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Sammanfattning

Statens och försäkringsbolagens utbetalningar till brottsoffer har ökat kraftigt
sedan mitten av 90-talet. Ökningen grundar sig på flera faktorer, bl a på
grund av den ökade brottsligheten i samhället men även p g a att
medvetenheten om Brottsoffermyndighetens verksamhet har ökat i takt med
att polis och åklagare informerar mer om rätten till statlig
brottsskadeersättning. De ökade kostnaderna för försäkringsbolagen kan bero
på den ökade medvetenheten om att ersättning kan lämnas genom
överfallsskyddet i hemförsäkringen.

Uppsatsen har begränsats till att titta närmare på Trygg-Hansa, If och
Folksams villkor. Syftet är att beskriva de förändringar som de valda
försäkringsbolagen gjort i hemförsäkringens överfallsskydd samt belysa
vilka konsekvenser förändringarna får för den skadelidande,
försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten.

Överfallsskyddet i hemförsäkringen kom till på 1970-talet som ett led i att
förbättra ersättningen till brottsoffer. Vid den tiden fanns redan statlig
brottsskadeersättning men endast i begränsad omfattning. År 2003 övergick
Trygg-Hansa som första bolag från att ersätta personskada enligt
skadeståndsrättsliga regler till summaersättning. Ett år senare följde Folksam
efter och idag är det flera försäkringsbolag som infört summaersättning. If,
som är en av de större aktörerna på marknaden, intar en särställning då de
valt att ha kvar den skadeståndsrättsliga ersättningen. Villkors-
förändringarna, som försäkringsbolagen har haft olika motiv till att
genomföra, har fått kritik från bl a Brottsoffermyndigheten. Genom de
förändrade villkoren anses försäkringsbolagen överlåta de ökade kostnaderna
på staten. 

Det vi kan konstatera är att det inte entydigt går att säga att de förändrade
försäkringsvillkoren medfört en försämring för brottsoffret. Det finns flera
konsekvenser som vi tittat närmare på, ekonomiska, tidsmässiga och
psykologiska konsekvenser. Ekonomiskt sett lider brottsoffret ingen skada
av övergången till summaersättning eftersom kompletterande ersättning kan
lämnas av Brottsoffermyndigheten. Tidsmässigt kan sägas att ersättningen
från försäkringsbolaget i de flesta fall betalas ut snabbare än tidigare. Men i
vissa fall kan handläggningstiden bli längre totalt sett om skadan först
regleras av försäkringsbolaget för att senare gå vidare till
Brottsoffermyndigheten för kompletterande ersättning. När det gäller de
psykologiska konsekvenserna anser  Brottsofferjouren att brottsoffret får ett
sämre bemötande av försäkringsbolagen i och med de förändrade villkoren
eftersom det i många fall inte är tillräckligt utbildad personal som tar hand
om ärendena. De saknar, enligt Brottsofferjouren, i många fall kännedom om
hur man bemöter ett brottsoffer.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Statens och försäkringsbolagens utbetalningar till brottsoffer har ökat kraftigt
de senaste åren. För staten är ökningen 70% på fem år.1 I år beräknas
Brottsoffermyndigheten betala ut brottskadeersättning på över 100 miljoner
kronor.2 Motsvarande siffra för försäkringsbranschen är ca 120 miljoner
kronor.3 Ersättningen skall i första hand krävas av gärningsmannen, i andra
hand kan ersättning utbetalas via överfallsskyddet i hemförsäkringen och
eventuella andra försäkringar som t ex en olycksfallsförsäkring och i tredje
hand kan brottsskadeersättning lämnas av Brottsoffermyndigheten. 

År 2003 förändrade Trygg-Hansa, som första försäkringsbolag,
överfallsskyddet i hemförsäkringen och tog bort hänvisningen till
skadeståndslagens 5 kapitel och lämnar nu istället summaersättning. I januari
2004 följde Folksam efter. Idag är det, av de största svenska
försäkringsbolagen, bara If som fortfarande lämnar skadeståndsrättslig
ersättning vid en överfallsskada. Förändringarna har varit omdebatterade i
media och Dagens Nyheter har bl a skrivit att ”Försäkringsbolagen lämpar
över skadestånd på staten”.4
  
De förändringar som försäkringsbolagen har gjort har fått kritik främst från
Brottsoffermyndigheten (BrOM). De anser att försäkringsbolagen, i stället
för att följa samhällets utveckling och ersätta brottsoffer med högre belopp,
ändrat inriktning och i stället börjat ersätta dessa skador med schablonbelopp
för att spara pengar. Detta leder till att staten, via BrOM, får en ökad
arbetsbelastning och ökade skadekostnader. 5 

I Ekot i Sveriges Radio 3 augusti 2005 intervjuades Henrik Lundin,
personskadechef på Folksam om sin syn på utvecklingen. Där förklarade han
att en av anledningarna till de ändrade ersättningsreglerna var att
skadekostnaderna ökade dramatiskt och att man annars skulle ha behövt höja
hemförsäkringspremierna drastiskt. En fråga som länge har diskuterats blir
därför åter aktuell. Skall vinstdrivande försäkringsbolag ersätta
överfallsskador genom hemförsäkringen eller skall staten sköta hanteringen
helt och hållet?

                                             
1 Dagens Nyheters hemsida: <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=177124>, 2005-
11-06
2 Magnus Forsman, beredningsjurist, rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
3 Sandström Arne, Sveriges Försäkringsförbund, 16 januari 2006
4 Kinga Sandén, artikel ”Försäkringsbolag lämpar över skadestånd på staten”, Dagens Nyheter,
2005-08-03
5 Magnus Forsman, beredningsjurist, rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
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1.2 Problemformulering och avgränsning

Svenska försäkringsbolag har i många sammanhang utvecklat en samsyn på
hanteringen av skadefall. Ett exempel på det är branschgemensamma
nämnder som t ex Trafikskadenämnden. 

Trygg-Hansa var det första försäkringsbolaget som ändrade villkoren för
överfallsskyddet. Kort därefter följde Folksam och flera andra
försäkringsbolag efter. If har inte gjort några förändringar utan har kvar
hänvisningen till skadeståndslagens regler och intar därmed en särställning
bland de större försäkringsbolagen.

Vad är orsaken till att Trygg-Hansa och Folksam har förändrat ersättningen i
hemförsäkringens överfallsskydd medan If har valt att behålla den
skadeståndsrättsliga ersättningen? Vilka konsekvenser får detta och hur
påverkas de berörda?

Uppsatsen har avgränsats till att jämföra Trygg-Hansa, Folksam och If:s
villkor i detta avseende. Anledningen till att vi valt dessa tre
försäkringsbolag är att de är några av de största aktörerna på marknaden
samt att villkoren för överfallsskyddet skiljer sig åt vad gäller
ersättningsmetoder och ersättningsnivåer efter förändringarna. 

Förändringarna får konsekvenser för alla inblandade parter: den
skadelidande, försäkringsbolagen själva samt Brottsoffermyndigheten och
därmed staten. Vi kommer att undersöka hur dessa förändringar påverkar
ersättningen till de skadelidande samt Brottsoffermyndighetens verksamhet.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva de förändringar som de valda
försäkringsbolagen gjort i hemförsäkringens överfallsskydd samt belysa
vilka konsekvenser förändringarna får för den skadelidande,
försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten.

1.4 Metod

1.4.1 Kvalitativ ansats

Vi har valt en kvalitativ ansats till uppsatsen. Med en kvalitativ ansats leder
metoden fram till tolkningar som gör att läsaren kan förhålla sig till dem.
Läsaren ska kunna ta ställning till resultaten genom att följa resonemanget i
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uppsatsen.6 Ofta väljs ett mindre men mer strategiskt urval av t ex företag.7
Vi har valt att titta närmare på tre olika försäkringsbolag och jämfört deras
villkor avseende överfallsskyddet. Resultaten kommer dock inte att kunna
generaliseras på samma sätt som om vi valt en kvantitativ ansats eftersom vi
endast tittat närmare på ett fåtal försäkringsbolag.8  

Eftersom försäkringsbolagen nyligen genomfört villkorsförändringarna finns
det än så länge inte så mycket skriftligt material som berör ämnet. Av den
anledningen har huvuddelen av vår empiri inhämtats från de
besöksintervjuer vi genomfört och därför är valet av en kvalitativ ansats
särskilt väl anpassat till uppsatsen.

1.4.2 Tillvägagångssätt

Vi startade uppsatsarbetet med en källsökning. Där vi sökte på olika
försäkringsbolags hemsidor på internet för att se vilka försäkringsbolag som
har summaersättning respektive skadeståndsrättslig ersättning. Vidare sökte
vi på internet med sökorden: överfallsskydd, personskada, hemförsäkring,
brottsskadeersättning etc. Detta arbete resulterade i att vi slog fast vilka
försäkringsbolag vi ville titta närmare på. Vi tog då kontakt med
representanter hos de försäkringsbolagen, representanter hos
Brottsoffermyndigheten samt hos Brottsofferjouren vilket resulterade i flera
intervjuer.

Vi har genomfört besöksintervjuer med sakkunniga bolagsrepresentanter
inom områdena överfallsskydd och personskadeersättning samt
representanter hos Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren. Fördelen
med besöksintervjuer är att den person som intervjuar direkt kan följa upp
frågor som framkommer under intervjun.9 Vi har med anledning av detta
genomfört intervjuer med Björn Jonason Civilproduktsansvarig på If
Sakförsäkrings AB samt intervju med Staffan Tellenbach Utvecklingschef på
Folksam. Vidare har vi genomfört en intervju med Kristina Södermark och
Petra Lundberg, skadereglerare på Trygg-Hansa där vi även medlyssnat
under skaderegleringen samt en intervju med Kent Hjalmarsson, St
Skadechef Personskador på Trygg-Hansa. Därutöver har vi genomfört
intervjuer med Magnus Forsman Beredningsjurist på
Brottsoffermyndigheten samt Mary Tano, Stödperson på Brottsofferjouren. 

                                             
6 Uppsatsarbetet En kreativ process, Lindblad Inga-Britt, sid 24
7 Uppsatsarbetet En kreativ process, Lindblad Inga-Britt, sid 25
8 Uppsatsarbetet En kreativ process, Lindblad Inga-Britt, sid 25 
9 Att utreda forska och rapportera, Eriksson och Wiedersheim-Paul s 87
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I god tid inför intervjuerna fick respondenterna ta del av de frågor vi planerat
att ställa under intervjun, detta för att de skulle ges en möjlighet att tänka
igenom frågorna i förväg och därmed kunna ge ett så korrekt svar som
möjligt under intervjuerna. Intervjun hos If samt Brottsofferjouren spelades
in för att vi senare skulle ges en möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom
intervjun en gång till för att säkerställa informationsinnehållet. De frågor vi
ställt till våra respondenter framgår nedan under 9.1 (bilagor).

Efter genomförda intervjuer har vi sammanställt empiri och teori och
därefter låtit våra respondenter gå igenom det vi skrivit för att säkerställa
tillförlitligheten i materialet. De har även givits möjlighet att komma med
synpunkter på hur vi presenterat den information och det material de bidragit
med.
  
För att belysa konsekvenserna för brottsoffret har vi tittat på ett verkligt
skadefall och jämfört ersättningsnivåerna vid summaersättning hos Folksam
och Trygg-Hansa respektive skadeståndsrättslig ersättning hos If. 

Vi har i kapitel 6. Analys valt att analysera försäkringsbolagens förändrade
villkor utifrån tre synvinklar: tidsmässiga, ekonomiska och psykologiska
konsekvenser. 
 

1.4.3 Metoddiskussion

Risken med en kvalitativ ansats är att intervjuarna påverkar informationen
från sina respondenter genom att det ges utrymme för egna tolkningar.
Eftersom vi har yrkeserfarenhet från försäkringsbranschen och vi valt att
jämföra vår nuvarande arbetsgivare med två konkurrerande försäkringsbolag
finns det även en risk att vi sett partiskt på det ämne vi valt.

För att minimera den risken har vi valt ett tillvägagångssätt som givit oss en
bred kunskap om ämnet genom att vi tagit del av information från flera
försäkringsbolag, från myndigheter och organisationer med statlig
anknytning. Vi har genomfört intervjuer med representanter från berörda
parter. Synpunkterna från våra respondenter, efter att de gått igenom vårt
skriftliga material, har bidragit till att vi fått fram en opartisk beskrivning av
ämnet.

Eftersom en stor del av vår empiri har inhämtats från våra intervjuer har det
även funnits en risk att vi påverkats av så kallade intervjuareffekter. Detta
innebär att den som intervjuar samt den som blir intervjuad kan påverka
varandra.10 Vi har undvikit risken genom att i förväg samla in information

                                             
10 Att utreda, forska och rapportera, Wiedersheim-Paul Finn & Eriksson Lars Torsten, s 87
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för att få en bakgrund till ämnet och vara mer förberedda på följdfrågor. Vi
har även låtit våra respondenter ta del av frågorna i förväg för att säkerställa
att vi under intervjun ska få svar på de frågor vi önskar.

2. Processen efter en överfallsskada

Nedan följer en sammanställning av den rättsprocess som brottsoffer idag
generellt måste genomgå från polisanmälan till utbetalning av ersättning från
försäkringsbolaget och/eller Brottsoffermyndigheten. Processen finns även
övergripande beskriven nedan under 9.2 (bilagor).

2.1 Polis och åklagare

När en person blir utsatt för ett brott ska detta snarast möjligt anmälas till
polisen. Polisanmälan ligger till grund för om en förundersökning ska
inledas eller inte och är dessutom ofta ett krav för att man ska kunna begära
ekonomisk ersättning från sitt försäkringsbolag eller från
Brottsoffermyndigheten. Polis och åklagare är, i samband med anmälan,
skyldiga att informera den skadelidande om möjligheterna att få skadestånd
och brottsskadeersättning. P g a polisens höga arbetsbelastning kan det dock
dröja innan ärendet behandlas. 

Under förundersökningen förhörs den skadelidande (via telefon, besök hos
polisen eller hembesök av polisen), den misstänkte brottslingen (om denne är
känd) samt eventuella vittnen. Åklagaren gör därefter en bedömning om
tillräckliga bevis finns för att åtal ska väckas.11 

Om det är fråga om en lindrigare form av brott och den misstänkte har erkänt
sin delaktighet kan åklagaren utfärda bötesstraff genom ett s k
strafföreläggande. Genom detta kan även ett skadestånd utdömas.

Visar det sig att gärningsmannen är okänd läggs förundersökningen ner och
den skadelidande får vända sig till sitt försäkringsbolag eller
Brottsoffermyndigheten för ersättning för det brott han/hon utsatts för.

2.2 Domstolsväsendet

Om åklagaren beslutar att åtal ska väckas kallas de inblandade till en
huvudförhandling i tingsrätten. Målsägande har rätt att ansöka om ett
målsägandebiträde som är en juridiskt kunnig person. Det är Tingsrätten som
avgör om ett målsägandebiträde skall förordnas. Målsägandebiträdets roll är
att ge målsäganden hjälp och stöd, staten står för kostnaderna för biträdet.

                                             
11 Brottsofferjourens hemsida http://www.boj.se/index.pl/att_gra_en_polisanmlan, 2005-11-17
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Målsägande har även rätt till ytterligare stöd under rättegången, t ex en god
vän, släkting eller någon från Brottsofferjouren.12

Vid huvudförhandlingen läggs fokus på den åtalade. Det ska styrkas att
denne har begått brottet och domstolen ska, om han anses vara skyldig,
utdöma ett straff enligt gällande normer. Målsäganden är skyldig att närvara
vid huvudförhandlingen om hon får en kallelse. Den åtalade kan dock, på
målsägandes begäran, vistas i ett annat rum under förhöret. Eventuella
skadeståndsanspråk tas upp. Rekommendationen från Brottsofferjouren är att
målsägande begär skälig ersättning för sveda och värk samt kränkning.
Skadeståndsanspråket läggs vanligen fram under polisförhöret och polisen
lämnar detta sedan vidare till en åklagare. Åklagaren tar då reda på vad som
är skäligt. Finns ett skadeståndsanspråk på ett tidigt stadium så har frågan
tagits upp mellan målsägande och målsägandebiträdet och lämnats in
tillberörda parter före rättegången.13

Efter överläggning går domare och nämndemän igenom målet och kommer
överens om en dom, ofta omedelbart, men ibland vid mer komplicerade fall
vid ett senare tillfälle.

Är man inte nöjd med domen kan den överklagas till högre instans. Först till
hovrätt och sedan till Högsta Domstolen, HD. HD tar dock endast upp mål
om det är fråga om ett prejudicerande fall (ett fall där domen kan bli
vägledande för framtida liknande fall).14 Har inget överklagande skett inom
tre veckor vinner domen s k ”laga kraft”, vilket innebär att den inte längre
kan överklagas.

2.3 Skadevållarens skyldighet efter dom

Om brottsoffret tilldömts skadestånd vid rättegång skickas ärendet
automatiskt till Kronofogdemyndigheten. Brottsoffret blir tillfrågat om
denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet, något som sker
kostnadsfritt.

Ofta har gärningsmannan inte ekonomiska medel att betala skadeståndet till
brottsoffret. Att utreda betalningsförmågan tar ofta lång tid, allt från två till
tolv månader. Under denna tid får brottsoffret vänta på sin ersättning. För att
säkerställa rättssäkerheten för brottsoffret finns då två olika möjligheter till
att ändå få sin ersättning, genom överfallsskyddet i hemförsäkringen eller
brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten.

                                             
12 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
13 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
14 Brottsofferjourens hemsida http://www.boj.se/index.pl/rttsprocessen, 2005-11-17
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2.4 Försäkringsbolagen

Om gärningsmannen inte kan betala hela skadeståndet kan brottsoffret söka
ersättning från olika former av försäkringar. Oftast från sin egen
hemförsäkring, men om brottet har anknytning till den drabbades
yrkesutövning hänvisas man normalt till en arbetsskadeförsäkring.
Kränkningsersättning lämnas dock inte via arbetsskadeförsäkringen utan
ansökan om ersättning görs till Brottsoffermyndigheten.15 Många har även
kollektiva personförsäkringar, genom sin arbetsgivare eller fackförbund, som
kan ge ersättning. 

Hur överfallsskador ersätts i hemförsäkringen skiljer sig åt mellan
försäkringsbolagen. Vid summaersättning övertar försäkringsbolaget inte
kravet mot skadevållaren, utan den skadelidande kan fortfarande driva in sin
skuld med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Vid skadeståndsrättslig
ersättning övertar försäkringsbolaget skadeståndskravet gentemot
gärningsmannen, och återkräver den ersättning som försäkringsbolaget har
betalat ut. Mer om detta i kapitel 4.

2.5 Brottsoffermyndigheten

Brottsoffret kan söka statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten (BrOM)
i de fall gärningsmannen inte kan betala och privat försäkringsskydd saknas
eller inte ersätter upp till det skadstånd som utdömts.

Eftersom BrOM inte betalar ut det belopp som domstolen utdömt direkt, utan
själva gör en individuell bedömning enligt Brottsskadelagen, kräver de in
uppgifter från den som söker ersättning, t ex uppkomna skador, brottets
karaktär, försäkringsförhållanden och intyg från arbetsgivare om förlorad
arbetsinkomst.

Skadevållaren är under utredningen inte part i målet och kontaktas därför
inte. Efter utbetald ersättning övertar dock BrOM den skadelidandes
skadeståndskrav, kontaktar skadevållaren och ställer regresskrav mot denne.

2.6 Den skadelidande 

Den process som brottsoffret måste gå igenom efter ett överfall inte bara är
lång och utdragen, utan även i vissa fall väldigt kostsam. Det är därför
viktigt att den skadade känner sig trygg i att inte hamna i ekonomiska
svårigheter efter ett överfall. 

                                             
15 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
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Ofta är det dock inte de ekonomiska eller fysiska konsekvenserna som är
störst efter ett överfall, utan de psykiska. Från att för det första ha kränkts
djupt av en annan person i samband med brottet måste brottsoffret sedan
genomlida förhör, eventuella möten med skadevållaren i domstol och sedan
ofta nya bedömningar för att få ut sin ersättning. Framför allt kan sexuella
överfall orsaka svår ångest och känslor av skuld och skam hos den som
drabbats.16

Polisen har ett stort psykologiskt ansvar gentemot den skadelidande, något
Polisväsendet även arbetat hårt för att bli bättre på. Bland annat kan nämnas
propositionen Stöd till brottsoffer (prop. 2000/01:79) som antogs av
Riksdagen i mars 2001. Genom denna uppmanas Polismyndigheten att bli
bättre på att bemöta skadelidande genom en rad förbättringar, bl a rätt till
stödperson och att mer fokusera på skadeförebyggande arbete än att utreda
redan begångna brott.17 

3. Statlig brottsskadeersättning

3.1 Bakgrunden till statlig brottsskadeersättning

Tanken på att samhället ska ta sitt ansvar för medborgare som drabbas av
brott har funnits länge. I Sverige fanns en begränsad form av
brottsskadeersättning redan under 1930-talet18 som i huvudsak vände sig till
boende i orter där ungdomsanstalter byggdes. I de fall de intagna rymde och
orsakade person- eller sakskador skulle staten ersätta de drabbade. Tanken
var att detta bl a skulle leda till en mer positiv inställning bland medborgarna
till att dessa anstalter, som gav en humanare straff- och behandlingsmetod,
byggdes. 

Det moderna systemet för brottsofferersättning anses dock härstamma från
Nya Zeeland på 1960-talet19. Orsaken till att dessa system växte fram i
dåtidens välfärdsstater anses generellt vara att brottsligheten efter andra
världskriget ökade drastiskt, samt att de växande ekonomierna gav utrymme
för stora sociala reformer. 

Under 1950- och 60-talen stod Sverige på sin ekonomiska höjdpunkt och
drömmen om ”Folkhemmet” levde fortfarande med expanderande offentlig
                                             
16 Brottsofferjourens hemsida http://www.boj.se/index.pl/vanliga_reaktioner_och_problem, 2005-
12-05
17 Rikspolisstyrelsens hemsida
http://www.polisen.se/inter/mediacache//4347/4637/1_Brottsoffer_handl03.pdf, 2005-09-28
18 Examensarbete: Brottsoffers rätt till statlig ersättning, Maria Königsson, Juridiska fakulteten vid
Lunds universitet, sid 10
19 Examensarbete: Brottsoffers rätt till statlig ersättning, Maria Königsson, Juridiska fakulteten vid
Lunds universitet, sid 8
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sektor och miljonprogrammet. Som ytterligare led införde Sverige år 1971
statlig brottsskadeersättning och var därmed först ut av de nordiska länderna.
Finland införde brottsskadeersättning 1974, Norge och Danmark 1976.  

En av drivkrafterna bakom olika former av statliga brottsskadeersättningar är
att i de fall staten misslyckas att skydda sina medborgare anses det rimligt att
staten också ersätter dem som drabbas av ett brott om gärningsmannen inte
kan betala. I många fall är gärningsmannen dessutom okänd.

Idag har de flesta europeiska stater någon form av brottsskadeersättning.
Systemen ser dock olika ut i olika länder. En del stater har ersättning till alla
typer av brottsoffer, andra bara till vissa. Ytterligare några har fortfarande
ingen statlig ersättning alls. En del stater finansierar ersättningen via
skattemedel, andra har infört särskilda brottsofferfonder som exempelvis
finansieras med försäkringspengar. I en europeisk utredning som i september
2005 skickades på lagrådsremiss, diskuteras dock om gemensamma EU-
riktlinjer inom området.20 Kortfattat kan nämnas att denna proposition, för
svensk del, främst innebär vissa författningsändringar för
gränsöverskridande ersättningsfall. Tanken är att om man utsätts för ett
uppsåtligt våldsbrott i ett annat EU-land så ska även europeisk
brottsskadeersättning kunna sökas. Begäran om denna överlämnas av
Brottsoffermyndigheten till behörig myndighet i den andra medlemsstaten.21

Hädanefter ska vi dock enbart koncentrera oss på det svenska systemet som
finansieras huvudsakligen via skattemedel. 

3.1.1 Ökad brottslighet
Statistiken nedan är hämtad från Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) hemsida.
Sökningen har utförts utifrån de brottsrubriceringar som kan leda till
ersättning från hemförsäkringen.

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Försök till mord eller dråp 643 711 689 716 722 728 725 727 791 669
Misshandel inkl grov 54333 53706 55134 57065 59925 58851 59478 61644 65177 67089
Våldtäkt inkl grov 1707 1608 1693 1973 2104 2026 2086 2185 2565 2631
Rån inkl grovt 5739 5820 6640 6731 8629 8999 8540 8977 8575 8590
Sexuellt tvång, utnyttjande m m 1742 1449 1471 1613 1964 1662 1584 1806 1956 2009

Totalt 64164 63294 65627 68098 73344 72266 72413 75339 79064 80988

Ökning antal 1995-2004 16824 st
Ökning % 1995-2004 26,2%

                                             
20 Lagrådsremiss till EG-direktiv (2004/80/EG), 2005-09-22
21 Justitieutskottets betänkande (2005/06:JuU6), 2005-09-22
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Brottsutvecklingen i Sverige under åren 1995-2004

Antalet brott ökar naturligt med ökad befolkning, men under åren 1995-2004
då antalet enligt ovanstående tabell ökat med 26,2% har
befolkningsmängden endast ökat med 1,97%22. Orsakerna har vi inte gått
närmare in på men ökningen är markant i jämförelse.

Här bör även tilläggas att mörkertalet troligen är mycket stort, framför allt
inom sexualbrott. Undersökningar pekar på att bara omkring 5-10% av alla
sexuella övergrepp, och att omkring 10% av misshandelsbrotten
polisanmäls.23 

Exakt hur det skulle påverka försäkringsbolagens och
Brottsoffermyndighetens kostnader om alla dessa brott polisanmäldes är
svårt att svara på eftersom den statistik vi funnit är väldigt generellt hållen
och inte ger svar på omständigheterna kring överfallen. Ett undantag i
försäkringsvillkor och brottsskadelagen är t ex alkoholpåverkan och
provokation som leder till överfallet, vilket statistiken inte tar hänsyn till.

3.2 Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens (BrOM:s) syfte är ”att främja brottsoffers
rättigheter, behov och intressen. Myndighetens huvuduppgift är att
handlägga och besluta i ärenden om brottsskadeersättning.”24

                                             
22 SCB:s hemsida, Befolkningsstatistik, sökfunktion,
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp, 2005-12-08
23 Brottsutvecklingen i Sverige, Lars Dolmén, sid. 44 och 86
24 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 2
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BrOM bildades 1994 och var då en vidareutveckling av den tidigare
Brottsskadenämnden, som enbart hade till uppgift att hantera ärenden om
brottsskadeersättning. BrOM:s verksamhet består i huvudsak av tre delar:
brottsskadeersättning, information samt skadeförebyggande verksamhet
genom Brottsofferfonden. Även vittnesstöd ingår i BrOM:s verksamhet.25 

Brottsskadeärenden handläggs i ett rotelsystem där ärendets karaktär avgör
vilken sammansättning som ska fatta beslut i ärendet. Vanligtvis fattas beslut
av rotelinnehavaren efter föredragning av beredningsjuristen. Ärenden
avseende större belopp eller av svårare karaktär beslutas av
brottsskadechefen eller generaldirektören.26 Det tar i genomsnitt 74 dagar för
ett ärende att inkomma, utredas och avgöras och 88,4% av de inkomna
ärendena är avgjorda inom fyra månader.27

Till BrOM finns en nämnd knuten som består av verksamma
domstolsjurister, sakkunniga i försäkringsfrågor samt riksdagsledamöter.
Nämnden har till syfte att fatta beslut i principiellt viktiga frågor samt vissa
omprövningsärenden. 
 
Brottsoffermyndigheten ger årligen, sedan 1995, ut en referatsamling
innehållande ett urval beslut i fråga om kränkningsersättning. 1997 var första
gången högsta domstolen använde referatsamlingen som rättskälla.28

3.2.1 Brottsskadeersättning

Antalet ärenden och utbetald brottsskadeersättning har ökat dramatiskt de
senaste åren. Under 2004 inkom 10 339 ärenden jämfört med 9 299 ärenden
2003. Av de 10 339 ärendena 2004 avsåg 9 501 ersättning för personskada,
vilket är en ökning med 13,7%. Utbetald brottsskadeersättning ökade från 
83 733 tkr 2003 till 94 626 tkr 2004.29 Brottsoffermyndigheten beräknas
hantera över 11 000 ärenden och betala ut mer än 100 000 tkr år 2005. 

                                             
25 Magnus Forsman, beredningsjurist på rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
26 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 4
27 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 6
28 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 2
29 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 5
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Figuren visar utvecklingen för utbetald brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten under
åren 2000-2004.30

Anledningen till ökningen är bl a följande31:

1. Medvetenheten om BrOM har ökat bl a p g a stora utbildningsinsatser
inom polisen

2. Försäkringsbolagens förändrade villkor leder till att fler ärenden går
vidare till BrOM jämfört med tidigare

3. Ökad brottslighet (se även 3.1.1 Ökad brottslighet)

Brottsskadeersättningen regleras enligt Brottsskadelagen. Ersättning utgår
för sak- och personskada. Fortsättningsvis kommer vi att behandla vad som
gäller vid personskada eftersom sakskada inte ersätts via överfallsskyddet i
hemförsäkringen. 

För bestämmande av brottsskadeersättning vid personskada hänvisar
Brottsskadelagen till 5 kap. 1-5§§ skadeståndslagen (1972:207).32

Skadestånd för personskada omfattar ersättning för: sjukvårdskostnader och
andra utgifter, inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande
men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Utöver detta lämnas
även kränkningsersättning. Försäkringsbolagens förändrade villkor, vilket vi
återkommer till i kapitel 4, har kritiserats av bl a Brottsoffermyndigheten.
Den kostnad som befaras öka kraftigt för myndigheten är ersättning för
inkomstförlust. Men även ersättning för kränkning, sveda och värk samt
                                             
30 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 5
31 Magnus Forsman, beredningsjurist på rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
32 Sveriges Rikes Lag, Brottsskadelagen (1978:413) 5§
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kostnader befaras öka. Hur mycket beror givetvis på summaersättningens
belopp.33 Försäkringsbolagens villkor skiljer sig dock åt vad gäller ersättning
för framtida inkomstförlust. Folksam ersätter endast medicinsk invaliditet,
medan Trygg-Hansa ersätter både medicinsk och ekonomisk invaliditet, d v s
även framtida inkomstförlust. 

Brottsoffermyndighetens ersättningssystem har dock kritiserats. I en
granskning utförd av Justitieutskottet som publicerades den 7 januari 2006
visar man att i mer än vart femte fall lämnar BrOM lägre ersättning än vad
som utdömts. I de fall där BrOM beslutar om en annan ersättning än vad som
utdömts är det i 85% av fallen fråga om en sänkning. Anledningen är att
domstolarna dömer något olika, medan BrOM strävar mot att ha en så
”rättvis” ersättningsbedömning som möjligt, så att en viss typ av brott ska ge
samma ersättning, oavsett vilken domstol som handlagt ärendet.34

Enligt brottsskadelagens 6 och 7§§ skall skadestånd eller annan ersättning
som har betalats eller bör kunna betalas till den skadelidande räknas av
brottsskadeersättningen. Det innebär  t ex att eventuellt skadestånd som
gärningsmannen betalat, samt försäkringsersättning eller liknande ska räknas
av från den statliga brottsskadeersättningen. Överfallsskyddet i
hemförsäkringen hanteras därmed som ett avräkningsmoment oavsett
ersättningsform. Som framgår av bilden nedan kan vi se att i de fall
gärningsmannen kan betala skadestånd och summaersättning föreligger, kan
den skadelidande, teoretiskt sett, få dubbel ersättning. 

1 2 3 1 2 3

   Utdömt skadestånd    Försäkringsersättning    Brottsskadeersättning

                                             
33 Magnus Forsman, beredningsjurist på rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
34 "Sveriges Radios hemsida: <http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2006-01-
07&Artikel=768412>, 2006-01-07

Summaersättning

Skadståndsrättslig
ersättning

1. Om gärningsmannen
kan betala

2. Om gärningsmannen
inte kan betala

3. Om försäkringsskydd
saknas
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För varje skadefall betalar den skadelidande en självrisk som fastställs av
regeringen, för 2005 uppgår självrisken till 1 500 kr. Anledningen till att
BrOM har en självrisk är för att undvika krav som motsvarar självrisken som
försäkringsbolaget dragit av på ersättningen.35 Om skadan inträffat på eller
nära en anstalt eller hem för omhändertagna där gärningsmannen vistats,
görs inget avdrag för självrisk, inte heller för barn under 16 år.36  

Skadeståndet kan jämkas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer.
Detta innebär att ersättningen kan sättas ned eller helt utebli med hänsyn till
den skadelidande/avlidnes uppträdande vid brottet t ex om denne medverkat
till skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Om personskadan lett
till döden kan även skadeståndet till efterlevande jämkas om den avlidne
medverkat till skadan genom eget vållande. 

3.3 Brottsofferfonden

Brottsofferfonden startade samma år som Brottsoffermyndigheten bildades,
1994. Syftet med fonden är att ge ekonomisk stöd till brottsofferinriktad
verksamhet och forskning. Tanken är att förbättra situationen för brottsoffer i
allmänhet. Ett vetenskapligt råd är knutet till fonden för att säkerställa bred
kompetens inom forskningen. 

Fonden finansieras genom att varje dömd person vars brott leder till fängelse
betalar en avgift på 500 kr. Därutöver betalar personer som avtjänar sitt straff
med en fotboja 50kr/dag upp till 3 000 kr. Förutom detta tar fonden emot
bidrag från företag, organisationer och privatpersoner.37

Under 2004 inkom drygt 700 ansökningar till fonden. Av dessa avsåg ca 500
ansökningar bidrag till olika projekt och resterande ca 200 avsåg
verksamhetsstöd. Fonden har totalt beviljat drygt 29 MSEK under 2004
varav 4,1 MSEK avsåg beviljat verksamhetsstöd till Brottsofferjourernas
Riksförbund.38

                                             
35 Ersättningsrätt och ersättningssystem, Roos Carl Martin sid 125
36 Magnus Forsman, beredningsjurist på rotel 8, Brottsoffermyndigheten, 2005-10-27
37 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 22
38 Brottsoffermyndighetens Årsredovisning 2004, sid 8
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4. Överfallsskyddet i hemförsäkringen

4.1 Bakgrunden till överfallsskyddet i hemförsäkringen 

Överfallsskyddet i hemförsäkringen kom till före brottsskadelagen, i början
av 1970-talet. Statligt skydd fanns redan men bara i samband med överfall
utförda av personer som rymt från anstalter, och ersättningsnivåerna var
dessutom väldigt låga. Det var svårt att få skadestånd i samband med
gatuvåld och andra liknande brott. 

Vid införandet av brottsskadelagen 1978, fördes informella diskussioner
mellan staten och försäkringsbolagen om att försäkringsbolagen skulle
behålla överfallsskyddet i hemförsäkringen för att statens kostnader inte
skulle skjuta i höjden.39  

Om överfallsskyddet, som det kom att kallas, skulle finnas kvar eller inte
diskuterades sedan bl a i samband med att brottsskadelagen infördes 1978.
Man fick då en mer omfattande statlig ersättning, varför överfallsskyddet i
princip spelat ut sin roll. Från början var överfallsskyddet tänkt som en
provisorisk lösning, men finns kvar än idag.40 

En stor del av skadorna som regleras via överfallsskyddet har med
alkoholkonsumtion att göra varför detta ersättningsmoment är och har varit
omdebatterat genom åren.41 Det skulle dessutom vara tydligare både för
brottsoffer och samhället i stort om hela ersättningsansvaret låg hos en part.
För kunderna eftersom man inte behöver söka ersättning från flera håll och
för samhället eftersom det tydligare skulle framgå hur mycket våldet
kostar.42

4.2 Skadeståndsrättslig ersättning

Fram till för ett par år sedan hade försäkringsbolagen, i hemförsäkringens
överfallsskydd, en hänvisning till Skadeståndslagens regler om ersättning vid
personskada. Av de bolag vi valt att titta närmare på är det idag endast If
som har kvar den skadeståndsrättsliga ersättningen. Anledningen är att de
inte har sett något behov, t ex p g a ökade skadekostnader, av att övergå till
summaersättning.43

Överfallsskyddet i hemförsäkringen lämnar ersättning för personskada.

                                             
39 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig för överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
40 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig för överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
41 Ersättningsrätt och ersättningssystem, Roos Carl Martin, sid 128 
42 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig för överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
43 Björn Jonason, civilproduktansvarig, If skadeförsäkring AB, 2005-10-26
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Med personskada avses fysiska defekter av olika slag, yttre sår och skador,
infektioner och inre kroppsliga förändringar av olika slag. Skadan skall ha
medfört en fysisk förändring jämfört med det tillstånd personen befann sig i
före skadan. Till personskada räknas även bestående ärr, kvarstående
smärttillstånd och även psykisk skada.44

När If lämnar ersättning för personskada enligt skadeståndslagens 5 kapitel
övertar de i regel brottsoffrets skadeståndsyrkande gentemot
gärningsmannen. Detta innebär att ersättningen från överfallsskyddet blir ett
förskotterat skadestånd som försäkringsbolaget sedan har möjlighet att
återkräva från gärningsmannen om denne är känd.

4.2.1 If  

En förutsättning för att överfallsskyddet i If:s hemförsäkring skall kunna
lämna ersättning är att du utsatts för uppsåtligt våld eller hot om våld som
utgör brott. Överfallet ska dessutom innefatta personskada och /eller
kränkning av den personliga integriteten. Ersättning kan lämnas om skadan
lett till döden och då även ersättning till anhöriga.45

För att få ersättning måste brottsoffret visa att han/hon har rätt till
skadestånd, att gärningsmannen är okänd eller känd och saknar
betalningsförmåga. Högsta ersättningsbeloppet är 500 000 kr, detta belopp är
angivet i försäkringsvillkoret och är alltså ingen begränsning enligt
skadeståndslagen.46

Överfallsskyddet gäller för den skadelidande i egenskap av privatperson 
d v s överfallsskada som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning gäller
försäkringen inte för. Andra generella undantag är att försäkringen inte gäller
för skada man tillfogats av någon annan som också omfattas av försäkringen,
om man utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas, om den
skadelidande varit påverkad av t ex alkohol eller narkotika och inte kan visa
att samband saknas mellan påverkan och skadan, skada orsakad i samband
med att skadelidande utför gärning som enligt svensk lag är straffbar.
Skadeståndslagens kapitel 5 innehåller detaljerade regler om ersättning vid
personskada. Ersättning för personskada lämnas för:

• sjukvårdskostnader och andra utgifter
• inkomstförlust
• sveda och värk

                                             
44 Ersättningsrätt och ersättningssystem, Roos Carl Martin, sid 142
45 If:s hemförsäkringsvillkor från 1 maj 2005, sid 13
46 If:s hemförsäkringsvillkor från 1 maj 2005, sid 14
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• lyte och men
• särskilda olägenheter
• kränkningsersättning.47 

Lyte och men samt särskilda olägenheter  brukar tillsammans med
kränkningsersättning kallas för ideell ersättning. Om personskadan lett till
döden skall ersättning lämnas för begravningskostnader, förlust av underhåll
men även för personskada som dödsfallet orsakat någon som stod den
avlidne särskilt nära.48 Med personskada menas oftast i detta sammanhang
någon form av psykisk skada som händelsen orsakat brottsoffrets anhöriga.

4.3 Summaersättning

Trygg-Hansa och Folksam har valt att förändra sitt överfallsskydd och har
gått från att lämna skadeståndsrättslig ersättning till summaersättning. 

Gemensamt för försäkringsbolagen är att överfallsskyddet gäller för dig i
egenskap av privatperson d v s överfallsskada som har samband med din
yrkesutövning gäller inte försäkringen för. Andra generella undantag är att
försäkringen inte gäller för skada du tillfogats av annan familjemedlem, om
du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas, om du varit
påverkad av t ex alkohol eller narkotika om du inte kan visa att samband
saknas mellan påverkan och skadan, skada orsakad i samband med att du
utför gärning som enligt svenska lag kan leda till fängelse.49

I villkoren finns inskrivet vilken händelse som ersätts samt vilket belopp
som händelsen ersätts med. Utöver de schabloniserade ersättningarna lämnar
bägge försäkringsbolagen ersättning för tandskador, invaliditet och dödsfall.
Folksam lämnar ersättning vid enbart medicinsk invaliditet medan Trygg-
Hansa lämnar för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. 

4.3.1 Trygg-Hansa

Trygg-Hansa lämnar ersättning för följande brott: misshandel genom
uppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa, grov misshandel genom uppsåtligt
fysiskt våld, våldtäkt och sexuellt tvång.50 Försäkringen gäller utan självrisk.

Följande summaersättning lämnas:

                                             
47 Sveriges Rikes Lag, Skadeståndslagen (1972:207) 5:1
48 Sveriges Rikes Lag, Skadeståndslagen (1972:207) 5:2
49 Trygg-Hansas Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring försäkringsvillkor 2003-01-01, sid 35 /
Folksams Hem och Villa försäkringsvillkor 1 januari 2004, sid 23
50 Trygg-Hansas Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring försäkringsvillkor 2003-01-01, sid 35
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Händelse Ersättningsbelopp

Misshandel 8 000 kr
Mer allvarlig misshandel som inte är
grov

12 000 kr

Grov misshandel 30 000 kr
Grov misshandel som medför
livshotande skada

50 000 kr

Våldtäkt 100 000 kr
Sexuellt tvång 50 000 kr

Om någon avlider till följd av mord eller dråp lämnar Trygg-Hansa
ersättning för begravningskostnader med högst 30 000 kr som utbetalas till
dödsboet. Om någon närstående dödats genom mord eller dråp lämnas
ersättning för sorg och saknad med 30 000 kr.

Utöver summaersättning lämnar Trygg-Hansa ersättning för medicinsk och
ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är en för framtiden bestående
nedsättning av kroppsfunktionen. Även vanprydande ärr eller annan
vanställdhet, bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ ersätts
också som medicinsk invaliditet förutsatt att överfallsskadan krävt
läkarbehandling. Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning
av arbetsförmågan med minst 50%.51 För att ersättning ska kunna lämnas för
ekonomisk invaliditet skall överfallsskadan ha inträffat före den försäkrades
55-årsdag, arbetsförmågan skall vara nedsatt med minst 50%,
överfallsskadan skall ha medfört medicinsk invaliditet och samtliga
möjligheter till arbetsträning och rehabilitering skall vara utredda.
Försäkringsbeloppet vid invaliditet är 1 000 000 kr. Ersättning för
hjälpmedel som kan lindra invaliditetstillståndet eller öka rörelseförmågan
kan ersättas med högst 10 000 kr. 52

För att få ersättning från överfallsskyddet i Trygg-Hansas hemförsäkring
skall händelsen vara polisanmäld. Trygg-Hansa tar in en fullmakt från
kunden och begär sedan in akutjournaler och polisens utredning. Polisens
utredning i ärendet är avgörande för att bolaget skall kunna fatta beslut om
skadan är ersättningsbar eller inte. Om händelsen går vidare till åtal och det i
förundersökningen finns olika uppgifter om t ex händelseförlopp och
parternas inblandning avvaktar Trygg-Hansa domstolens bedömning innan
beslut fattas om ersättningen. I vissa fall behöver Trygg-Hansa avvakta dom
för att få domstolens bedömning av brottsrubriceringen t ex om det är frågan
om misshandel av normal grad eller grov misshandel. Normalfallet är dock
att förundersökningen läggs ned p g a att spaningsuppslag saknas. När

                                             
51 Trygg-Hansas Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring försäkringsvillkor 2003-01-01, sid 36
52 Trygg-Hansas Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring försäkringsvillkor 2003-01-01, sid 37
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Trygg-Hansa fått information om att polisen avslutat ärendet fattar bolaget
beslut om ersättning utifrån de handlingar som finns tillgängliga i ärendet.53

4.3.2 Folksam

Folksam har valt att lägga upp sitt villkor på liknande sätt. De anger följande
händelser och summaersättningar54:

Händelse Ersättningsbelopp

Misshandel utförd av en gärningsman utan
vapen

6 000 kr

Misshandel utförd av flera gärningsmän eller
en gärningsman med vapen

10 000 kr

Grov misshandel
- om gärningen inte medfört sjukskrivning
- om gärningen medfört akut sjukskrivning

kortare tid än en vecka
- om gärningen medfört akut sjukskrivning i

en vecka eller mer

10 000 kr
15 000 kr
30 000 kr

Grov misshandel som medfört livshotande
skada

70 000 kr

Mord- eller dråpförsök
- om gärningen inte medfört livshotande

kroppsskada
- om gärningen medfört livshotande

kroppsskada

70 000 kr

120 000 kr

Sexualbrott enligt 6 kap 1§ 1-3st, 2§ 3 st och
4§ 1-2st brottsbalken

90 000 kr

Sexualbrott enligt 6 kap 1§ 4 st och 4 § 3 st
brottsbalken

110 000 kr

Försäkringen gäller med en självrisk på 1 500 kr.

Utöver summaersättningen lämnar Folksam även ersättning för medicinsk
invaliditet. Medicinsk invaliditet är, i Folksams villkor definierat som, ett
tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning
av kroppsfunktionen, som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och
arbetsförhållanden eller fritidsintressen55. Även förlust av inre organ ersätts.

                                             
53 Kristina Södermark, skadereglerare Trygg-Hansa, 2005-10-27
54 Folksams Hem och Villa försäkringsvillkor 1 januari 2004, sid 24
55 Folksams Hem och Villa försäkringsvillkor 1 januari 2004, sid 19
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Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr vilket innebär att ersättningen för den
fastställda invaliditetsgraden beräknas på detta belopp. Försäkringsbeloppet
gäller före 50 år därefter minskas beloppet med 5 procentenheter per år fram
till 65 år då ingen ytterligare minskning sker. Ytterligare en begränsning
finns när det gäller invaliditetsgraden. Låga invaliditetsgrader under 5%
ersätts med 1% av försäkringsbeloppet. För högre invaliditetsgrader lämnas
ersättning med invaliditetsgraden multiplicerat med försäkringsbeloppet. Vid
invaliditetsgrader under 5% minskas inte försäkringsbeloppet p g a den
försäkrades ålder.56

En viktig förändring av villkoren är att Folksam numera inte ersätter
ekonomisk invaliditet. När ersättning tidigare lämnades enligt
skadeståndslagens regler lämnades även ersättning för framtida
inkomstförlust d v s ekonomisk invaliditet men detta har man nu tagit bort ur
villkoret. Detta medför att de brottsoffer som drabbas av ekonomisk
invaliditet till följd av ett överfall måste vända sig till
Brottsoffermyndigheten för att få den delen av skadan reglerad. 

Folksam skadereglerar överfallsärenden via s k direktskadereglering. Det
innebär att det ofta räcker med ett samtal och en muntlig redogörelse för att
få ut sin ersättning. Skaderegleraren gör själv en bedömning av brottets
karaktär. Polisrapport och förundersökning krävs endast in i svårare ärenden
där det handlar om höga ersättningar eller oklara händelseförlopp. Ca 25%
av alla skadeärenden handläggs via direktskadereglering.

Eftersom ersättningen lämnas utefter principer om summaersättning innebär
det att man inte behöver ta hänsyn till om gärningsmannen kan betala. Om
man har flera försäkringar kan man dessutom söka ersättning från samtliga,
något som händer relativt ofta bland Folksams kunder, p g a den höga
andelen kollektivanslutna försäkringar genom fackförbunden.

                                             
56 Folksams Hem och Villa försäkringsvillkor 1 januari 2004, sid 20
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4.4 Bolagsjämförelse

Ovan har beskrivits hur försäkringsvillkoren ser ut i de tre utvalda
försäkringsbolagen. De generella undantagen är utformade på likartat sätt
medan andra delar som t ex självrisker och försäkringsbelopp skiljer sig åt.
Nedan följer en kort beskrivning över viktiga undantag och begränsningar:

Villkor If Trygg-Hansa Folksam

Självrisk 1 500 kr Nej 1 500 kr

Försäkringsbelopp 500 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr

Medicinsk invaliditet
(nedsatt
funktionsförmåga)

Ja Ja Ja

Ekonomisk invaliditet
(nedsatt arbetsförmåga)

Ja Ja Nej

Undantag för skada
orsakad av
familjemedlem eller
annan närstående som
omfattas av
försäkringen.

Ja Ja Ja

Ersättning lämnas
oavsett gärningsmannens
betalningsförmåga.

Nej, endast om
gärningsmannen
inte kan betala.

Ja Ja

Undantag för alkohol-
och narkotikapåverkan

Ja Ja Ja

4.5 Bakgrunden till förändringarna

Anledningen till att man genomförde villkorsförändringarna från
skadeståndsrättslig ersättning till summaersättning skiljer sig åt mellan de
försäkringsbolag vi valt att titta närmare på, Trygg-Hansa och Folksam. 

När det gäller Trygg-Hansa hade man praktiska bekymmer med
skaderegleringen med stora balanser och svårigheter att hantera ärendena
inom en rimlig tid. Det dåvarande försäkringsvillkoret ansågs dessutom vara
orättvist och skaderegleringen ohanterlig. Detta blev särskilt tydligt i ett
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antal uppmärksammade fall där många samtidigt blev skadade, t ex skotten
vid Sturecompagniet 1994 och Backaplansbranden i ett diskotek i Göteborg
1998. En utredning angående villkorets utformning gjordes därför 1996 men
bordlades då, eftersom Trygg-Hansa inte var mogen för en förändring. År
2002 återupptogs arbetet och man granskade samtliga gamla överfallsskador
för att komma fram till rimliga ersättningsnivåer.57   

Målet med det nya villkoret var att det inte skulle krävas specialistkunskap
inom skadeståndsrätt för att reglera skadorna, utan bara kunskap om att
bedöma om ersättningsrätt föreligger eller inte. Sådan juridisk kunskap fanns
redan på Trygg-Hansas skadekontor i Umeå, vilket också hade fördelen att
ligga i samma stad som Brottsoffermyndigheten. Diskussioner fördes därför
också kontinuerligt med BrOM under utvecklingsarbetet. En enklare
skadereglering gjorde också att man vid det aktuella tillfället kunde spara in
2-3 arbetskrafter. Genom villkorsförändringen krävs inte lika stora
utredningar och handläggningen kunde därmed flyttas till den grupp som
tidigare endast utredde om händelsen var ersättningsbar eller inte.58

Ytterligare en orsak till att Trygg-Hansa ville förändra försäkringsvillkoret
var att domstolarna inte sällan utdömer skadestånd som är sakprövade men
som skiljer sig från praxis. Personskada ersätts i enlighet med
Skadeståndslagen  5:1. Detta ledde till att det dåvarande försäkringsvillkoret
ofta låg som grund till badwill, då försäkringen inte ersatte brottsoffret med
det skadestånd han/hon trots allt blivit tilldömd.59

För Folksam var behovet delvis ett annat. Man såg att skadekostnaderna
ökade kraftigt vilket äventyrade lönsamheten i affären. Från mitten av 1990-
talet ökade antalet skador med ca 15% per år, troligen mest p g a ökad
information från polis och åklagare om att ersättning kan lämnas från
hemförsäkringen.60 Antalet skador var år 2000 dubbelt så många som tio år
tidigare.61 

Även här kan Backaplansbranden i Göteborg nämnas. Eftersom Folksam
försäkrar en stor mängd personer (Folksam har hälften av alla
hemförsäkringar med överfallsskydd) genom sina kollektivavtalade
hemförsäkringar så drabbades de hårt av branden och den visade sig bli den
enskilt dyraste skadan för Folksam sedan 1960-talet, med en utbetald
ersättning på över 50 miljoner kronor.62 Dessa extraordinära kostnader
räknas dock inte med i den löpande statistiken, som presenteras nedan.

                                             
57 Kent Hjalmarsson, ställföreträdande skadechef personskador Trygg-Hansa, 2005-12-16
58 Kent Hjalmarsson, ställföreträdande skadechef personskador Trygg-Hansa, 2005-12-16
59 Kent Hjalmarsson, ställföreträdande skadechef personskador Trygg-Hansa, 2005-12-16
60 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
61 Folksams årsredovisning 2000, sid 20
62 Folksams årsredovisning 2000, sid 20
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Överfallsskyddet var till slut den näst största kostnadsposten inom
hemförsäkringen varför utvecklingen var tvungen att brytas på något sätt.
Genom att övergå till summaersättning fick Folksam bukt på
kostnadsutvecklingen och även en billigare drift genom
direktskaderegleringen. Villkoren är nu tydligare gentemot kunderna och
ersättningen kan betalas ut snabbare. 

Tittar man på hur antalet rån- och överfallsskador och kostnaden för dem har
utvecklats under de senaste fem åren verkar det som att samtliga tre
granskade försäkringsbolag fått bukt på kostnadsökningarna, trots ett ökat
antal ärenden.
 
Antal skador 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2000-2004
If63 -15,8% -4,8% -13,6% -12,6% -16,8%
Folksam64 +7,0% +8,0% -3,0% +11,0% +24,4%
Trygg-Hansa65* +18,4% +33,5% +21,4% -36,9% +21,0%

Skadekostnad 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2000-2004
If +10,9% -10,7% -9,9% -18,8% -27,5%
Folksam ±0% +1,0% -2,0% -19,0% -20,0%
Trygg-Hansa* -17,7% -11,0% -13,3% -35,1% -58,8%
*Trygg-Hansa har under årens bytt metod att redovisa skador, varför siffrorna är långt ifrån exakta.
Däremot är trenden korrekt, att skadekostnaden minskar.

4.6 Skaderegleringsprocessen66  

Vi har tidigare beskrivit den samlade process en skadelidande måste
genomgå efter t ex ett överfall, från polisanmälan till utbetalning av
ersättning från ett försäkringsbolag och/eller Brottsoffermyndigheten. Vi
skall nu beskriva den process som följer efter anmälan till
försäkringsbolaget. Undantag från denna process är Folksams
direktskadereglering där ersättning i de flesta fallen kan lämnas redan efter
ett samtal.

4.6.1 Anmälan till försäkringsbolaget

Den skadelidande ringer till sitt försäkringsbolag för att anmäla händelsen.
Skaderegleraren tar upp en anmälan och skickar sedan en skadeblankett som
den skadelidande skall fylla i och skicka in. Skriftlig anmälan behövs i de
allra flesta fall eftersom blanketten även fungerar som fullmakt för
                                             
63 Christer Johansson, Analytiker Produkt & Pris, If, 2005-12-13
64 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-21
65 Anders Sandell, Statistiker Produkt Sak, Trygg-Hansa, 2005-12-12
66 Kristina Södermark, skadereglerare Trygg-Hansa, 2005-10-27
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försäkringsbolaget att ta in handlingar i ärendet såsom journaler,
polisanmälan, dom m m.

Försäkringsbolaget mottar den skriftliga skadeanmälan och påbörjar ärendet
genom att begära in journaler och polisanmälan. Först när de har polisens
utredning i ärendet kan de fatta beslut om skadan är ersättningsbar enligt
villkoren eller inte. Om ärendet går till åtal och det i förundersökningen finns
olika uppgifter om händelseförlopp och parternas inblandning i ärendet
avvaktar försäkringsbolaget domstolens bedömning innan beslut om
ersättning fattas. Detta för att t ex kunna avgöra om den skadelidande varit
påverkad av alkohol, utsatt sig för risken att skadas och i vissa fall
säkerställa ärendets brottsrubricering. I de flesta fall leder händelsen inte till
åtal utan förundersökningen läggs ned p g a att spaningsuppslag saknas. I de
fallen får försäkringsbolaget bedöma ärendet utifrån tillgängliga handlingar.

4.6.2 Gärningsmannens betalningsförmåga

I de fall ersättning skall lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler skall den
skadelidande i första hand kräva gärningsmannen på ersättning i de fall
gärningsmannen är känd. Detta sker vanligtvis genom
Kronofogdemyndighetens utmätningsförfarande. Om det visar sig att
gärningsmannen saknar betalningsförmåga reglerar försäkringsbolaget
ersättningen och övertar därmed den skadelidandes skadeståndskrav
gentemot gärningsmannen. Försäkringsbolaget regressar, d v s återkräver,
utbetald ersättning av gärningsmannen i den skadelidandes ställe.
När det gäller summaersättning är fördelen att den skadelidande inte måste
kräva gärningsmannen på ersättning först för att få ersättning från sin
försäkring. Summaersättningen utbetalas oavsett om gärningsmannen kan
betala eller inte. Vid summaersättning övertar inte försäkringsbolaget den
skadelidandes skadeståndsanspråk gentemot gärningsmannen som de gör vid
skadeståndsrättslig ersättning. Detta kan medföra att i de fall
gärningsmannen kan betala får skadelidande ersättning både från sin
hemförsäkring och från gärningsmannen. 

4.6.3 Ersättningens storlek

När relevanta handlingar inkommit i ärendet och försäkringsbolaget kommit
fram till att skadan är ersättningsbar skall ersättningens storlek bedömas. 

Vid summaersättning lämnas ersättning baserad på den brottsrubricering som
framgår av polisanmälan och/eller domen. Vilken summaersättning som
skall betalas ut vid de olika brottsrubriceringarna framgår av
försäkringsvillkoren. I de fall skadorna är så pass allvarliga att de medför en
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bestående nedsättning av kroppsfunktionen och/eller arbetsförmågan kan en
s k invaliditetsbedömning göras tidigast ett år från skadehändelsen. Den
skadelidande får i de fallen återkomma med ett invaliditetsintyg som en
läkare skriver ut efter genomförd undersökning av de kvarstående besvären.

I de fall ersättning ska lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler lämnas
ärendet över till en personskadereglerare, vanligtvis samma personer som
reglerar personskador till följd av trafik. Beräkning av ersättningen görs i
enlighet med skadeståndsrättslig praxis t ex trafikskadenämndens
ersättningstabell avseende sveda och värk samt lyte och men.

4.6.4 Handläggningstider

Hur lång tid det tar för försäkringsbolaget att handlägga ett ärende är mycket
svårt att säga generellt. I vissa fall kan ersättningen utbetalas direkt när
anmälan kommer in, vilket gäller för enklare skador där händelseförloppet är
tydligt och klart, gärningsmannen är okänd och summaersättning skall
utbetalas. Medan andra ärenden kan ta flera år framför allt om skadan är så
allvarlig att den skadelidande får nedsatt arbetsförmåga och ersättningen
regleras enligt skadeståndsrättsliga regler.

4.7 Ersättningen till den skadelidande

För att belysa konsekvenserna av försäkringsbolagens förändrade villkor har
vi fått ta del av ett verkligt skadefall från Trygg-Hansa som kan ses som ett
typfall när det gäller händelseförlopp och skadeföljder, givetvis kan
ersättningsnivåerna skilja sig från fall till fall. Vi har tittat på vilken
ersättning som kan lämnas enligt Trygg-Hansa, Folksam och If:s villkor för
att se vilka ekonomiska konsekvenser en summaersättning får för den
skadelidande jämfört med den skadeståndsrättsliga ersättningen. 

4.7.1 Händelseförlopp och skadeföljder

Händelsen utspelar sig nattetid på sommaren i Stockholm. Två tjejer, som vi
kallar för Eva och Anna, är på väg hem från krogen klockan 01.00 när de
möter en man som utan anledning kallar Eva för hora. Anna blir arg och
säger att han inte får kalla hennes kompis för hora varpå mannen spottar
henne i ansiktet. Eva skriker att han inte får spotta varpå han spottar även
henne i ansiktet. Därefter knuffar mannen omkull Eva på marken, slår henne
i ansiktet och sparkar henne flera gånger i ryggen. Anna försöker knuffa
undan mannen och skriker att han skall sluta, mannen slår till henne i
ansiktet över kinden och örat och försvinner sen från platsen. 
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Skadorna som uppstod är följande:

Eva Smärta i höger hand samt i ryggen och ömhet över revbenen.
Svullen läpp som är lätt missfärgad. Risken för bestående
fysiska men bedöms som små.

Anna Svullnad och ömhet kring ena örat, ringningar i örat en tid efter
överfallet. Risken för bestående fysiska men bedöms som små.

Brottsrubriceringen är misshandel och ofredande (Eva) respektive
misshandel (Anna).

I detta fall är gärningsmannen känd då han kort efter misshandeln grips av
några väktare som även blivit vittnen till händelsen. Eva och Anna pekar
även ut gärningsmannen som den man de blivit överfallna av. 

4.7.2 Skadeståndsyrkande och Tingsrättens dom

Inför Tingsrättsförhandlingarna tar Eva och Anna kontakt med
Brottsoffermyndigheten som ger dem råd om vilka ersättningsyrkanden de
bör ha mot gärningsmannen. Eva yrkar 5 000 kr för sveda och värk samt 15
000 kr för kränkning. Anna yrkar 2 000-3 000 kr för sveda och värk samt 
8 000 –10 000 kr för kränkning.

I Tingsrätten döms gärningsmannen för ofredande och misshandel. Straffet
blir fängelse i två månader. Skadeståndet sakprövas och Eva tillerkänns 2
000 kr för sveda och värk samt 10 000 kr för kränkning, totalt 12 000 kr.
Anna tillerkänns 2 000 kr för sveda och värk samt 5 000 kr för kränkning
samt kostnader med 240 kr, totalt 7 240 kr. 

Gärningsmannen blir skyldig att betala den obligatoriska avgiften till
brottsofferfonden som för närvarande är 500 kronor, se även stycket 3.3
Brottsofferfonden.

4.7.3 Försäkringsersättning

Den beskrivna händelsen är ersättningsbar enligt Trygg-Hansa, Folksam och
If:s villkor för överfallsmomentet i hemförsäkringen. I detta fall har vi utgått
ifrån att skadorna inte medför någon för framtiden bestående nedsättning av
kroppsfunktionen eller några ärr vilket innebär att ersättningen stannar vid
nedanstående belopp. I de fall kvarstående besvär finns görs en
invaliditetsbedömning samt bedömning av kvarstående ärr vanligtvis tidigast
ett år från skadehändelsen.
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Ersättning lämnas enligt försäkringsvillkoren enligt följande:

Brottsrubricering Trygg-Hansa Folksam* If*

 Misshandel
(Anna)

8 000 kr 4 500 kr 5 740 kr

 Misshandel och
ofredande (Eva)

12 000 kr 4 500 kr 10 500 kr

*Självrisk 1 500 kr är avräknat

If bedömer ersättningen enligt skadeståndsrättsliga regler, se stycke 4.2.1. I
detta fall när domen är sakprövad bedömer If om det utdömda skadeståndet
är skäligt och betalar i förekommande fall ersättning enligt dom. I det fallet
skadeståndet inte är sakprövat måste If utreda ärendet för att kunna avgöra
vilken ersättning som skall utbetalas till den skadelidande, se vidare
Skaderegleringsprocessen 4.6. 

Brottsoffermyndigheten blir i detta fall aktuell endast i det fall den
skadelidande har hemförsäkring i Folksam och brottsrubriceringen är
misshandel och ofredande. Detta eftersom Folksams ersättning understiger
utdömt skadestånd. 

Det vi kan konstatera är att detta exempel visar att Trygg-Hansas
summaersättning ligger i nivå med det utdömda skadeståndet. Det innebär att
brottsoffret i detta fall inte behöver vända sig till Brottsoffermyndigheten för
ytterligare ersättning. Däremot blir det en betydligt lägre ersättning hos
Folksam och brottsoffret måste därmed vända sig till
Brottsoffermyndigheten. Det bör dock poängteras att detta är ett exempel på
händelse och ersättningsbelopp. Vid skada med annan brottsrubricering än
de ovan kan ersättningen givetvis ligga på en annan nivå och se annorlunda
ut mellan försäkringsbolagen. Trygg-Hansa ersätter t ex inte ringa
misshandel så i de fallen får brottsoffret vända sig direkt till
Brottsoffermyndigheten medan Folksam lämnar ersättning.
Villkorsprodukter är svåra att jämföra då ersättningen i det ena fallet blir
högre hos ett bolag och lägre hos ett annat. Totalt sett är det därför svårt att
avgöra vilken produkt som är bäst.

Slutsatsen är ändå att det inte nödvändigtvis är så att försäkringsbolagens
förändrade villkor med automatik medför en lägre ersättning till brottsoffret.  
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5. Riskbegreppet och försäkring

Begreppet risk har många olika definitioner. Vår omvärld och våra
erfarenheter påverkar oss och vårt sätt att se på risk. Risker som omskrivs i
media upplever vi generellt som farligare än andra risker som inte är lika
omskrivna.67 Risk kan också ses som en situation eller händelse där något av
mänskligt värde (inklusive människor själva) ställs inför en situation där
utgången är osäker.

Samtidigt är riskupplevelsen en i högsta grad individuell känsla. Kvinnor är
t ex generellt mindre riskbenägna än män och det finns även skillnader
beroende på t ex ålder, social tillhörighet och utbildning. Risker som vi har
kontroll över, eller åtminstone tror oss ha kontroll över accepterar vi även
om de är många gånger större än risker vi inte kan kontrollera.68 
Sannolikheten att råka ut för en skada eller förlust är en anledning till att vi
tecknar försäkring. Syftet med försäkringar är att lindra ett tillstånd som
orsakats av en skada eller förlust genom att försäkringen kan lämna
ekonomisk ersättning. Försäkring är en form av riskfinansiering men man
kan även förebygga skador genom att vidta skadeförebyggande åtgärder. 

Generellt sett kan vi bli bättre på att verka skadeförebyggande. En av de
viktigaste orsakerna är att det finns en tendens i samhället att människor
tänker ”det händer inte mig”. Detta gäller framför allt vid LP/HC risker d v s
risker med låg sannolikhet att de inträffar men som om de inträffar medför
stora konsekvenser.69 Det finns flera olika riskdimensioner som styr vår
riskperception, en har vi redan berört d v s det händer inte mig, men det finns
även flera t ex om risken är känd är den inte lika farlig som en risk vi inte
känner till.

När det gäller överfallsskyddet i hemförsäkringen är det i sig sällan en
anledning till att människor tecknar hemförsäkring. Den största anledningen
att vi tecknar hemförsäkringar är att vi vill ha ett ekonomiskt skydd i det fall
vårt hem drabbas av t ex en brand eller inbrott. Därav blir överfallsskyddet i
hemförsäkringen sällan ett medvetet val av riskfinansiering eftersom gemene
man ofta inte har vetskapen om att det ingår ett överfallsskydd i
hemförsäkringen. Däremot är det nog vanligt i dagens samhälle att vi
människor tänker skadeförebyggande t ex  tänker vi  oss ofta för vart vi går
när vi vistas utomhus på kvällen och natten då en stor andel av överfallen
sker.  

                                             
67 Mastering Risk, Pickford James, artikel ”The subjective perception of risk” av Fenton-O`Creevy,
Soane Emma, sid 25-29
68 Riskupplevelsens psykologi, i Riskbedömning - kunskap om risker, Sjöberg, Lennart, sid 27-36
69 Mastering Risk, Pickford James, artikel ”Seeking succour from the rising costs of catastrophe” av
Kunreuther Howard, sid 260-264
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6. Analys
 
6.1 Ekonomiska konsekvenser

Generellt går det inte att säga att förändringen gjort alla brottsoffer till
vinnare eller förlorare ur en ekonomisk synvinkel eftersom
summaersättningen är ett fast belopp och den skadeståndsrättsliga
ersättningen kan variera utifrån omständigheterna. Det är dessutom upp till
respektive försäkringsgivare att sätta belopp på de summor som ska ersättas.
I det typfall vi visat i uppsatsen var ersättningen från Trygg-Hansa högre än
skadeståndet och Folksams ersättning lägre. I andra fall kan resultatet
givetvis vara det omvända. 

Brottsoffer lider, såvitt vi kan se, ingen ekonomisk skada av förändringen
eftersom kompletterande ersättning kan sökas från Brottsoffermyndigheten
(BrOM). Det är alltså i sista hand staten i form av BrOM som får stå för
ökade kostnaderna p g a försäkringsbolagens förändrade villkor.
 
BrOM uppger att de upplever en ökning av antalet brottsoffer som är
missnöjda med den ersättning som lämnas av försäkringsgivaren, medan
skadereglerare på Trygg-Hansa uppfattar att ersättningarna ligger väl i nivå
med skadeståndsrättslig praxis. 

I tabellen nedan finns en jämförelse mellan BrOM:s ersättningsnivåer för
kränkning och försäkringsbolagens summaersättning. BrOM:s belopp som
framgår av tabellen avser endast kränkningsersättning medan
summaersättning hos försäkringsbolagen är tänkt att täcka både kränkning,
sveda och värk och akuta kostnader. If jämförs tillsammans med BrOM
eftersom deras ersättningsnivåer baseras på den skadeståndsrättsliga
ersättningen. Det finns alltid fall där BrOM p g a särskilda omständigheter
väljer att ersätta med antingen ett lägre eller ett högre belopp än som anges i
tabellen nedan. 
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Brottsoffer-
myndigheten70 / If*

Trygg-Hansa71 Folksam72

Misshandel 5 000 – 10 000 kr 8 000–10 000 kr 6 000 – 10 000 kr
Grov
misshandel

10 000 – 75 000 kr 30 000 kr 10 000 – 30 000 kr

Grov
misshandel som
lett till livs-
hotande skada

60 000 – 100 000 kr 80 000 kr 70 000 kr

Mord- eller
dråpförsök som
medför kropps-
skada

60 000 – 100 000 kr 8 000 kr – 80 000 kr 70 000 – 120 000 kr

Våldtäkt 75 000 kr 100 000 kr 90 000 kr
Grov våldtäkt 90 000 – 125 000 kr 150 000 kr 110 000 kr
Våldtäkt mot
barn

100.000 kr** 100 000 kr 90 000 kr

Grov våldtäkt
mot barn

100 000 kr** 150 000 kr 110 000 kr

Sexuellt tvång 75 000 kr 50 000 kr Ingen ersättning
Sexuellt
utnyttjande av
barn

** 30 000 kr 90 000 kr

Grovt sexuellt
utnyttjande av
barn

** 60 000 kr 90 000 kr

*Vi har sammanställt If i samma tabell som BrOM eftersom If:s ersättningsnivåer grundar sig på
skadeståndsrättslig ersättning. BrOM är i många fall vägledande avseende skadeståndets storlek,
varför If:s ersättning generellt bör ligga i samma nivå. Högre ersättningsnivåer kan förekomma i
särskilt ömmande fall. De angivna beloppen avser endast kränkningsersättning.
**Detta enligt motsvarande tidigare regelverk. Inga utredda fall finns avseende sexuella övergrepp
mot barn enligt den nya sexualbrottslagstiftningen från 2005.

Till de ersättningar som ovan presenteras för BrOM och If kommer även
andra ersättningsposter t ex sveda och värk, som ersätts enligt
Trafikskadenämndens tabellverk för personskador. Normalt är ersättningen
för sveda och värk exempelvis vid våldtäkt 10.000 kr.73

Misshandel och grov misshandel står för en mycket stor majoritet av antalet
lagföringsbeslut, inom de brottsrubriceringar vi jämfört omkring 75-95%

                                             
70 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003
71 Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring, Försäkringsvillkor 2003-01-01, Trygg-Hansa sid 35
72 Hem och villa, Försäkringsvillkor 2004-01-01, Folksam, sid 24
73 Per Rubing, Brottsskadechef, Brottsoffermyndigheten, 2006-01-11
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(olika statistik beroende på var man söker).74 Eftersom ersättningsnivåerna
från försäkringsbolagen i de flesta fall ligger i nivå med BrOM:s ersättning i
dessa två kategorier verkar det inte vara sannolikt att en stor mängd ärenden
går vidare från försäkringsbolagen Trygg-Hansa och Folksam i dessa fall.
Eftersom If lämnar skadeståndsrättslig ersättning är sannolikheten även där
liten att skadeärenden därifrån går vidare till BrOM för
brottsskadeersättning. 

Däremot har lagen nyligen ändrats avseende sexualbrott mot minderåriga.
Där ligger BrOM:s ersättningsnivåer betydligt högre, och om lagen kommer
att utnyttjas mer framöver leder det till en ökad kostnad och arbetsbelastning
för dem.

Villkorsförändringarna har också lett till att Folksam inte ersätter framtida
inkomstförlust, vilket man tidigare gjorde grundat på skadeståndsrättslig
ersättning. Detta medför att de kunder som drabbats av ett överfall och får
summaersättning från Folksam regelmässigt måste vända sig till
Brottsoffermyndigheten för att få kompletterande ersättning om
arbetsförmågan blir nedsatt.

Det är en svår fråga att besvara vad som gett upphov till kostnadsökningen
för BrOM. BrOM är idag normsättande vad gäller brottsskadeersättning i
många fall, och de har därmed själva satt nivåerna på de ersättningar som
lämnas. Eftersom det skydd som finns i hemförsäkringen är ett komplement
till samhällets skydd kan det tyckas hårt att säga att försäkringsbolagen
lägger över kostnader på staten. Överfallsskyddet kom en gång till som en
mer eller mindre tillfällig överenskommelse mellan staten och
försäkringsbranschen för att lindra kostnadsökningen för staten.
 
6.2 Tidsmässiga konsekvenser

Tid är pengar inom alla branscher. En kortare handläggningstid spar pengar i
form av driftskostnader. Vi har tyvärr inte fått tillgång till någon konkret
statistik från de tre jämförda försäkringsbolagen vad gäller hanteringen av
skadeärenden av denna typ. Inte heller verkar det finnas några jämförelser
gjorda före och efter införandet av summaersättning. Rent generellt kan dock
sägas att kortare handläggningstid ger lägre kostnader för försäkringsbolaget.

Folksams direktskadereglering leder till att ersättning betalas ut snabbt vilket
ur driftskostnadssynpunkt är effektivt, men också ökar risken för felaktiga
utbetalningar. Risken att försäkringen utnyttjas felaktigt blir större ju färre

                                             
74 Åklagarväsendets hemsida http://www.aklagare.se/nyweb3/statistik.htm, 2005-12-08,
Brottsofferjourens hemsida http://www.boj.se/index.pl/statistik6, 2005-12-08, Brottsförebyggande
rådets hemsida http://statistik.bra.se/solwebb/action/index, sökfunktion, 2005-12-08
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kontroller som finns. Enligt Folksams interna undersökningar är dock antalet
felaktiga utbetalningar marginell.75

Trygg-Hansa kräver i många fall in intyg på polisrapport och läkarjournaler
vilket leder till en längre och därmed mer kostsam skaderegleringsprocess.
Däremot säkerställer det i högre grad att rätt person får rätt ersättning.
Vid summarersättning kan brottsoffret dock få vänta på full ersättning
ytterligare en tid eftersom kompletterande ersättning i form av statlig
brottsskadeersättning måste ansökas hos Brottsoffermyndigheten. 

Genom att If måste invänta fällande dom och beslut om skadeståndets
storlek, samt Kronofogdens utredning om betalningsförmåga hos
gärningsmannen kan tiden mellan skadeanmälan och utbetalning ibland bli
väldigt lång. Folksam och Trygg-Hansa behöver, då överfallsskyddets
ersättning i deras fall inte är skadeståndsrättslig, inte vänta på Kronofogdens
utredning eftersom ersättning lämnas oavsett om gärningsmannen kan betala
eller inte.

Ur kundperspektiv är dock handläggningstiden inte det viktiga, så länge
väntan inte blir orimligt lång. En snabb handläggningstid kan inte ersätta
korrekt bemötande eller i brottsoffrets ögon, en rimlig ersättning.76

6.3 Psykologiska konsekvenser

Att bli utsatt för misshandel eller våldtäkt är en stor kränkning mot den
personliga integriteten. Många vågar inte polisanmäla det brott de utsatts för
p g a rädsla och skam. De som kontaktar polisen tvingas upprepade gånger
att mentalt gå igenom händelsen igen, i polisrapporten, i domstolen, hos
försäkringsbolagen och till sist även hos Brottsoffermyndigheten.77 

Det ter sig därför viktigt att bemötandet gentemot brottsoffret blir så
professionellt och förtroligt som möjligt. En snabb skadereglering leder ofta
till en form av ”löpande band” där ärenden snabbt ska avslutas.
Försäkringsbolaget upplevs som känslokallt och ersättningen
schablonmässig. Det tas ingen hänsyn till inre omständigheter och kundens
känslomässiga situation. Många brottsoffer avslutar därför kontakten med en
känsla av ”Var jag inte värd mer än så?”78 Risken finns att brottsoffret får ett
sämre bemötande från okunnig personal när man övergår till
summaersättning.79 Detta eftersom det inte längre görs lika nyanserade

                                             
75 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
76 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
77 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
78 Brottsofferjourens hemsida http://www.boj.se/index.pl/vanliga_reaktioner_och_problem,
http://www.boj.se/index.pl/brottsoffer_berttar, 2005-12-08
79 Mary Tano, brottsofferassistent, Brottsofferjouren Stockholm Norrort, 2005-11-08
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bedömningar eller behöver kundens förtroende för att reglera skadan.
Skadereglerare kan sättas in efter en kort villkorsutbildning utan att utbildas i
hur man bemöter en person som drabbats av ett brott.

Folksam upplever dock inte att antalet klagomål från kunderna har ökat
sedan överfallsvillkoret skrevs om, i vart fall inte avseende bemötandet.80

                                             
80 Staffan Tellenbach, Utvecklingschef Överfallsskyddet Folksam, 2005-12-09
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7. Slutsats

Vi kan konstatera att frågan är mer mångfasetterad än vi först trodde.
Förändringarna i överfallsskyddet beror inte enbart på att försäkringsbolagen
vill spara pengar det finns även flera andra anledningar. Det är nödvändigtvis
inte heller så att försäkringsersättningen till de försäkrade blir lägre, i vissa
fall blir det t o m en högre försäkringsersättning med summaersättningen.
Ekonomiskt sett förlorar inte brottsoffret på de förändrade villkoren och
försäkringsbolagen får en effektivare skadereglering som blir tydligare för
kunden. Däremot befarar Brottsoffermyndigheten att statens kostnader
kommer att öka eftersom summaersättningen inte alltid är tillräcklig.

Det är ytterst viktigt att tänka på att brottsoffer har hamnat i en väldigt
speciell situation. Ekonomisk ersättning är ofta sekundär, men ändå något
man förväntar sig. Att ersättning kan lämnas ur hemförsäkringen är dock
något som inte alla förväntar sig.

Summaersättningen torde medföra en kortare handläggningstid eftersom
försäkringsbolaget inte behöver invänta utredning angående
gärningsmannens betalningsförmåga. Summaersättningen medför en enklare
skadehantering hos försäkringsbolagen vilket medför att ersättning för
kränkning, sveda och värk samt kostnader under akut tid kan betalas ut
tidigare än förut eftersom dessa ersättningsposter är angivna till ett bestämt
belopp utifrån brottsrubriceringen. 

Brottsofferjouren efterlyser ett bättre bemötande mot brottsoffren, något som
inte förändrats i och med villkorsförändringarna. Försäkringsbolagen bör
därför bli bättre på sitt bemötande mot dessa kunder. Exempel på detta är att
utbilda personalen i brottsofferkunskap, t ex i samarbete med BOJ. Polisen
har redan genomgått liknande utbildningar. 

Att göra hanteringen smidigare även för brottsoffret, t ex genom att begära in
polis- och åklagarrapport och inte utsätta brottsoffret för pressen att behöva
gå igenom händelseförloppet en gång till är också något som troligen skulle
leda till nöjdare kunder.

Vad gäller en av de inledande frågorna, ska försäkringsbolagen över huvud
taget ersätta denna typ av skador, så hittar vi inget klart svar. Så länge det
finns ekonomiska vinster att göra i produkten och kostnaderna inte överstiger
intäkterna finns inget incitament för försäkringsbolagen att inte behålla
momentet i sina försäkringar. Vår känsla vid besöken hos samtliga
försäkringsbolag är att funderingarna på överfallsskyddets vara eller icke
vara finns, men att inga konkreta förändringsplaner finns.
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Momentet utgör olika stor del av premien i hemförsäkringen, men är ändå en
kostnad (1,8% av riskpremien på Trygg-Hansa81, ca 9% av riskpremien på
If82 och ca 10% av riskpremien på Folksam83). Orsakerna till varför
skillnaderna är så pass stora har vi inte lyckats fastslå. Det kan dock antas
bero på t ex vilka kundgrupper försäkringsbolagen vänder sig till. Folksam
har t ex många kollektivavtalade hemförsäkringar vilket innebär att kunden i
många fall har dubbla försäkringar inom hushållet. Vid en överfallsskada ger
summaersättningen möjlighet till ersättning från alla de hemförsäkring  som
finns inom hushållet. Att ta bort överfallsskyddet skulle leda till en lägre
försäkringspremie utan att kunden står någon ekonomisk risk, tack vare den
statliga brottsskadeersättningen. Detta kan leda till ökad försäljning, då priset
är ett av de allra viktigaste försäljningsargumenten inom
försäkringsbranschen. Att ha sämre försäkringsvillkor än konkurrenterna är
dock något som sällan ser bra ut i marknadsföringshänseende. 

Utgången av att ett försäkringsbolag tar bort skademomentet helt är för oss
oklar, följer de andra efter (vilket är vanligt på oligopolliknande marknader)
eller utnyttjar konkurrenterna detta som en fördel och ett mervärde i sina
egna produkter?

Sammanfattningsvis menar vi att förändringen av överfallsskyddet i mångt
och mycket inte påverkat brottsoffren. Kostnaden har i stället till viss del
förts över från försäkringsbolagen till Brottsoffermyndigheten. 

Efter att ha studerat ersättningen till brottsoffer närmare är det två frågor som
vi ständigt återkommer till. Eftersom ersättningsprövning alltid kan ske hos
Brottsoffermyndigheten, även till de brottsoffer som helt saknar försäkring
kan det kännas orimligt att två parter ska behöva kontaktas och
handläggningstiden för brottsoffret på så sätt dras ut.

Kritik har framförts av Brottsofferjourerna att försäkringsbolagens
skadereglerare ofta har dålig kännedom om brottsoffers situation.
Brottsoffermyndigheten är en specialinriktad myndighet, som arbetar i nära
samarbete med Brottsofferjourerna, är det då inte bättre att de som är bäst på
att hantera brottsoffren i den situation de befinner sig i tar hand om ärendet
från början?

Om Brottsoffermyndigheten tog över hela ansvaret för brottsoffren skulle
staten få en bättre kontroll på hur mycket brottsligheten kostar samhället.
Frågan är om något försäkringsbolag är berett att ta bort överfallsskyddet ur
hemförsäkringen?

                                             
81 Mattias Ling, aktuarie Hus & Hem, Trygg-Hansa, 2005-12-09
82 Christer Johansson, analytiker Produkt & Pris, If, 2005-12-13
83 Staffan Tellenbach, utvecklingsansvarig överfallsskyddet, Folksam, 2005-12-09
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• Brottsförebyggande Rådet, ”Sök statistik över anmälda brott”
sökfunktion, <http://statistik.bra.se/solwebb/action/index> 8 december
2005

• Brottsofferjouren, ”Brottsoffers reaktioner och behov”,
<http://www.boj.se/index.pl/vanliga_reaktioner_och_problem>,
5 december 2005

• Brottsofferjouren, ”Polisen gör förundersökning”,
<http://www.boj.se/index.pl/att_gra_en_polisanmlan>,
17 november 2005

• Brottsofferjouren, ”Statistik från verksamhetsberättelsen 2003”,
<http://www.boj.se/index.pl/statistik6>, 8 december 2005

• Brottsofferjouren, ”Så går en rättegång till”,
<http://www.boj.se/index.pl/rttsprocessen>,
17 november 2005

• Dagens Nyheter, ”Allt fler brottsoffer får ersättning”,
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=177124>,
6 november 2005

• Rikspolisstyrelsen, ”Brottsofferarbetet inom polisen”,
<http://www.polisen.se/inter/mediacache//4347/4637/1_Brottsoffer_hand
l03.pdf>, 28 september 2005

• Statistiska Centralbyrån, ”Befolkningsstatistik” sökfunktion,
<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp>, 8 december 2005

• Sveriges Radio, "Brottsoffermyndigheten sänker ofta
skadestånd",<http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2006-01-
07&Artikel=768412>, 7 januari 2006

• Sveriges Regering, Lagrådsremiss 2004/80/EG ”Europeisk
brottsskadeersättning”,
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/06/30/706dde92.pdf>,
22 september 2005

• Sveriges Riksdag, Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU6
”Europeisk brottsskadeersättning”,
<http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3325&dok_id=GT0
1JuU6>, 22 september 2005

• Åklagarväsendet, ”Åklagarverksamheten i siffror,
<http://www.aklagare.se/nyweb3/statistik.htm>, 8 december 2005
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8.4 E-post

• Karlsson Christer, Analytiker Produkt & Pris If
<christer.johansson@if.se>,  13 december 2005

• Ling Mattias, Aktuarie Hus & Hem, <mattias.ling@trygghansa.se>,
9 december 2005

• Rubing Per, Brottsskadechef Brottsoffermyndigheten,
<per.rubing@brottsoffermyndigheten.se>, 11 januari 2006

• Sandström Arne, Sveriges Försäkringsförbund,
<arne.sandstrom@forsakringsforbundet.com>, 28 september 2005 & 16
januari 2006

• Tellenbach Staffan, Utvecklingschef Överfallsskyddet Folksam,
<staffan.tellenbach@folksam.se>, 21 december 2005



43

9 Bilagor 

9.1 Intervjufrågor

Folksam och Trygg-Hansa

1. Hur många överfallsskador hanterar ni per år? 

2. Hur ser utvecklingen ut d v s ökar eller minskar antalet fall?

3. Hur ser  kostnadsutvecklingen ut för dessa skador? Medelskada?

4. Hur gäller er hemförsäkring vid överfall?

5. Sker några villkorsförändringar avseende överfallsskyddet från
årsskiftet?

6. Vad är bakgrunden till att ni gjorde förändringar i överfallsskyddet?

7. Hur ser ni på att andra bolag valt att förändra/behålla ersättningen?

8. Hur har förändringarna påverkat er verksamhet?  

9. Har den genomförda förändringen utvärderats? Fick förändringen avsedd
verkan?

10. Hur har förändringarna mottagits från kunderna d v s de skadelidande
alt.ombuden?  

11. Hur har hanteringen av skadorna förändrats i och med
summaersättningen?  

12. Har skadekostnaderna ökat eller minskat efter förändringen?  

13. Är ni nöjda med nuvarande villkor och hantering av överfallsskyddet?

14. Tror ni att försäkringstagarna är medvetna om vilken ersättningsform
som gäller och att den kan vara olika i olika bolag?

15. Vilka problem, fördelar/nackdelar ser ni med de båda
ersättningsformerna?
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If

1. Hur många överfallsskador hanterar ni per år? 

2. Hur ser utvecklingen ut d v s ökar eller minskar antalet fall?

3. Hur ser  kostnadsutvecklingen ut för dessa skador?

4. Hur gäller er hemförsäkring vid överfall?

5. Vad är bakgrunden till att If valt att behålla den skadeståndsrättsliga
ersättningen? 

6. Hur ser ni på att andra bolag valt att övergå till summaersättning? Är det
något ni funderar på att följa efter?

7. Är ni nöjda med nuvarande villkor och hantering av överfallsskyddet?

8. Tror ni att försäkringstagarna är medvetna om vilken ersättningsform
som gäller och att den kan vara olika i olika bolag?

9. Vilka problem, fördelar/nackdelar ser ni med de båda
ersättningsformerna?

Brottsofferjouren

1. Hur ser er verksamhet ut när det gäller överfallsskador? 

2. Vilken roll har ni vid ett överfall?

3. Hur ser ni på att flera försäkringsbolag valt att förändra ersättningen till
den skadelidande vid en överfallsskada, från skadeståndsrättslig
ersättning till summaersättning?

4. Påverkar förändringarna er verksamhet?

5. Hur har förändringarna mottagits av de skadelidande, enligt er
uppfattning?  

6. Om ni fick bestämma hur skulle ni vilja att bolagens villkor och
hanteringen av överfallsskadorna såg ut?

7. Vilka problem och fördelar/nackdelar ser ni med de båda
ersättningsformerna?
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8. Vad anser ni om bolagens informationsgivning till försäkringstagarna?

9. Är de skadelidande medvetna om vilken ersättningsform som tillämpas
och att den kan skilja mellan bolagen?

Brottsoffermyndigheten

1. Hur ser er verksamhet ut när det gäller överfallsskador? 

2. Hur många överfallsskador hanterar ni per år? 

3. Hur ser utvecklingen ut d v s ökar eller minskar antalet fall?

4. Hur ser  kostnadsutvecklingen ut för dessa skador?

5. Hur ser ni på att flera försäkringsbolag valt att förändra ersättningen till
den skadelidande vid en överfallsskada, från skadeståndsrättslig
ersättning till summaersättning?

6. Hur påverkar förändringarna er verksamhet?

7. Hur har förändringarna mottagits av de skadelidande, enligt er
uppfattning?  

8. Om ni fick bestämma hur skulle ni vilja att bolagens villkor och
hanteringen av överfallsskadorna såg ut?

9. Vilka problem och fördelar/nackdelar ser ni med de båda
ersättningsformerna?

10. Vad anser ni om bolagens informationsgivning till försäkringstagarna?

11. Är de skadelidande medvetna om vilken ersättningsform som tillämpas
och att den kan skilja mellan bolagen?
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9.2 Processen vid en överfallsskada
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