet finns det inte så stort utrymme att dra paral-

leller till skadeståndsrätten. I de flesta fallen saknas det åtminstone adekvans. 

Denna jämkningsgrund är således ett särskiljande drag för jämkning av brotts-

skadeersättning. I det kommande avsnittet om provokationer finns det dock an-

ledning att återkoppla till det skadeståndsrättsliga regelverket. 

4.3 Skadelidandes anknytning till kriminalitet 

Rubriken skadelidandes anknytning till kriminalitet är avsiktligt bred och inklu-

derar de vanliga situationerna att skadan uppstått genom en kriminell uppgörelse 

och/eller i samband med narkotikahantering. Nedan följer två exempel på fall 

där jämkning skett med hänvisning till att den skadelidande ökat risken för 

skada genom att befinna sig i ett kriminellt sammanhang.  

Dnr 7572/2008 (Nämnden). En person mördades under en fest i Brödraskapets 

Wolfpacks lokal. Han hade tidigare dömts för brott och haft anknytning till en 

                                                

82 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo, kommentaren till 2 kap. 1 § och Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 59 

f. Vållande är också stundom synonymt oaktsamhet, eller betyder oaktsamhet eller uppsåt, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 

127. 

83 Prop. 1977/78:126 s. 100 f. Se även Ds 1997:45 s. 38. 

84 Prop. 1977/78:126 s. 100 f. 

85 Lagtexten talar visserligen om att det är brottet (och inte skadan) som skadelidandes uppträdande ska stå i samband med. Men när 

jämkningsfrågan blir aktuell i brottsskadeärenden har den adekvata kausaliteten mellan brottet och skadan redan avgjorts, varför 

likhetstecken kan sättas mellan dessa. Antag exempelvis att den skadelidande angriper en person, och personen i sitt upprörda tillstånd 

misstar sig om vem som har angripit honom och misshandlar en tredje person. Den tredje personen råkar ha sprängladdning runt 

magen som utlöses av misshandeln och skadar den skadelidande. Den skadelidandes jämkningsgrundande beteende skulle ha sam-

band med brottet (misshandel av den tredje personen) men hur är det med skadan? Detta behöver inte avgöras eftersom det (antagli-

gen) saknas adekvat kausalitet mellan brottet och skadan, och då blir det inte aktuellt med brottsskadeersättning till den skadelidande 

på grund av den angripnes misshandel av den tredje personen. Däremot kan det bli aktuellt med brottsskadeersättning på grund av 

personens med sprängladdning brott mot den skadelidande (vållande till kroppsskada). 
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kriminell organisation. BrOM ansåg att brottsoffret hade utsatt sig för ökad risk 

för skada genom att bege sig till en lokal som disponerades av yrkeskriminella. 

Anhörigersättning jämkades till noll. 

Dnr 219/2013. Den skadelidande misshandlades och hotades i syfte att förmå 

honom att köpa cannabis eller skaffa pengar till detta. Av tingsrättens dom fram-

gick att den skadelidande och de två skadevållarna hade rökt cannabis i stor om-

fattning och deras umgänge eller kontakt hade kretsat kring frågor om att an-

skaffa cannabis eller pengar för att köpa cannabis. Ersättning jämkades till noll. 

En skillnad mellan BrOM:s särskilda jämkning och skadeståndsrättsligt medvål-

lande är att i brottsskadefallen behöver inte den skadelidande ha utfört någon 

särskild handling som har utlöst skadeförloppet. Det räcker att risken för 

skada/brott har varit högre än annars på grund av något som den skadelidande 

har gjort. Om den skadelidande har ägnat sig åt narkotikaaffärer föreligger det 

ökad risk för brott/skada när den skadelidande är hemma och tittar på TV. Nar-

kotikaaffärer är som framgått en vanligt förekommande jämkningsgrund hos 

BrOM.87 BrOM:s praxis tycks vara att risken för skada alltid är högre när det 

finns anknytning till kriminell verksamhet. 

Dnr 10816/2010. Den skadelidande och en kvinna träffades av en slump och be-

stämde sig för att senare mötas upp då den skadelidande skulle få ha sex med 

kvinnan mot betalning. Vid mötet rånades han av kvinnan och en annan man 

som även misshandlade den skadelidande med kniv. Ersättningen jämkades till 

hälften.  

Dnr 3955/2008. En man misshandlades under ett besök på en ”s.k. svartklubb”. 

Ersättningen jämkades till hälften.88  

Det bör sägas att dessa två fall troligen inte representerar några vanligt före-

kommande situationer i BrOM:s praxis. Att jämkning skedde framstår i någon 

mån som hårt, även om det är logiskt att anse att risken för att utsättas för brott 

är större där det förekommer annan kriminalitet. 

För att jämkning ska bli aktuellt bör det inte räcka att den skadelidandes uppträ-

dande endast har samband med den ökade skaderisken, som utgörs av anknyt-

                                                                                                                                            

86 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 107 ff. 

87 Se även t.ex. dnr 219/2013 (se nedan) och 11002/2012. 

88 Beslutet innehåller ingen närmare information om omständigheterna. Man undrar vad det var för typ av svartklubb m.m. 
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ningen till den kriminella verksamheten. Något slags samband med själva ska-

dan måste finnas, vilket framgår av lagtexten (”samband med brottet”). Sam-

bandsfrågan dras till sin spets i det av Erland Conradi konstruerade exemplet att 

en man stadd i skumma ärenden överfalls av någon ovidkommande sinnessjuk 

person.89 Då saknas samband mellan den skaderisk som den skadelidande har 

ökat och den sedermera inträffade skadan. Det skulle i och för sig kunna hävdas 

att det är lika rimligt att jämka detta fall som exempelvis svartklubbsfallet ovan. 

Bägge skadorna framstår som relativt slumpartade händelser som inträffat när de 

skadelidande uppträtt på ett sätt som ökat skaderisken. I svartklubbsfallet får vi 

dock anta att skadan var ett förverkligande av den risk som den skadelidandes 

klandervärda beteende medförde. När det som i Conradis exempel står klart att 

det inte finns något samband mellan den ökade skaderisken och skadan borde 

dock jämkning vara uteslutet. 

Men exemplet kan även modifieras något, så att de ”skumma ärendena” är nar-

kotikaförsäljning och den överfallande personen är en narkotikaköpare som den 

skadelidande bestämt träff med, men anledningen till överfallet är att köparen av 

en slump inser att den skadelidande varit intim med köparens exfru. Med skade-

ståndsrättsligt inspirerad terminologi skulle det jämkningsgrundande beteendet 

narkotikahantering i exemplet ha varit nödvändigt men inte tillräckligt för att 

skadan skulle uppstå. Däremot har den skadelidandes skuld inte direkt med brot-

tet att göra, även om skulden var en förutsättning för att brottet skulle inträffa. I 

konsekvens med de refererade fallen ovan framstår det som rimligt att ersättning 

jämkas. Jämkningsregelns sambandskrav verkar handla om vilka situationer, el-

ler kanske främst vilka personer, den skadelidande kommer i kontakt med ge-

nom sitt jämkningsgrundande beteende Det är inte nödvändigt att brottet är för-

utsebart för att jämkning ska ske. Åtminstone inte mer förutsebart än vad som 

följer av att personer i olagliga kretsar oftare utsätter andra människor för olag-

liga handlingar.  

Dnr 00344/2013. När den skadelidande var på väg in i en skog för att röka hasch 

med två män började männen misshandla honom grovt med knytnävar och till-

                                                

89 Conradi, Brottsskadelagen, s.78. 
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hygge. BrOM ansåg att den skadelidande genom att missbruka narkotika hade 

ökat skaderisken och jämkade ersättning till noll.  

Det bör förstås även krävas att den skadelidandes anknytning till den olagliga 

verksamheten beror på dennes eget handlande. Detta kan jämföras med skade-

ståndsrättens krav på en ansvarsgrundande handling eller passivitet och oakt-

samhet. Jag har inte sett något brottsskadefall där skadelidandes oaktsamhet sär-

skilt har bedömts av BrOM. Departementspromemorian från 1999 uttalade i alla 

fall att aktsamhetskravet i den särskilda jämkningsregeln är högre än den skade-

ståndsrättsliga motsvarigheten.90  

Det är svårt att precisera vad oaktsamheten ska innebära eftersom jämkning ofta 

sker med hänvisning till en allmänt ökad skaderisk som den skadelidande befin-

ner sig i. Det räcker med ett händelseförlopp som indirekt medverkar till skadan. 

I flera av de ovan nämnda fallen blir det konstruerat att fråga om den skadeli-

dandes handlingssätt varit oförsvarligt med hänsyn till risken för skada. Att köpa 

sex kan anses oförsvarligt av andra anledningar men kanske inte på grund av 

risken för att bli misshandlad.  

Någon slags skuld måste i alla fall kunna tillskrivas den skadelidande. En sjuk-

skötare som vill hjälpa utsatta människor i ett notoriskt våldspräglat område bör 

tillåtas att utsätta sig för vissa risker. Det kan påminnas om att Föreningen Sve-

riges statsåklagare i remissvar varnade för en så sträng tillämpning av jämk-

ningsregeln att ”en ensamstående pensionär, som för att bryta sin ensamhet gett 

sig i lag med okända och därvid blivit misshandlad, inte skulle få ersättning”.91 

Det framstår kanske som mer träffande att tala om hur klandervärd den skadeli-

dande har varit än hur oaktsam. Detta framhölls ju också som en typisk jämk-

ningsgrund i motiven.  

Bedömningar om en skadelidande har varit klandervärd riskerar visserligen lätt 

att bli svårtillgängliga. Men så länge klandervärdhet i någon mån likställs med 

anknytning till något kriminellt finns det ett förutsebart ramverk (lagen) för att 

veta hur man inte ska bete sig om man vill ha brottsskadeersättning. Det som 

                                                

90 Ds 1997:45 s. 37. 

91 Prop. 1998/99:41, s.74. 
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riskerar att bli godtyckligt är hur anknytningen till den olagliga verksamheten 

ska se ut och ungefär hur olaglig den ska vara. En slutsats av sexköps- och 

svartklubbsfallet är att den olagliga verksamheten inte behöver vara särskilt för-

knippad med en våldsam miljö. Det finns dock inga givna svar på var gränsen 

ska gå. Beslutsfattaren får ta hänsyn till ”samtliga omständigheter” i fallet.92  

4.4 Skadelidandes provokation 

Provokationer är den vanligaste jämkningsgrunden.93 Nedan berörs olika typer 

av fall, där den gemensamma nämnaren är att den skadelidandes beteende riktat 

mot någon har framkallat en motreaktion, antingen direkt eller senare. Även si-

tuationer där skadevållare och skadelidande kommit överens om att tillfoga 

varandra skada (ömsesidiga provokationer) kommer att beröras liksom något om 

samtycken. Härnäst följer först en skadeståndsrättslig bakgrund till den fortsatta 

analysen i kapitlet.  

4.4.1 Provokationer i skadeståndsrätten 

Vid skadeståndsrättslig bedömning av skadelidande som har provocerat skade-

vållare finns det ett batteri av tänkbara grunder för bortfallande eller nedsättande 

av ersättning, såsom nöd, nödvärn, medverkan eller kanske till och med sam-

tycke. Vanligast vid provokationer som innefattar våld eller hot om våld är att 

det uppstår en nödvärnssituation.94 Det teoretiskt möjliga utrymmet för medver-

kan i sådana fall hänger samman med skadeståndsskyldigheten och börjar troli-

gen där nödvärnsrätten slutar, dvs. om den angripne går till motattack och bru-

kar uppenbart oförsvarligt våld.95 När nödvärnsrätt förelegat utgår inte skade-

stånd på grund av brottet och då är heller inte medverkan aktuellt.96  

Även när det förelegat ansvarsfrihet på grund av nödvärnsexcess har HD ogillat 

skadeståndsyrkanden som grundats på den åtalade gärningen (vilken den tillta-

                                                

92 Prop. 1977/78:126 s. 100 f. 

93 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 111. 

94 Dvs. påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp, 24 kap. 1 § BrB. 

95 Enligt 24 kap. 1 § BrB, se vidare om excess nedan. 

96 Se Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 120 och Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo: kommentaren till 2 kap. 

1 §. Både Hellner och Bengtsson tycks understryka att nödvärnsrätten bara utesluter skadestånd på grund av brott. Även om jag inte 



 

 

  31 

lade alltså blivit frikänd för).97 När anspråket grundats på culparegeln har dock 

en skadevållare (av hovrätt) ansetts skadeståndsskyldig på grund av oaktsamhet, 

oavsett att det förelegat ansvarsfrihet på grund av nödvärnsexcess.98 Sådant ska-

destånd torde i så fall kunna jämkas på grund av medverkan.99  

En annan situation är att det förekommit provokation utan att någon nödvärnssi-

tuation förelegat. Detta prövades i NJA 1970 s. 280, där en skadelidande hade 

blivit upprörd efter en retsam kommentar och angripit två personer. Under efter-

följande slagsmål misshandlades den skadelidande. HD ansåg att han inte kunde 

anses ha medverkat till skadorna genom eget vållande.100 Det hör kanske till sa-

ken att de angripna i fallet inte hade ådragit sig några skador alls, men det av-

gjordes ju å andra sidan innan kravet på grov vårdslöshet infördes.101  

Ytterligare en fråga är om en provokation eventuellt skulle kunna utgöra ett 

samtycke i skadeståndsrättslig mening. Frågan prövades i NJA 1999 s. 460 där 

den skadelidande efter litet smågruffande hade riktat ett knytnävsslag mot ska-

devållaren, dock utan att träffa. I HD invände skadevållaren att den skadelidande 

genom sitt beteende samtyckt till den följande misshandeln.102 HD sa att en per-

son som riktat våld mot någon annan inte kan anses ha samtyckt till att själv bli 

utsatt för våld. Undantagsvis kunde personer som varit helt inställda på att till-

foga varandra skada anses ha samtyckt till ringare smärta inom samtyckesgrän-

                                                                                                                                            

har lyckats hitta något exempel kan man kanske tänka sig att skadeståndstalan utformas så att oaktsamhet i samband med nödvärns-

handlingen kan föranleda skadeståndsskyldighet i något särartat fall. En annan sak är nödvärnsexcess.  

97 NJA 2009 s. 234, NJA 1994 s. 48 och NJA 1990 s. 210. Enligt Hellner och Bengtsson är det något oklart vad som gäller vid straff-

rättsligt ursäktlig nödvärnsexcess, se respektive hänvisning i fotnoten ovanför. 

98 RH 1998:14.  

99 RH 1984:129, Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s.82, Bengtsson, Skadeståndslagen - En kommentar, Zeteo: 6:1.3 Person-

skada; grov vårdslöshet och Prop. 1975:12 s. 64. I det utdaterade fallet NJA 1929 s. 487 misshandlade en person i nödvärnsexcess 

skadelidande med kniv så att han dog. HD jämkade ersättningen delvis. 

100 Ett justitieråd var skiljaktigt och menade att det varit fråga om medverkan, även om ingen nödvärnssituation förelegat. I det utdate-

rade fallet NJA 1929 s. 130 ansågs en person som tillsammans med andra kommit överens om att misshandla en skadevållare ha 

medverkat till skadorna. Den angripna hade inte ådragit sig några skador och det ansågs inte ha förelegat en nödvärnssituation.   

101 Bengtsson hävdar att skadeståndet skulle ha jämkats pga. medverkan om skadevållarna bara något tidigare avbrutit misshandeln, se 

Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 82. Bengtsson anser att angrepp kan leda jämkning på grund av medverkan även i fall som 

bedöms enligt den nu gällande medverkansregeln med kravet på grov vårdslöshet. 

102 Skadevållaren hävdade förstås även rätt till nödvärn, vilket blev HD:s grund för att fria. 
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sen.103 Som kommer att framgå i det följande har den som själv varit med och 

startat ett slagsmål små chanser att få brottsskadeersättning.  

4.4.2 Brottskadeersättning vid provokationer 

BrOM jämkar i princip alltid ersättning när den skadelidande har provocerat 

skadevållaren genom att angripa denne med våld och skadan uppstått genom ett 

direkt motangrepp.104 Detta är förmodligen den mest oproblematiska jämk-

ningsgrunden. Vid skada som är oproportionerlig i förhållande till det oakt-

samma beteendet kan ersättningen jämkas till hälften.105  

BrOM kan även jämka ersättning när den skadelidande har provocerat skadevål-

laren men utan att bruka våld.  

Dnr 02736/2006. Den skadelidande hade sparkat på en väntkur och blivit tillsagd 

av en ordningsvakt och en annan man. Ordväxling uppstod och stämningen blev 

hotfull. Den skadelidande och den andre mannen befann sig sedan på samma 

spårvagn, varpå den skadelidande gjorde vissa tecken mot den andre mannen och 

började röra sig snabbt mot honom. Den andre mannen tog då upp en kniv och 

utdelade ett hugg mot den skadelidande. Tingsrätten ansåg att en nödvärnssituat-

ion förelegat men att den andre mannens våld varit uppenbart oförsvarligt och 

dömde därför ut skadestånd. Ersättning jämkades till noll. 

Dnr 01409/2013. På en restaurangs herrtoalett uppstod en dispyt efter att skade-

vållaren bett den skadelidande att inte stå så nära vid urinoaren. Den skadeli-

dande hade närmat sig ännu mer, varpå skadevållaren knuffat till honom och där-

igenom fått urin på sig. Vid handfaten stötte männen ihop och den skadelidande 

uttalade något provocerande. Skadevållaren angrep med knytnävsslag och dun-

kade den skadelidandes huvud mot urinoaren. Ersättning jämkades till hälften. 

Om den skadelidande provocerar så att det finns fog att förvänta sig våld uppstår 

en nödvärnssituation och då krävs det övervåld för att det ska bli aktuellt med ett 

brottsskadeärende. Men det kan ifrågasättas om det är rimligt att jämka även 

utan att det funnits risk för något våld, t.ex. om den skadelidande har grovt föro-

lämpat skadevållaren. Det torde dock ligga i linje med BrOM:s hårdföra praxis 

                                                

103 HD hänvisade till NJA 1993 s. 553 där samtycke förelegat under sådana omständigheter. Detta kan jämföras med dnr 7588/2004 

(referat ovan under 4.7.1) där skadelidande beväpnat sig med kniv och kommit överens om att göra upp med skadevållaren. Skade-

stånd dömdes ut av domstol men ersättning jämkades helt av BrOM.  

104 Se t.ex. dnr 9380/2010, 08621/2010 och 1385/2010. 

105 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen – En kommentar, s. 111. 
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att jämka i sådana fall. Urinoar-fallet ovan är troligtvis ett gränsfall med beak-

tande av uttalanden i förarbetena om att den skadelidande inte ska bli lidande av 

en tillfällig oaktsamhet.106 

Jämkning sker även när den skadelidande har kommit överens med skadevållar-

en om att bruka våld.  

Dnr 7588/2004 (Nämnden). Den skadelidande och en annan pojke var i konflikt 

med varandra och begav sig till ett parkeringsgarage för att göra upp. Den skade-

lidande hade beväpnat sig med kniv. När slagsmål hade pågått viss tid lade sig 

den andre pojkens vänner i slagsmålet. Vännerna misshandlade den skadelidande 

och i samband därmed knivskar han en av vännerna så att han fick livshotande 

skador. Vännerna dömdes för misshandel medan den skadelidande frikändes på 

grund av nödvärn. Ersättning jämkades till noll. 

Dnr 08621/2010 (Nämnden). Den skadelidande bråkade med en annan man först 

inne på en lokal och sedan utanför. Under bråket slogs den skadelidande i huvu-

det av en tredje person och föll mot marken. Ersättning jämkades till noll. 

Det behöver alltså inte vara den angripne som orsakar skadan för att jämkning 

ska bli aktuellt. Jämkningsregelns krav på samband utan kausalitet uppfylls 

ändå. När den skadelidande som i de här fallen tillsammans med någon annan 

börjar bråka närmar man sig en diskussion om samtycke till våld. Skadestånds-

rättsligt samtycke aktualiseras inte i just de här fallen eftersom ett sådant inte 

borde täcka tredje personers våld. I övrigt begränsas ett skadeståndsrättsligt 

samtycke av att våldet måste vara försvarligt.107 Att döma av NJA 1999 s. 460 

som nämndes ovan framstår utrymmet för bortfallande eller jämkning av skade-

stånd på grund av samtycke vid överenskommet våld som begränsat. Brottsska-

deersättning däremot lär i princip aldrig utgå om den skadelidande kommit 

överens med skadevållaren om att bråka eller i övrigt kan anses ha accepterat att 

hen tillfogas skada. 

En annan typ av provokation är där den skadelidande har provocerat i ett tidi-

gare skede. Olika typer av hämndaktioner där den skadelidande skadas en tid ef-

ter att hen utsatt någon för våld tycks vara vanliga bland BrOM:s jämkningsfall, 

                                                

106 Prop. 1977/78:126 s. 25. 

107 24 kap. 7 § BrB och Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 123. 
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vilket kanske delvis har att göra med att sådana situationer kan inkludera flera 

jämkningsgrunder. Personen som har provocerat har inte sällan även agerat 

klandervärt genom att exempelvis ha deltagit i kriminell verksamhet. 

Dnr 7552 och 7553/2010 (Nämnden). En anhörig till två skadelidande hade 

misshandlat en annan man vid flera tillfällen mot bakgrund av att mannen hade 

uttalat sig kränkande om en kvinna. Efter att mannen senare knivdödat den anhö-

rige jämkades anhörigersättning till noll.108  

Dnr 05965/2002, Efter att under en kväll ha råkat i slagsmål med en yngling 

uppsökte den skadelidande tillsammans med sina kompisar ynglingen och miss-

handlade honom genom slag mot huvud och kropp med tillhyggen samt begick 

skadegörelse mot ynglingens lägenhet. Senare under kvällen tvingade ynglingen 

med den skadelidande till ett torg där slagsmål utbröt vilket ledde till att yngling-

en sköt den skadelidande med ett hagelgevär. Ersättning jämkades till noll. 

I de två ovan refererade fallen rörde det sig om en ganska kort tidsperiod mellan 

provokationen och skadan, varför det kanske saknas anledning att särbehandla 

dem gentemot direkta provokationer. Men BrOM jämkar även där det förflutit 

längre tid. 

Dnr 5814/2007 (Nämnden). Den skadelidande uppsöktes av två män som hotade 

att döda honom och misshandlade honom mycket grovt. Gärningsmännen förde 

med sig den skadelidande i en bil och lämnade honom med livshotande skador i 

minusgrader i skogen. Den skadelidande hade tidigare misshandlat en av gär-

ningsmännens styvson och var dömd för ett stort antal brott. Nämnden framförde 

bland annat att den skadelidande levde i en miljö där våldsanvändning var ett na-

turligt sätt att lösa konflikter. Ersättning jämkades till noll. 

Dnr 8273/2007 (Nämnden). Den skadelidande misshandlades av sex män varav 

en uttalade ”det här är för Andreas”. Den skadelidande hade två månader tidigare 

misshandlat Andreas och dömts för brottet. Ersättning jämkades till noll. 

4.4.3 Sammanfattning om provokationer 

Till skillnad från medverkansregeln öppnar den utökade jämkningsregeln för 

nedsättning av ersättning vid misshandlande tredje män, icke våldsamma provo-

kationer samt alla former av överenskommet våld. Ytterligare en skillnad är att 

även provokationer som skett i helt andra sammanhang än skadan kan leda till 

                                                

108 Se även dnr 02493/2010. 
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jämkning av brottsskadeersättning. Skadeståndsansvar för sådana ”hämndakt-

ioner” kan svårligen tänkas jämkas på grund av medverkan, eftersom det rör sig 

om två separata händelseförlopp. Om en person fick nedsatt skadeståndsskyl-

dighet på grund av att han haft motiv till att hämnas skulle det angränsa till pri-

vat rättskipning. Skadevållaren kan dock ha rätt till skadestånd för den skadeli-

dandes tidigare gärning, och motanspråket får då samma effekt som jämkad er-

sättning.  

Ovan sades att en provokation sällan skulle kunna anses utgöra ett skadestånds-

rättsligt samtycke. Men vanliga samtycken är förstås ansvarsfrihetsgrundande 

om den skadegörande handlingen är försvarlig.109 Samtycke kan vara giltigt 

även om det avser risken för skada. I konsekvens med kravet på grov oaktsam-

het för medverkan borde dock endast en insikt om risken sällan utgöra giltigt 

samtycke.110 När ett samtycke inte varit försvarligt med hänsyn till den skada 

som uppstått har medverkansregeln ansetts kunna tillämpas.111 Personer som 

samtycker till mer våld än vad lagen tillåter torde ofta befinna sig i någon form 

av utsatt situation, varför utrymmet för skälighetshänsyn i brottsskadeärenden 

eventuellt är större.112 

En diskutabel hållning från statens sida kan uppstå om den skadelidande har gett 

ett ”samtycke” men detta inte ansetts hålla straff- och skadeståndsrättsligt, ex-

empelvis vid grov misshandel. I så fall jämkar troligen staten (genom BrOM) en 

eventuell ansökan om brottsskadeersättning, då den skadelidande har ökat risken 

för skada. Men skadevållaren döms till skadeståndsansvar, eftersom staten själv 

har bestämt att den skadelidande inte ska kunna samtycka till grov misshandel.  

Även vad gäller nödvärnsexcess kan det diskuteras om det är rimligt att staten 

gör skillnad mellan sitt eget och skadevållarens ansvar. Har den skadelidande 

yrkat ersättning enligt culparegeln kan eventuellt skadestånd utgå trots att om-

ständigheterna varit sådana att skadevållaren svårligen kunnat besinna sig, och 

                                                

109 24 kap. 7 § BrB och Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 123. 

110 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 124 f. 

111 RH 2009:47. 

112  
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att våldet således varit straffrättsligt ursäktligt, medan staten (genom BrOM) 

skulle neka ersättning eftersom det inte föreligger något brott, 1 § BrL.113  

Dessa två situationer där skadevållaren men inte staten blir ersättningsskyldig 

tydliggör visserligen bara att brottsskadeersättning och skadestånd är separata 

ersättningsordningar, där den förra grundar sig på solidaritet och den senare på 

skuld. Av dessa skäl kan man ifrågasätta den senaste utredningens förslag om ett 

tillnärmande av ersättningssystemen.  

4.5 Sexbrott och mäns våld mot kvinnor 

Vid våld i nära relationer saknas ibland möjlighet till försäkringsersättning. 

Skada som orsakats av en sammanboende med den skadelidande ersätts inte av 

överfallsskyddet i hemförsäkringarna.114 Sådana ärenden är därför vanligt före-

kommande hos BrOM.115  

Mäns våld mot kvinnor (i nära relation) och olika sexbrott kan påminna om 

varandra i den meningen att det kanske finns en uppfattning om att det i vissa 

fall är kvinnans/brottsoffrets eget fel att ha utsatts för skada.116 Vid ändringen 

till ett skälighetsrekvisit i BrL:s jämkningsregel varnade Riksorganisationen för 

kvinnor (ROKS) för att detta skulle kunna leda till orimliga konsekvenser för 

kvinnor. I propositionen framhölls därför att ”det aldrig lär kunna anses skäligt 

att jämkning sker vid sexualbrott” och att det knappast lär kunna anses skäligt 

att jämka vid mäns allvarliga våldsbrott mot kvinnor.117 Enligt uppgift från 

BrOM jämkas i princip heller inte ersättning vid sexualbrott.118  

Det går att tänka sig fall där jämkning vid sexualbrott skulle vara rimligt, även 

om det framstår som konstruerat. Om en person har utsatts för sexualbrott vid 

                                                

113 Med största sannolikhet: brottsskadeersättning är utesluten när en gärning inte är straffbar pga. nödvärnsrätt, vilket väl måste 

omfatta även nödvärnsexcess. BrOM gör dock en självständig bedömning, varför man teoretiskt kan tänka sig att rätt till brottsskade-

ersättning någon gång kan föreligga trots att en det varit fråga om nödvärnsexcess. Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 31 

och SOU 2012:26 s. 326. 

114 Mannelqvist, Ersättningar till brottsoffer, SvJT 2006 s 379. 

115 Jmf. SOU 1998:40 s. 227. 

116 Se t.ex. Daniel Svedin, Dags att inse din roll i våldtäktskulturen, 2013-03-22, och Sveriges Radio, Ekot, Kvinnans fel att hon blir 

misshandlad”, 2011-12-14, 

117 Prop. 1998/99:41 s.16-17. 

118 Enligt uppgift från Magdalen Alatalo på BrOM. Se dock dnr 10816/2010 om sexköparen som blev misshandlad.  
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flera tillfällen hemma hos förövaren kan det anses oaktsamt och klandervärt att 

fortsätta gå dit för att exempelvis festa. Några sådana fall, där det inte har före-

kommit någon annan jämkningsgrund, tycks inte ha prövats av BrOM och man 

får anta att tröskeln är mycket hög för att jämkning ska bli aktuellt. 

När en annan jämkningsgrund har förekommit har dock ersättning jämkats vid 

brott i nära relation.  

I dnr 02313/2004 hade en kvinna blivit tillsammans med en 17 år äldre man som 

nyligen hade avtjänat ett längre fängelsestraff för bl.a. våldtäkt och misshandel. 

Paret flyttade ur lägenheten och levde sedan ett kringflackande liv och missbru-

kade narkotika tillsammans. Mannen misshandlade och våldtog kvinnan vid flera 

tillfällen. BrOM jämkade först ersättningen helt, delvis med hänsyn till att kvin-

nan genom att tillsammans med annan ha brukat narkotika hade ökat risken för 

skada. Det angavs att den ökade risken borde ha framstått särskilt klart eftersom 

mannen tidigare hade dömts för grova brott. Nämnden omprövade sedan fallet 

och jämkade endast delvis.  

Enligt uppgift från BrOM är ovan refererat fall ganska unikt och inget som 

BrOM lutar sig mot. Narkotikabruk är som sagt en vanlig jämkningsgrund i 

brottsskadeärenden varför fallet inte är avvikande. Skillnaden är att detta fall 

även rörde en mans våld mot kvinna i nära relation. Där mäns våld mot kvinnor 

förekommer tillsammans med en jämkningsgrund som narkotikabruk kan alltså 

jämkning förekomma. Eftersom BrOM understryker att fallet är ett undantag 

kanske det ställs högre krav på det riskökande beteendet än annars. Detta skulle 

i så fall kunna förklaras med att det ur ett kriminalpolitiskt perspektiv är viktigt 

att markera att offret inte är skyldigt i fall av våld i nära relationer. 

I övrigt jämkas inte ersättning i fall där barn utnyttjats sexuellt, oaktat att det va-

rit fråga om frivilliga sexuella handlingar och liten åldersskillnad mellan offret 

och gärningsmannen. Det anses dock oftast inte vara fråga om en allvarlig 

kränkning om inte åldersskillnaden varit stor.119 

4.6 Anhörigersättning  

Brottsskadeersättning kan utges till anhöriga när någon utsatts för grovt brott, 

främst där brottsoffret avlidit. Även skadestånd döms ut i sådana situationer, 5 
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kap. 2 § Skl. Utöver begravningskostnader och underhåll kan de anhöriga få er-

sättning för ideell personskada, psykiska skador, som utges enligt vissa schablo-

ner (såvida den skadelidande inte kan visa mer omfattande skada).120  

När skada lett till döden är den här typen av ersättning reglerad i 5 kap. 2 § 

tredje punkten SkL, som ju 5 § BrL hänvisar till. Vid införandet av den lagregle-

rade ersättningen till anhöriga ansåg lagstiftaren att medvållanderegeln i 6 kap. 1 

§ SkL skulle vara tillämplig även i sådana fall.121 Enligt 6 kap. 1 § tredje me-

ningen SkL jämkas skadestånd enligt 5 kap. 2 § SkL vid uppsåtlig medverkan, 

med vilket menas självmord. Jämkning av skadestånd i fall av anhörigersättning 

förekommer därför sällan. Man skulle dock kunna tänka sig den speciella situat-

ionen att den anhöriga själv varit medvållande till dödsfallet och att således grov 

vårdslöshet skulle ”räcka”.122 

BrOM tycks följa de schabloner för anhörigersättning som har utarbetats i ska-

deståndsrättslig praxis,123 men jämkning sker enligt samma grunder som övrig 

ersättning, dvs. när den avlidne oaktsamt har ökat skaderisken i samband med 

brottet. Att brottsskadeersättning till anhöriga ska jämkas enligt samma princi-

per framgår redan av ordalydelsen i 9 § 2 st. BrL. I det här avseendet är alltså 

skillnaden mellan skadestånd och brottsskadeersättning ännu större än annars.  

Dnr 11759/2009 (Nämnden). Den skadelidande mördades av tre män som han ti-

digare varit god vän med. Den skadelidande och gärningsmännen var kriminellt 

belastade och missbrukade droger. Gärningsmännen hade varit irriterade på den 

skadelidande för att han hade stulit narkotika av en av dem. BrOM ansåg det 

vara övervägande sannolikt att det varit fråga om en kriminell uppgörelse. Anhö-

rigersättning jämkades till noll.124 

Det går att diskutera om det är rimligt med jämkning av anhörigersättning när 

brottsoffret oaktsamt har ökat risken för skada. Om man ser den anhörigas skada 

                                                                                                                                            

119 Se flera beslut som tagits av Nämnden den 10 november 2008, t.ex. dnr 8732/2008 och 5512/2008. 

120 Se NJA 2004 s. 26 och NJA 2006 s. 181. 

121 Prop. 2000/01:68, s. 76. 

122 Jmf: Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo: kommentaren till 6 kap. 1 §. 

123 Se t.ex. dnr 7552 och 7553/2010 

124 Se även t.ex. dnr 7552 och 7553/2010 samt 7572/2008. 
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som en vanlig personskada har det ju inte varit fråga om något medvållande. Li-

kaså gör sig skälen för jämkning, rimlighet och kriminalpolitiskt sammanhang, 

endast gällande på omvägar i sådana fall. Vid införandet av den lagreglerade er-

sättningsrätten för psykiska skador berörde man inte något särskilt om jämkning 

av brottsskadeersättning.  

Det framstår inte som stötande att föräldrar till en knarkande ungdom som blir 

ihjälslagen får ersättning. BrOM kan förstås undvika orimliga resultat med hän-

visning till skälighetsrekvisitet. 

4.7 Skälighet  

Vid skälighetsbedömningar måste man ta ställning till vilka parametrar som är 

relevanta enligt den regel som ska tillämpas. Den skadeståndsrättsliga medver-

kansregelns skälighetsrekvisit, 6 kap. 1 § 3 st. SkL, riktar kanske främst in sig 

på graden av skuld och vållande hos den skadelidande. Men även det ekono-

miska utfallet kan inverka på bedömningen, vilket framgår av lagtextens ”om-

ständigheterna i övrigt”. Sådana hänsyn började beaktas när kravet på grov oakt-

samhet vid medvållande till personskada infördes. I propositionen till ändringen 

uttalades att det saknades stöd i gällande rätt att låta parternas ekonomiska för-

hållanden inverka på skälighetsbedömningen.125 Det framfördes dock att även i 

fortsättningen skulle graden av skuld vara den viktigaste faktorn. Lagstiftaren 

har särskilt valt att inte införa en skrivelse om att skadelidandes behov ska beak-

tas vid jämkningsbedömningen, av rädsla för att sådana hänsyn skulle bli alltför 

betydelsefulla.126 Numera finns det möjlighet att ta sociala hänsyn även till ska-

devållaren genom jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL, enligt vilken skadestånd 

som är oskäligt betungande kan nedsättas. Denna regel har för övrigt ansetts 

öppna för att beakta den skadelidandes framtida möjlighet att få brottsskadeer-

sättning.127 

Som nämnts ovan ansågs BrL:s jämkningsregels tidigare lydelse med ett krav på 

särskilda skäl innebära en alltför restriktiv hållning till jämkning. I propositionen 

                                                

125 Prop 1975:12, s. 63. 

126 Prop. 2000/01:68 s. 44 och Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo: kommentaren till 6 kap. 1 §. 

127 NJA 1990 s. 196. 

http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2000q01q68_s_44x_lopnr52
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till införandet av skälighetsrekvisitet uttalades att det kan vara motiverat att 

sänka ersättningen för ekonomisk skada när skadan inte är av betydelse för den 

skadelidandes försörjning. Vid allvarlig skada ansågs dock full ersättning böra 

ges ut även i fortsättningen, och det sades vara självklart att jämkning inte skulle 

leda till oacceptabla resultat ur "social eller humanitär” synpunkt.128 Dessa utta-

landen från lagstiftaren tar sikte på jämkningens resultat, dvs. vad det skulle in-

nebära för den skadelidande att inte få ersättning.  

Men även den skadelidandes skuld har betydelse för om det är skäligt att jämka i 

brottsskadeärenden. I författningskommentaren till lagändringen sades att: 

”Samtliga relevanta omständigheter måste [dock] vägas in vid jämkningsbe-

dömningen. Den skadelidandes beteende i det enskilda fallet bör därvid tillmätas 

betydande vikt och hans eller hennes uppsåt eller grad av oaktsamhet är viktiga 

omständigheter.”129 

Utöver hänsyn till sociala aspekter och skuld/oaktsamhet kan skälighetsavväg-

ningen handla om en allmän bedömning av hur rimligt det framstår att jämka i 

det enskilda fallet. I detta avseende kan nämnas dnr 9769/2009, där BrOM an-

såg att det skulle vara oskäligt att jämka ersättning när omkring fyra år hade för-

flutit mellan att den skadelidande hade ägnat sig åt narkotikahandel och att en 

man försökte utpressa honom. En person med koppling till narkotikaverksamhet 

får som vi sett typiskt vidkännas jämkning av BrOM,130 varför tidsaspekten får 

sägas ha varit ensamt avgörande i detta fall.  

Skälighetsrekvisitet i jämkningsregeln omfattar alltså hänsyn till den skadeli-

dandes ekonomi och grad av skuld samt om det i övrigt är rimligt. Beslutsfatta-

ren får väga in samtliga omständigheter i fallet. Denna bedömning borde ofta 

ske som ett andra led i jämkningsprövningen. Först måste det bestämmas om 

den skadelidande har ökat skaderisken på ett sätt som bör föranleda jämkning, 

och sedan om det är skäligt att jämka och i så fall hur mycket. Det anges inte i 

BrOM:s beslut om jämkning inte har skett med hänsyn till exempelvis sociala 

                                                

128 Prop. 1998/98:41, s.17. 

129 Prop. 1998/98:41, s.41. 

130 Se t.ex. dnr 2439/2010 och 11759/2009. 
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omständigheter. Därför är det svårt att bilda sig en uppfattning om dessa be-

dömningar. Spelrummet framstår som betydande, men det är tydligen ovanligt 

att BrOM anser jämkning vara oskäligt mot den skadelidande.131 

                                                

131 Dereborg och Lindeblad, Brottsskadelagen, s. 115. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Nedan följer en avslutande diskussion utifrån några särskilda frågor mot bak-

grund av vad som sagts ovan: Ska jämkning vara en allmän vandelsprövning av 

skadelidande, förtjänar brottsoffer som diskuterats i den här uppsatsen inte sam-

hällets omsorg och vad är rimliga måttstockar för klandervärdhet och samband 

vid jämkning av brottsskadeersättning? Frågorna flyter delvis in i varandra men 

belyser olika aspekter som är särskilt intressanta. Förhoppningsvis bidrar dis-

kussionen även till en fullständigare bild av BrL:s särskilda jämkningsregel. 

5.1 Allmän vandelsprövning 

Med jämkningsbeslut som allmän vandelsprövning menar jag att man vid beslut 

om jämkning väger in faktorer som inte faller under ett riskökande beteende i 

samband med brottet. Det är dock att svårt att särskilja sådana faktorer, eftersom 

jämkningsregeln öppnar för en så extensiv tillämpning. Ett exempel skulle 

kunna vara att ett jämkningsbeslut grundas på att den skadelidande har dömts 

för många brott (i helt andra sammanhang). Som regeln tillämpas medför dock 

brottslighet i regel att det föreligger en ökad risk för skada på grund av miljön 

som den skadelidande befinner sig i. Gränsen blir därför flytande. Detta kan il-

lustreras av dnr 5814/2007 som refererades i avsnitt 4.2. BrOM tog upp tre om-

ständigheter i sitt beslut: 1, den skadelidande hade misshandlat skadevållarens 

styvson, 2, den skadelidande hade begått ett stort antal brott, och 3, den skadeli-

dande levde i en miljö där våld var ett naturligt sätt att lösa konflikter. Samtliga 

dessa omständigheter kan anses öka risken för skada. Men endast misshandeln 

av styvsonen och eventuellt vissa av brotten som den skadelidande har begått ti-

digare utgör riskökande beteende i samband med brottet. De brott det rör sig om 

i så fall är sådana som kan kopplas till att den skadelidande blev misshandlad, 

dvs. brott som på något sätt påverkade gärningsmännen. En allmän vandels-

prövning skulle beakta de övriga omständigheterna. 

Vid BrL:s införande diskuterades i motiven om man vid jämkning inte skulle 

kunna ta hänsyn till den skadelidandes uppträdande efter brottet samt dennes 

allmänna karaktär och levnadsstandard. Utredningen hänvisade till att man 

gjorde så i England, men landade i att någon sådan regel inte var påkallad för 

svensk del. Man tillade dock att det inte kunde uteslutas ”att man i praktiken nå-
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gon gång kan ha anledning att beakta vad som kan vara känt om sökandens tidi-

gare vandel”.132 Uttalandet tog främst sikte på att sådant beaktande skulle kunna 

innebära ytterligare utredning om vad som föregått brottet.  

Frågan om hänsyn till brottsoffrets levnad diskuterades inte vidare vid lagänd-

ringen år 1999. Nämnden har enligt uppgift sagt att jämkning av brottsskadeer-

sättning inte ska vara fråga om en allmän vandelsprövning av skadelidande.133 

Ett sådant ställningstagande kan framstå som givet, men det ”allmänna rätts-

medvetandet”, som vi ju sett är jämkningsregelns grund, är nog splittrat i den 

frågan. Det har bl.a. motionerats om att personer som är dömda för brottslighet 

av viss grad inte ska kunna få brottsskadeersättning.134 Europarådets konvention 

om ersättning till offer för våldsbrott öppnar för att nedsätta ersättning även med 

hänsyn till vad som hänt efter skadan och dessutom med hänsyn till ordre pub-

lic. I England tillämpas ett sådant system.135 

Argumenten för att beakta sökandes levnad är delvis samma som för att ha en 

utökad jämkningsregel över huvud taget. Det är stötande att någon som begår 

brott och utsätter andra människor för skada ska få ersättning av staten när hen 

själv utsätts för brott. Varför ska en knarkare som blivit misshandlad av sin 

knarkarkompis inte få ersättning, medan en bankrånare som blir misshandlad av 

sin badmintonkompis får det? I knarkfallet skulle den skadelidande som vi sett 

anses ha ökat risken för skada genom att ha slagit sig i slang med knarkare. Går 

det inte att koppla badmintonkompisen till den skadelidandes klandervärda lev-

nad kan ersättning inte jämkas om man vill upprätthålla att jämkning inte ska 

vara en allmän vandelsprövning.  

Rättssäkerhetsskäl kan framföras såväl för som emot att jämka utifrån skadeli-

dandes allmänna levnad, beroende på hur regeln utformas. Rätten till brottsska-

deersättning skulle kunna kopplas till att den skadelidande inte ska ha begått 

brott. Jämkningsbesluten skulle då baseras på omständigheter som har genom-

gått straffrättens bevisprövning, vilket skulle innebära högre rättssäkerhet. Det 

                                                

132 SOU 1977:36, s. 146. 

133 Uppgift från Magdalen Alatalo på BrOM.. 

134 Motion 2001/02:Ju215. 
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behöver inte vara så strikt att förekomst i belastningsregistret utesluter brotts-

skadeersättning. Straffvärde och antal domar kan avgöra hur mycket, om något, 

som ska jämkas. Å andra sidan skulle många av de fall som jämkas idag inte 

falla under en sådan bestämmelse. Man skulle vara tvungen att åtminstone be-

hålla en vanlig medvållanderegel.  

Ett problem med att låta ett eller flera brott leda till konsekvenser i sammanhang 

utanför straffrätten är att det blir svårt att överblicka det lidande som tillfogas 

brottslingen. Dessutom riskerar rättsväsendets eventuella snedsteg att få expo-

nentiella konsekvenser. En oskyldigt dömd, eller kanske bara någon som dömts 

men av olika anledningar är värd förståelse och sympati, får lida mer än vad det 

utdömda straffet ger vid handen. Förutom straff och skadeståndsskyldighet finns 

det ett antal särskilda rättsverkningar som kan följa av brott, exempelvis förver-

kande och utvisning. Särskild rättsverkan kan inte direkt jämföras med BrL:s 

jämkningsregel eftersom den inte precist ska tillämpas på brottslighet. Men re-

gelns tillämpning är typiskt sett en konsekvens av brott. Någonstans bör man dra 

gränsen för konsekvenserna. 

I den här diskussionen har hittills brottslingar diskuterats. I många fall där 

BrOM jämkar rör det sig dock om skadelidande som inte har begått brott. Att 

inte beakta skadelidandes allmänna vandel kan då vara särskilt relevant eftersom 

det finns risk för särbehandling utifrån oacceptabla grunder. Kanske är svart-

klubbsfallet ett exempel på detta. Likabehandling kommer att beröras ytterligare 

i nästa avsnitt. 

5.2 Brottsoffer som inte förtjänar omsorg 

Hur brottslingar ska behandlas i andra avseenden än att de ska straffas för sina 

gärningar dyker ibland upp som ett problem i juridiken. Ett exempel är om det 

ska vara möjligt att rikta skadeståndsrättsliga krav avseende brottsliga intres-

sen.136 Det har framgått ovan att man kan få skadestånd för skada som uppstått i 

samband med och under utövande av brottslighet,137 vilket var fallet i NJA 1995 

                                                                                                                                            

135 SOU 2012:26 s. 114. 

136 Se om detta: Ingvarsson, Pengar luktar inte – eller gör de det? SvJT 2011 s. 1019 och Schultz Brottslingar förtjänar inte skade-

ståndsrättens skydd, SvJT 2007 s. 477. 

137 Detta gäller väl även provokationsfallen där den skadelidande utsatts för uppenbart oförsvarligt våld. 
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s. 661 (rånaren som skottskadades).138 I NJA 2008 s. 861 prövades om ett ska-

deståndskrav grundat på stöld av pengar som härrörde från narkotikaförsäljning 

kunde prövas i domstol. Bland annat med hänvisning till att samhällets intresse 

av att brottslingar inte ska kunna behålla utbyte av brott tillgodoses genom reg-

lerna om förverkande i 36 kap. Brb, och att möjligheterna till sådant förverkande 

i fallet var stängda, ansåg HD att skadeståndsanspråket inte skulle avvisas eller 

ogillas.  

En tid innan HD meddelade sitt avgörande sammanfattade Schultz att det inte 

kunde (och inte borde) ställas upp någon princip om att brottslingar inte förtjä-

nade skadeståndsrättens skydd.139 Det går att dra paralleller mellan skadestånds-

rättens inställning till brottsliga intressen och jämkning av brottsskadeersättning. 

De grundläggande frågorna är samma: Vad har brottslingar för rätt och hur ska 

den icke straffrättsliga juridiken hantera brottsliga intressen?  

Det finns dock en skillnad mellan den allmänna skadeståndsrättens skydd av 

brottslingar och statlig ersättning till brottslingar som själva utsatts för brott. 

Brottslingens gärningar är anledningen till att staten erbjuder brottsskadeersätt-

ning. Det framstår som inkonsekvent om den person som utgör anledningen till 

staten att har detta ersättningssystem, sedan står som mottagare när någon begår 

en orätt mot honom. Detta resonemang förutsätter visserligen att man har en 

svartvit och i någon mån verklighetsfrämmande syn på brottslingar.  

Men i NJA 2008 s. 861 skulle konsekvensen av att inte tillåta domstolsprövning 

ha varit att tjuven gick fri från skadeståndsrättsligt ansvar, vilket kan anses lika 

illa som att en brottsling får tillgång till en domstol för att hävda ett brottsligt in-

tresse. Möjligtvis finns det dock en inte så intuitiv konsekvens av att jämka 

brottsskadeersättning som påminner om detta, nämligen att skadevållaren 

”kommer undan” lättare. En skadelidande som inte har kunnat få någon ersätt-

                                                

138 I NJA 2008 s. 861 anger HD att rätten till skadestånd kan begränsas under ”speciella förhållanden”, exempelvis att skadan uppstått 

under utövande av brottslighet, och hänvisar till bl.a. NJA 1995 s. 661. I det målet jämkades som nämnts skadestånd för personskada 

på grund av medverkan, men kränkningsersättning bortföll helt. Det typiska ”speciella förhållandet” är kanske att någon olovligen 

intränger på annans område. En inbrottstjuv som skadar sig i vardagsrummet där han brutit sig in i får inte skadestånd. Skadestånd kan 

dock bli aktuellt när det rör sig om ett oskyldigt intrång som i NJA 1973 s. 141. Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, Zeteo: 

kommentaren till 6 kap. 1 § och Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 205 f.. Detta handlar alltså om den skadelidandes bete-

ende som grund för bortfallande av skadestånd utöver medverkansregeln. Anledningen till att detta inte berörts särskilt här är att 

skadan sällan uppstått genom brott. 

139 Schultz, Brottslingar förtjänar inte skadeståndsrättens skydd, SvJT 2007 s. 477. 
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ning från skadevållaren och sedan blir nekad av BrOM ger troligen i många fall 

upp. Om däremot staten hade utgivit ersättning och trätt in i den skadelidandes 

rätt enligt 17 § BrL, torde möjligheterna att skadevållaren slutligen får stå för 

skadan vara större. Staten och BrOM är mer lämpade för indrivning från en 

motsträvig skadevållare. Den här konsekvensen beror delvis på hur hårt BrOM 

driver regressverksamheten. Men den illustrerar också att den utökade jämk-

ningsregeln hör ihop med skadeståndsrätten. 

Schultz drar paralleller mellan jämkning av brottsskadeersättning och ett ersätt-

ningsanspråk enligt frihetsberövandelagen som prövades i HD för en tid sen, 

NJA 2012 s. 464.140 Frågan i målet var om det faktum att den frihetsberövade ti-

digare hade suttit fängslad motiverade en lägre ersättning än annars. I förarbeten 

till den aktuella regeln uttalades att missbruk eller avsaknad av bostad kunde 

medföra att frihetsberövande innebar ett mindre lidande. HD menade att detta 

synsätt inte var förenligt med rådande samhällsvärderingar och att tidigare fri-

hetsberövande inte skulle inverka på värderingen av skadan. Schultz menar att 

det rättighetsperspektiv som HD genom domen ansluter sig till innebär att man i 

svåra fall metodologiskt kan fråga sig vilka rättigheter ett visst regelsystem ak-

tualiserar.141 

För att återkoppla detta till jämkning av brottsskadeersättning kan man diskutera 

om jämkningsregeln medför resultat som inte kan godtas ur ett rättighetsper-

spektiv.142 Det som ska ifrågasättas i så fall torde vara en viss typ av tillämpning 

av BrL:s jämkningsregel (t.ex. att jämkning sker med beaktande av den skadeli-

dandes vandel), inte jämkningsregeln i sig. I NJA 2012 s. 464 säger HD att soci-

alt utsatta människors lidande inte är mindre värt, vilket ur ett rättighetsperspek-

tiv kan härledas från alla människors lika värde. Att brottslingar nekas brotts-

skadeersättning innebär ett särbehandlande utifrån en rättfärdig grund. Ur ett 

rättviseperspektiv kan det lika väl sägas att jämkning av brottsskadeersättning är 

konsekvent med likhetsprincipen. Den som begår brott bryter mot det samhälls-

                                                

140 Lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder och Schultz, Framtidens brottsskadeersättning, 

SvJT 2012 s. 591. 

141 Schultz, Frihetsberövande, ersättning och rättigheter, JT nr 2 2012/13.  

142 Se om rättighetsargument i skadeståndsrätten Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Rättighetsargument, SvJT, 

2011, s. 989. 
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kontrakt som i inledningen till den här uppsatsen sades vara ett skäl för att ha 

brottsskadeersättning. Sätter man in brottet i ett större sammanhang är jämkning 

ett rättvist utflöde av att man gör skillnad mellan gärningsmän och offer.143  

Problematiskt är det däremot om BrOM med tillämpning av beviskravet övervä-

gande sannolikt utgår från att den skadelidande har begått brott baserat på all-

männa fakta om dennes person. För att återkoppla till dnr 5814/2007 (med den 

misshandlade styvsonen) bör inte omständigheten att den skadelidande lever i en 

miljö där våldsanvändning är ett naturligt sätt att lösa konflikter beaktas i jämk-

ningsprövningen.  

Dnr 1174/2011, När den skadelidande hade parkerat sin bil och stigit ut fjärrut-

löste någon en bomb under en bil som stod intill varpå den skadelidande förlo-

rade ena underbenet. BrOM ansåg att det var övervägande sannolikt att det varit 

fråga om en uppgörelse i kriminella kretsar och jämkade ersättningen till noll. 

I de allra flesta fall som BrOM jämkar med stöd av ett övervägande sannolikt 

antagande om att det varit fråga om en kriminell uppgörelse och att den skadeli-

dande själv ägnat sig åt brottslighet är det nog rimligt och rättvist. Men slapphet 

i sådana här bedömningar riskerar att leda till situationer där skadelidande 

”döms” ohörda. Av denna anledning bör inte tingsrättsuttalanden om vad som 

eventuellt har föregått ett brott, utan att detta har prövats, tas för givet av BrOM.  

5.3 En rimlig måttstock för klandervärdhet och samband – sammanfattande 

anmärkning 

Ovan har jämkning av brottsskadeersättning sagts vara rättvist eftersom brotts-

lingar förtjänar att särbehandlas i detta sammanhang. Det är konsekvent att 

klandervärt beteende som i sig kan grunda någon annans rätt till brottsskadeer-

sättning, inte samtidigt ger den klandervärde någon rätt till ersättning. En rimlig 

utgångspunkt för bedömning av vad som bör vara jämkningsgrundande beteende 

skulle då kunna vara beteende som i sig kan grunda någon annans rätt till 

brottsskadeersättning. 

                                                

143 Djuplodande resonemang om rättvisan i att straffa brottslingar finns hos Bauhn, Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt per-

spektiv på svensk rättskipning, SvJT 2012 s 319. 
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Brottsskadeersättning jämkas dock även vid klandervärda handlingar som inte 

har något direkt offer. Exempel är när den skadelidande ägnat sig åt narkotikaaf-

färer, umgåtts i kriminella sammanhang eller köpt sex144. Det kanske finns en 

fördel med att vara konsekvent i att anse kriminella förekomster som i princip 

alltid ökande risken för skada. I så fall håller inte en princip om att det endast 

ska vara brottsskadeersättningsgrundande beteende som ska kunna föranleda 

jämkning. Men sådana beteenden är i alla fall oproblematiska ur jämkningshän-

seende. När den skadelidande har attackerat någon framstår det i nästan alla fall 

som rimligt att staten inte utbetalar ersättning. En person som försöker framkalla 

skada och lidande hos någon annan ställer sig utanför den samhällsöverens-

kommelse som gör att enskilda har en rätt till ersättning.  

Gränsdragningssvårigheter uppstår främst när det inte finns något offer. Det är 

då inte lika självklart att det skulle vara stötande att utge ersättning till den ska-

delidande. Särskilt vad gäller narkotikabrotten framstår BrOM:s hållning som 

hårdför. Eventuellt skulle BrOM kunna låta sig inspireras av HD:s nya praxis 

med mer nyanserade påföljder för narkotikabrott.145 I de fall där det inte finns 

något brottsoffer framstår det som särskilt viktigt att tillämpa de krav som jämk-

ningsregeln ändå ställer upp. Det är rimligt att ge full ersättning om skadan inte 

är ett förverkligande av den särskilda riskökning som den skadelidandes bete-

ende inneburit. Av bland annat resonemanget om likabehandling följer att klan-

dervärt beteende i princip bör innebära olagligt beteende, med undantag för 

vissa kvalificerade situationer där det exempelvis finns koppling till organiserad 

brottslighet. 

 

                                                

144 Se dock om att prostituerade bör anses vara brottsoffer: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prostituerade-ar-

brottsoffer_6077511.svd, men i motsatt riktning: http://martenschultz.wordpress.com/2011/04/17/sexsaljare-ersattningar-

och-moral-hazard/. 

145, NJA 2011 s. 675 I och II samt NJA 2011 s. 799. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prostituerade-ar-brottsoffer_6077511.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prostituerade-ar-brottsoffer_6077511.svd
http://martenschultz.wordpress.com/2011/04/17/sexsaljare-ersattningar-och-moral-hazard/
http://martenschultz.wordpress.com/2011/04/17/sexsaljare-ersattningar-och-moral-hazard/
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