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SAMMANFATTNING 

Rätt till skadestånd har enligt svensk rätt bara den som direkt drabbas av skadan. 

Dock är det ofta fler personer än den direkt skadelidande som drabbas av 

förluster vid skador. Sådana förluster som orsakas den som inte är den direkt 

skadelidande benämns tredjemansskador. Tredjemansskador är enligt 

skadeståndslagens principer inte ersättningsgilla. Principen om nekad 

tredjemansskadeersättning har dock ett lagstadgat undantag; 5 kap 2§ 

skadeståndslagen. 

Undantaget i skadeståndslagens 5 kap 2 § tredje punkten reglerar en rätt till 

ersättning för psykiska besvär som en person drabbats av till följd av att en nära 

anhörig dödats. Detta har dock utvecklats i praxis så att det inte behöver vara 

fråga om att en person har avlidit för att ersättning ska utgå utan det kan räcka 

med att det har varit fråga om en livshotande situation.  

Barn som lider psykiska besvär genom att bevittna våld i hemmet är att betrakta 

som tredje man enligt skadeståndsrättens principer och ska därför inte ha rätt till 

skadestånd. Det har dock införts en särskild rätt till brottsskadeersättning för 

dessa barn. Brottsoffermyndigheten använder sig utav brottsskadelagen för att 

besluta om brottsskadeersättning från staten.  
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FÖRKORTNINGAR 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

BrSkL Brottsskadelagen (1978:413) 

HD Högsta domstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 

Prop. Proposition 

SkL Skadeståndslagen (1972:207) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 
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1 Inledning 

När någon har drabbats av en person- eller sakskada är det ofta fler personer än 

den direkt skadelidande som drabbas. Vid sakskador, kan utöver ägaren, även 

panthavaren, nyttjanderättshavaren eller en uppdragstagare drabbas av 

ekonomiska förluster. Vad gäller personskador kan exempelvis den direkta 

skadelidandes familjemedlemmar, affärskontakter eller arbetsgivare drabbas av 

ekonomiska förluster. Dessa förmögenhetsförluster som drabbar annan än den 

direkt skadelidande benämns tredjemansskador.  

Huvudregeln är, att den person som vållat en person- eller sakskada bara är 

skyldig att ersätta de förluster som drabbar den person vilken har lidit den 

primära skadan. Vållaren har därför ingen skyldighet att ersätta den 

förmögenhetsförlust som tredje man kan lida till följd av den primära skadan. 

Förarbeten konstaterar att någon lagstiftning rörande tredjemansskador inte 

kommer att ske, utan det är domstolarna som ska ta ställning till de problem och 

frågor som uppkommer kring ämnet.  

Huvudregeln om nekad tredjemansersättning gäller inte bara i Sverige utan i 

samtliga nordiska länder. Dock finns det undantag från denna restriktiva regel. 

För att kunna grunda någon ersättningsrätt gäller den allmänna riktlinjen att 

tredje man måste ha ett ”konkret närliggande intresse” eller annan nära 

anknytning till skadan i det enskilda fallet.1 Detta intresse kan exempelvis 

baseras på ett avtalsförhållande eller när en person skadats av en nära anhörigs 

död och genom att ha utvecklat psykiska besvär som kan hänföras till 

personskadan. 

Barn som bevittnar våld i hemmet betraktas enligt skadeståndsrätten som tredje 

man och nekas därför rätt till ersättning. Detta stämmer dock inte överens med 

brottsskadelagens 4a§ varför en särskild rätt till brottsskadeersättning har införts 

genom denna lagparagraf.  

Det finns anledning att tro att antalet barn som bevittnar våld i hemmet är 

betydligt fler än man tidigare anat. Ungefär 10 procent av alla barn har någon 

gång upplevt våld i hemmet och ungefär 5 procent av alla barn upplever det 

                                                           
1 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 22 ff.  
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mycket ofta.2 Dessa barn behöver mycket stöd. Även om ett ekonomiskt stöd 

måhända inte är det viktigaste stödet utgöt detta enligt Brottsoffermyndigheten 

en viktig del, varför det har införts en särskild rätt till brottsskadeersättning.  

Den särskilda brottsskadeersättningen som betalas ut till de barn som bevittnar 

våld i närstående relationer, kommer fortsättningsvis att benämnas såsom 

bevittnandeersättning. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att presentera när och hur möjlighet till 

ersättning uppstår för barn som har bevittnat våld i nära relationer. Denna typ av 

ersättning kan vara svår att passa in i det skadeståndsrättsliga systemet, som är 

restriktivt med att ersätta de så kallade tredjemansskador. 

För att uppnå detta syfte tas hjälp av några frågeställningar som avses besvaras, 

eller i vart fall analyseras. Frågorna är följande:  

 Vad menas med tredjemansskada? Är ett barn som lider 

psykiska besvär på grund av bevittnandet av våld i hemmet att 

anses som en tredje man? 

 Vad är skillnaden mellan skadestånd och brottsskadeersättning? 

 Vilka ersättningsmöjligheter finns för det barn som bevittnat 

våld i hemmet?  

 

1.3 Avgränsning  

Skadeståndsrätten och frågor om tredjemansskador är ett brett ämne. För att hålla 

uppsatsens omfång inom rimliga gränser har vissa avgränsningar gjorts. 

Allmänna förmögenhetsskador är det som hänförs till tredjemansskador, dock 

kan tredjemansskador även uppkomma vid fråga om ren förmögenhetsskada, en 

sådan diskussion faller utanför ramen för denna framställning. Bara det 

perspektiv inom tredjemansersättnigen som har betydelse för förståelsen av 

                                                           
2 SOU 2001:72 s. 26. 
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bevittnandeersättningen kommer att behandlas med undantag för kabelfallen 

som är centrala inom tredjemansfrågorna. 

Ett annat område som kommer att beröras är bevittnandeersättningen. Trots att 

vissa andra länder accepterar barnaga är det där vanligt att en förövare fälls för 

psykisk misshandel av barn när de låter ett barn lida genom att behöva bevittna 

våldet i hemmet.3 En sådan utveckling har inte skett i Sverige. Mer djupgående 

i hur andra länder juridiskt sätt hanterar sådana bevittnade situationer kommer 

inte att behandlas i denna uppsats. 

 

1.4 Material och metod 

Det finns olika metoder som kan användas vid uppsatsskrivanden. Denna 

uppsats utgör till stor del en de lege lata framställning vilket fokuserar på att 

klargöra gällande rätt. Utgångspunkten har varit att studera olika rättskällor inom 

det aktuella området. Författningstext, förarbeten och rättspraxis har studerats 

samtidigt som doktrin och relevanta artiklar har använts för att klargöra och 

besvara frågeställningarna.  

För att kunna följa diskussionen i uppsatsen citeras gällande rätt avseende de 

aktuella lagrum som är relevanta för den fortsatta framställningen. Det är framför 

allt lagrummen 5 kap. 2§ tredje punkten skadeståndslagen och 4a§ i 

brottsskadelagen som har varit av intresse vid denna undersökning. Även 29 kap. 

2§ brottsbalken har berörts. Högsta domstolens och Brottsoffermyndighetens 

praxis utgör en central del i denna uppsats. Efter att ha studerat den praxis som 

finns inom området har en uppfattning bildats om hur utvecklingen har skett och 

på vilka grunder.  

Ersättningsrätten för tredjemansskador är inte reglerad i lag varför det inte finns 

någon hänvisning till något lagrum. Denna typ av ersättning är emellertid 

uppmärksammad och diskuteras bland annat i förarbetena till den 

skadeståndsrättsliga regleringen. Även i rättspraxis och artiklar i Svensk 

Juristtidning förekommer diskussioner om tredjemansersättningen som är 

relevanta för denna framställning. Håkan Anderssons bok Trepartsrelationer i 

                                                           
3 Nordborg, Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev, nr 3, 2006. 
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skadeståndsrätten är ett av de ledande verken inom detta rättsområde och har 

varit till stor hjälp för denna uppsats. 

Brottsskadelagens förarbeten samt lagkommentaren som är skriven av Dereborg 

och Lindeblad, tillsammans med praxis från Nämnden för brottsskadeersättning 

har varit de huvudsakliga informationskällorna avseende 

bevittnandeersättningen. Denna särskilda typ av brottsskadeersättning prövas 

genom myndighetsbeslut och är undantaget granskning av domstolarna varför 

det inte finns någon praxis från domstolarna att studera. 

 

1.5 Disposition  

Den fortsatta framställningen i kapitel 2 kommer att inledas med ett allmänt 

hållet avsnitt om skadeståndslagen och dess princip om tredjemansskador 

(avsnitt 2.1–2.2). Därefter kommer tredjemansreglerna att redogöras för mer 

djupgående genom ett par exempel på tredjemanssituationer (avsnitt 2.3). I 

avsnitt 2.4 förklaras grunden för en nekad rätt till tredjemansersättning. De så 

kallade ”kabelfallen” är centrala i tredjemansdiskussionen och redogörs för i 

avsnitt 2.5. Tredjemansersättningen har både för- och nackdelar vilket diskuteras 

i avsnitt 2.6. Efter att ha behandlat grunderna för tredjemansreglerna går vi över 

till undantagen från principen om nekad tredjemansersättningen (avsnitt 2.7) 

samt förklarar vad som menas med ”nära anhörig” (avsnitt 2.8) och 

”chockskada” som i och för sig idag inte har en sådan stor betydelse (avsnitt 2.9). 

I avsnitt 2.10 behandlas den skada som numera är ersättningsgill för 

tredjemansskador och som är av mest betydelse för denna uppsats, de psykiska 

besvären.  Slutligen kommer frågan om beviskrav att beröras i kapitel 2. 

Kapitel 3 avser att svara på frågan om vilka ersättningsmöjligheter det finns för 

den skadelidande. I detta kapitel har även en bild ritats upp för en bättre 

förståelse. I avsnitt 3.1 går vi allmänt in på brottsskadeersättningen.  

Kapitel 4 rör bevittnandeersättningen med en inledning som beskriver 

Brottsoffermyndighetens roll i detta område (avsnitt 4.1). Vidare beskrivs 

Brottsskadelagen (avsnitt 4.2) som senare fördjupas i avsnitt 4.3. I avsnitt 4.4 

behandlas begreppet närstående utifrån Brottsskadelagens mening. Om barn som 
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bevittnar våld i hemmet berörs i avsnitt 4.5. Sist i kapitel 4 behandlas 

brottskadeersättningens storlek och förutsättningarna för ersättningen (avsnitt 

4.6–4.7).  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel 5.  
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2 Allmänt om skadestånd och tredjemansregler  

2.1 Skadeståndslagen 

Skadestånd utgår när en person drabbas av en skada som har orsakats av en 

annan genom en ansvarsgrundad handling. Med skadeståndet är det tänkt att den 

skadelidande ska sättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte 

inträffat.4  

Det finns dock olika sorters skador. Sakskador avser skador på en egendom, 

personskador är fysiska och psykiska skador på en fysisk person och 

förmögenhetsskador är en helt ekonomisk skada som inte har uppkommit genom 

en sak- eller personskada. Förmögenhetsskador kan i sin tur delas upp i två 

kategorier. Ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. Ren 

förmögenhetsskada kan, enligt Hellner betraktas som en särskild form av allmän 

förmögenhetsskada5. Med ren förmögenhetsskada avses enligt 1 kap. 2§ SkL en 

”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada” och ersätts med förutsättning att skadan uppkommit 

genom en brottslig handling.  

Det talas även om ekonomiska skador och ideella skador som kan ersättas enligt 

skadeståndsrätten. De ekonomiska skadorna består av personskada, sakskada 

och ren förmögenhetsskada. De ideella skadorna är ersättningsgilla enligt 

allmänna principer om de uppstår som följd av personskada6 och består av bland 

annat lidande, obehag och psykiska påfrestningar och kan ersättas som sveda 

och värk, lyte och men samt som kränkningsersättning.7 Med 

kränkningsersättning avses ett angrep på offrets personliga integritet, privatliv 

och människovärde.8   

En förutsättning för att en rätt till skadestånd ska föreligga är att handlingen ska 

täckas av en ansvarsgrund. Huvudregeln är att den person som genom ett 

vårdslöst eller uppsåtligt handlande orsakat en skada ska ansvara för skadan 

                                                           
4 Se prop. 2000/01:68 s. 93. 
5 Hellner& Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 66. 
6 Hellner& Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 336. 
7 Mannelqvist, Ersättning till brottsoffer – samverkan eller kollision?, SvJT 2006 s 382ff. 
8 2 kap. 3§ SkL och 2§ 2st. BrSkL. 
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genom att betala ett skadestånd. Dock finns i vissa situationer ett strikt ansvar 

som inte kräver att ett vårdslöst eller uppsåtligt handlande ska föreligga.9  

Det görs en åtskillnad mellan den som direkt tillfogas en skada och den som 

åsamkas en skada indirekt eller medelbart. Den som drabbas av en skada indirekt 

eller medelbart benämns tredje man. Tredjemansskador är inte ersättningsgilla 

enligt svensk rätt, dock finns några lagstadgade undantag, se avsnitt 2.7.  

 

2.2 Allmänt om tredjemansskador 

”En ekonomisk förlust som är en följd av att någon annan har tillfogats person- 

eller sakskada räknas inte som en ren förmögenhetsskada utan som en s.k. 

tredjemansskada.”10 En tredjemansskada kan även definieras som en ”allmän 

förmögenhetsskada till följd av annans person- eller sakskada”11. 

Tredjemansskadan är med andra ord enligt svensk rättsterminologi en allmän 

förmögenhetsskada där den vanliga culparegeln eller regeln om strikt ansvar är 

tillämplig. En allmän princip inom skadeståndsrätten, som inte direkt framträder 

i lagtexten, är att tredjemansskador inte ersätts på samma sätt som den 

omedelbart skadelidandes skador. Anledningarna härtill är många, bland annat 

att tredjemansskador är svåra för skadevållaren att förutse. Principen gäller vid 

sakskada, personskada och vid ren förmögenhetsskada.  

 

2.3 Tredjemanssituationer  

Exempel på tredjemanssituationer som tas upp i doktrin12 är då en verkställande 

direktör blir skadad och därför måste upphöra med sitt arbete, vilket kan leda till 

att den skadades arbetsgivare lider förlust i sin rörelse. Eller om arbetsgivaren 

skadas och inte kan fortsätta sin verksamhet kan denne bli tvungen att avskeda 

eller permittera arbetstagare som därigenom förlorar arbetsförtjänst. Exempel på 

personskador är när en arbetsgivare drabbas ekonomiskt då en arbetstagare har 

                                                           
9 Prop. 2000/01:68 s. 44. 
10 Prop. 2000/01:68 s. 31. 
11 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, 2013 s. 347. 
12 Exempel på doktrin där tredjemanssituationer tas upp är Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, (2010), samt Hellner, Skadeståndsrätten: en introduktion, (1997). 
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skadats och inte längre kan utföra sitt arbete. Ett annat exempel är när en 

familjemedlem drabbas psykiskt när en annan familjemedlem har fått en svårare 

skada eller till och med blivit mördad. Tredjemansförluster kan inträffa vid 

sakskador genom att exempelvis en lastbilsförares lastbil skadas vilken kan leda 

till minskad arbetsinkomst under tiden fordonet är under reparation. Ett annat 

exempel är att tredje man genom avtal med ägaren fått nyttjanderätt till viss 

egendom och egendomen skadas så att tredje man inte längre kan använda sig 

utav denna. 

 

2.4 Nekad tredjemansersättning  

Tredjemansskador är enligt skadeståndslagen ersättningsgill endast i de fall där 

5 kap 2§ är tillämplig. Vad som ligger till grund för en nekad rätt till 

tredjemansersättning är adekvansläran som kan förklaras genom plenimålen 

NJA 1993 s. 41 I och II:  

”En grundsats inom skadeståndsrätten är att det ska föreligga 

adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada för 

att skadestånd skall utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet 

förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar 

ersätts.” 

Även i doktrin har adekvanssynpunkten åberopats som ett motiv som stöd för 

nekad tredjemansersättning. Förluster som drabbar tredje man är typiskt sätt 

svårberäkneliga för skadevållaren.  

 

2.5 Tredjemansskador till följd av skador på kablar och 

ledningar 

Tredjemansskador som har uppstått till följd av skador på kablar och ledningar 

är en typ av tredjemansskada som är ett centralt diskussionsämne i doktrin. 

Tredje man står i ett förhållande med den direkt skadelidande som inte längre 

kan erhålla vad som avtalats om på grund av att den skadelidande inte längre kan 

prestera. Detta kan bäst förklaras genom följande exempel: en kabel eller en 



11 
 

ledning som ägs av ett nätföretag som är den direkta skadelidande, har skadats 

på något sätt. Abonnenterna, som här betraktas som tredje man, har drabbats av 

skador till följd av strömavbrottet som uppstått. Förmögenhetsskador kan uppstå 

genom exempelvis stillestånd i verksamhet som en följdskada för abonnenten.  

Skador på exempelvis en huvudkabel kan orsaka att stora områden blir utan 

ström, vilket kan leda till oöverskådliga skadekonsekvenser. Kravet på adekvat 

kausalitet leder till en viss begränsning av skadeståndsskyldigheten men har inte 

ansetts vara tillräcklig vid dessa situationer. I två av de tre fall som hittills fått 

prövningstillstånd, de så kallade kabelfallen, har ersättning till tredje man 

medgivits. Sammanfattningsvist kan konstateras att tredje man för att kunna 

grunda någon ersättningsrätt måste ha ett ”konkret närliggande intresse” knutet 

till kabeln/ ledningen på så sätt att tredje man ska tillhöra en markant avskild 

grupp av drabbade abonnenter. Tredje man ska anses stå i en särställning i 

förhållandet till den direkt skadelidande, och alltså inte ses som en vanlig 

abonnent.13 

Uttrycket ”konkret närliggande intresse” har i doktrin kritiserats för att vara ett 

för vagt uttryck som riskerar att föras för långt samt anses en sådan skönsmässig 

bedömning leda till osäkerhet i rättstillämpningen.14 

 

2.6 Tredjemansersättningens fördelar och nackdelar 

Den rättspolitiska grunden till att tredje man inte får ersättning i samma 

utsträckning som den direkt skadelidande är oklar.15 På ett principiellt plan kan 

argument mot nekad tredjemansersättning accepteras, men svårare blir det att 

motivera varför ersättningen nekas i konkreta fall av tredjemansskador.  

Flodvågsargumentet som tas upp i Jonny Flodins artikel16 är det starkaste skälet 

som talar mot att medge ersättning för skador som är av tredjemanskaraktär. 

                                                           
13 NJA 1966 s. 210, NJA 1972 s. 598 och NJA 1988 s. 62. Andersson, Gränsproblem i 
skadeståndsrätten, s 387. 
14 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada. SvJT 1969 s. 360f, se även 
Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s 347f.  
15 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada. SvJT 1969 s. 335. 
16 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada., SvJT 2008 s 528f. 
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Argumentet är att de ersättningsberättigade på något sätt måste kunna avgränsas, 

annars skulle skadeståndsansvaret bli för stort och rättsosäkert. Inte minst när 

skadan sker till exempel via television eller internet då det blir fråga om en 

mycket stor personkrets.  Om inte en avgränsning av de ersättningsberättigade 

föreligger skulle det även uppkomma gränsfall där det blir svårt att avgöra om 

ersättning ska utges eller inte, varpå risken att den som faller utanför det 

skadeståndsberättigade området kommer att uppfatta regeln som orättvis.  

Fördelen med principen om att tredjemansskada inte ska ersättas är att en 

obegränsad krets av skadeståndskrävande undviks. Däremot talar 

tredjemansersättningen för en ansvarsskärpning. Både culparegeln och det 

strikta ansvaret har ett preventivt ändamål; att förhindra vållande av person- och 

sakskador samt allmänna förmögenhetsskador. Det kan ifrågasättas om endast 

den initiala skadan är en tillräcklig sanktion för att upprätthålla ändamålet. Vid 

en allmän rätt till tredjemansersättning kan ändamålet förstärkas om 

skadevållaren inser att tredje man kommer att skadas och att denne har rätt till 

ersättning.17 En invändning härom är att skadevållaren ofta inte själv betalar 

skadeståndet, utan det är försäkringsbolagen som istället får stå för skadan 

genom en ansvarsförsäkring. Detta system försvagar skadeståndsreglernas 

preventiva effekt.  

En fråga som kan ställas sig är om förutsägbarhet har ett högre värde än rättvisa? 

Det är lika enkelt att tillämpa en regel där tredje man alltid har rätt till ersättning 

som nuvarande huvudregel. En uteslutning av vidareutveckling avseende 

skadeståndsrätten bör inte ske bara för att vi har en huvudregel som tillämpas.18  

Nackdelarna med undantag från huvudregeln är att det skulle strömma in 

skadeståndskrav från alla möjliga håll och storlekskravet på 

tredjemansersättning är i regel stora summor. Skadevållaren har dock möjlighet 

att åberopa jämkning då kraven blir oskäligt betungande. 19  Förekommer ingen 

begränsning kan mängden krav bli alltför stort och processekonomiska skäl talar 

                                                           
17 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s.70ff. 
18 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s.45 ff. 
19 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s.38ff. 
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för en sådan begränsning. Domstolsväsendet skulle inte klara av att hantera alla 

anspråk och kostnaderna för processen skulle bli för höga. 

Det anses inte rimligt att lägga ansvaret som tredje man riskerar att drabbas av 

på någon annan, utan tredje man bör som vardagens risker räkna med vissa 

följder av andras skador.20 Tredje man har, så att säga en egenrisk vilket innebär 

att tredje man oberoende av vållaren får bära vissa risker själv. 

 

2.7 Undantagen från principen om nekad 

tredjemansersättning 

Det finns, som ovan nämnts, några lagstadgade undantag där tredje man är 

berättigad ersättning. Till exempel finns en rätt till ersättning för vissa kostnader 

och inkomstförluster till en särskilt närstående till den som drabbats av 

personskada.21  Ett annat undantag från principen om att tredjemansskador inte 

ersätts är: 

Skadeståndslagen (1972:207) 

5 kap. 2 §   

Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 

1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad 

till följd av dödsfallet, 

2. förlust av underhåll, 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som 

stod den avlidne särskilt nära. 

... 

Enligt paragrafens punkt 1 ska ersättning utgå för begravningskostnader och 

annan kostnad som uppkommit till följd av dödsfallet. Hit hör ersättning för 

exempelvis gravplats, gravsten, resekostnader samt inkomstförlust för att 

ombesörja begravningen och omhänderta dödsboet. Punkten 2 omfattar förlust 

av underhåll. Sådan ersättning tillkommer efterlevande som har en rätt till 

                                                           
20 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada. SvJT 1969 s. 335f. 
21 5 kap 1§ första punkten SkL. 
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underhåll av den avlidne eller som på annat sätt varit beroende av den avlidne 

för sin försörjning. 

Paragrafens punkt 3 infördes vid 2001 års lagstiftning. Enligt SkL 5 kap. 2 § har, 

från år 2002, den som stod den avlidne särskilt nära en rätt till ersättning från 

den som vållat dödsfallet. Denna ersättning är en personskada i form av psykiska 

lidanden, sveda och värk samt psykisk chock eller andra psykiska besvär, som 

har vållats den som stod den avlidne särskilt nära.22 Denna form av skadestånd 

medför en stabilisering och utvidgning av den domstolspraxis som tillerkänner 

efterlevande rätten till ersättning för främst psykiska besvär när en nära anhörig 

omkommit vid en skadeståndsgrundad händelse.  

HD har i tidigare avgöranden diskuterat olika frågor som rör rätten till ersättning 

på grund av psykisk påverkan. De olika situationerna som har varit till grund för 

HD:s resonemang är dels när en nära anhörig själv upplevt händelsen och kanske 

själv har hotats att skadas fysiskt (NJA 1971 s 78), dels när en nära anhörig i 

nära anslutning till händelsen kommit till platsen och chockats av skadorna eller 

dödsfallet (NJA 1996 s. 377), eller när en nära anhörig mottagit meddelande om 

skadehändelsen (NJA 1979 s. 620). Den stora frågan har varit ifall dessa 

situationer omfattas av adekvat kausalitet. En annan fråga har varit att bedöma 

vilken relation som ska krävas mellan den psykisk drabbade och den person som 

skadats eller dödats.23 

Det finns inget krav att dödsfallet är förorsakat av ett brott utan denna 

bestämmelse gäller generellt när skadeståndsskyldighet för ett dödsfall 

föreligger.  

I propositionen24 till SkL 5 kap. 2§ samt av rättsfallet NJA 2006 s. 181 framförs 

att det inte alltid måste vara fråga om att offret har avlidit. I rättsfallet hade 

ersättning för psykisk lidande betalats ut till en särskilt nära anhörig efter att 

offret befann sig i ett livshotande tillstånd under en lång tid efter att ha tillfogats 

skador genom våld. 

                                                           
22 Hellner& Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 394 ff. samt Hellner, Skadeståndsrätten: en 
introduktion, s. 80 och s. 87 f. 
23 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen: en kommentar, under 5:2.4. 
24 Prop. 2000/01:68 s. 20. 

https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=PROP%20Prop_2000_01_68_B0
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Vad gäller ersättningen med anledning av skadeståndslagens 5 kap 2 § tredje 

punkten förekommer schabloner som utformats av Trafikskadenämnden som 

ersättningens storlek baseras på. En lämplig ersättning för psykiska besvär på 

grund av en anhörigs död består av ett schablonbelopp för sveda och värk om 

25 000 kronor25. När det är fråga om uppsåtligt dödande har schablonbeloppet 

höjts till 50 000 kronor genom NJA 2004 s. 26. Samma belopp gäller även vid 

fall när dödsfallet orsakats av sådan grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett 

uppsåt26. Yrkas ersättning med högre belopp på den grund att de psykiska 

besvären varit särskilt långvariga eller ovanligt omfattande, kan särskild 

bevisning erfordras.27 Det finns även fall där HD har hänvisat till gärningens 

säregna art och presumerat ett mer omfattande lidande, ersättning har då betalats 

ut med, som mest 75 000 kr28. 

I förarbetena till bestämmelsen anges att en personskada som inte lett till döden 

inte ska uteslutas för en rätt till skadestånd. Bestämmelsen får alltså inte tolkas 

motsatsvis.29 I förarbetena tas chocken som någon har fått av att bevittna att en 

nära anhörig har skadats allvarligt, som exempel på fall där skadestånd skulle 

kunna utgå.30 

 

2.8 Nära anhörig 

Begreppet nära anhörig tar, enligt författningskommentaren till aktuell lag, 

främst sikte på medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap så som 

make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Även syskon med 

hushållsgemenskap med den avlidne betraktas som särskilt närstående. 

Undantag kan dock göras för exempelvis syskon som inte sammanbor med den 

avlidne.31 

                                                           
25 NJA 2000 s 521. 
26 I NJA 2006 s. 738 hade en person dömts för vållande till annans död, grovt brott, grov 
vårdslöshet o trafik och grovt rattfylleri. En kvinna och hennes ofödda barn omkom i 
trafikolyckan. Se även Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 397.  
27 NJA 2007 s. 953. 
28 Dom 2008-10-06 mål nr B 1032-08, Falu tingsrätt. 
29 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada., SvJT 2008 s 525ff. 
30 Prop. 2000/01:68 s. 33 och 72. 
31 Se prop. 2000/01:68 s. 72 samt Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen: en kommentar, 
under 5:2.4.4. 
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2.9 ”Chockskada”  

”Om en person själv hotas av svår fysisk skada, anses den psykiska chocken vara 

beräknelig. Något större tvivel kan råda när chocken beror av att han ser en annan 

person skadas eller hotas.” 32 Med chockskada avses en personskada som drabbar 

någon på grund av att någon annan lider personskada.33  

I NJA 1971 s. 78 hade en bilförare efter en kollision med en annan bil, bevittnat 

sina föräldrar som medföljde som passagerare i bilen, ligga livlösa och hade själv 

hotats av svår fysisk skada. Personen i fråga fick intrycket att föräldrarna var 

döda men föräldrarna avled senare under samma dag. Enligt HD måste 

händelseförloppet inneburit ”en chockartad och skräckfull upplevelse” för 

bilföraren. Föraren drabbades av en depression som medfört arbetsoförmåga 

som HD ansåg stå i direkt och nära samband med olyckan. Besvären var en följd 

av olyckan och skulle ha uppkommit även om föräldrarna inte dött. Den 

ansvarige för olyckan blev ersättningsskyldig gentemot bilföraren trots att 

bilföraren själv inte i övrigt tillfogats någon personskada förutom det medicinskt 

påvisbara psykiska besväret.  

Hellner har i artikeln från 1969 framfört att skälen för att medge ersättning vid 

chockskador är starkare än vid tredjemansskador och att dessa chockskador 

borde ses som en särskilt typ av personskador.34 

Begreppet chockskada är dock idag av mindre betydelse och används inte så ofta 

eftersom lagregleringen behandlar det som att de efterlevande får ersättning för 

en presumerad sveda och värk.  Rättsfallet NJA 1971 s. 78 kan anses vara 

överspelat och av mindre betydelse på grund av att det nu finns reglerat i lag 

genom skadeståndslagen 5 kap. 2 § punkten 3.  

 

2.10 Psykiska besvär 

Vid psykiska besvär som inte har ett samband med någon fysisk skada kan 

ersättning utgå för sveda och värk. Förutom adekvansbedömning finns flera 

                                                           
32 Hellner, Skadeståndsrätten: en introduktion, s. 88. 
33 Flodin, Ersättning för s.k. chockskada., SvJT 2008 s 525ff. 
34 Hellner, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada. SvJT 1969 s. 332ff. 
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omständigheter som inverkar på om skadan vid psykiska besvär är 

ersättningsgill.  

En underrättelse om att en nära anhörig dödats genom brott var tidigare inte en 

omständighet som berättigade den anhörige till ersättning35. Högsta domstolen 

frångick detta ställningstagande i plenimålen NJA 1993 s 41 I och II genom att 

fastställa att en underrättelse om att en nära anhörig blivit uppsåtligen dödad 

typiskt sätt medförde medicinskt påvisbara psykiska besvär och att detta låg 

inom adekvansgränsen. I och med detta avgörande utvecklades en ökad 

möjlighet att få ersättning för psykiska besvär, varefter ändringen i 5 kap. 2§ 

skadeståndslagen kom till.36 Skadestånd utgick till närstående och enligt HD 

skulle detta även tillämpas då en närstående inte har bevittnat dödsfallet eller i 

övrigt inte befunnit sig i närheten av brottsplatsen. HD utvidgade rätten till 

skadestånd till att omfatta även då ett dödande uppstått genom grov 

oaktsamhet37.  

 

2.11 Särskilt om beviskrav 

Vid tredjemansersättning är det vanliga beviskrav som gäller. Det är tredje man 

som måste visa att dennes förlust uppkommit som en följd av en annan skada.38  

Utgångspunkten är att den skadelidande har bevisbördan i fråga om förekomsten 

av skada. Det ska med andra ord vara en medicinskt påvisbar skada och den 

närstående ska styrka de psykiska besvären genom ett läkarintyg eller liknande.39 

Det har dock genom HD:s avgörande i NJA 2000 s. 521 införts en 

bevislättnadsregel vad gäller psykiska besvär vid dödsfall av en närstående på 

grund av brott. En taxichaufför hade mördats varpå chaufförens vuxna syskon 

tillerkändes skadestånd för psykiska besvär. HD anförde att det anses ligga i 

                                                           
35 NJA 1979 s. 620 en kvinna hade, efter att hon underrättades om att hennes mor hade 
dräpts, fått psykiska besvär och en reaktiv neuros.  
36 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 253ff. 
37 I NJA 1996 s. 377 hade en elvaårig pojke blivit påkörd av en alkoholpåverkad förare. Pojken 
som vid olyckan befann sig på trottoar avled. De närstående, föräldrarna och syster till 
pojken, krävde skadestånd. HD ansåg det grovt vårdslösa beteendet ligga mycket nära ett 
uppsåt varför de psykiska besvären som drabbats familjen ansågs ersättningsgill.  
38 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 39 och 42. 
39 Prop. 2005/06:166, s 19. 
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sakens natur att de som stått den avlidne nära drabbas av psykiska besvär, utöver 

sådana känslor som sorg och saknad som ett dödsfall brukar medföra, och att 

domstolen utan närmare utredning ska kunna presumera att dessa besvär är att 

hänföra till personskada ”när det inte är aktuellt att ersätta andra skadeföljder än 

sveda och värk och mindre belopp avseende kostnader eller inkomstförluster”40.  

Genom detta rättsfall har Högsta domstolen fastslagit att det föreligger en 

presumtion för att närstående till den avlidne är berättigade till ersättning för 

psykiska skador och att presumtionen ska föreligga i liknande fall. Bevisningen 

om sådana personskador kan alltså i princip undvaras då det har uppställts en 

presumtion att de anhörigas skada i form av psykisk inverkan ska klassificeras 

som personskada.41 Frågan är dock om det går att bryta presumtionen om det 

kan visas att de efterlevande inte lidit någon skada? 

Ett annat problem med psykiska skador är att kategorisera de olika psykiska 

verkningarna. Gränsen för oro, obehag, smärta eller plåga måste ha passerats för 

att det ska handla om en personskada. Det måste vara fråga om ett 

sjukdomstillstånd som posttraumatiskt stress- eller orostillstånd.42 

 

  

                                                           
40 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 395. 
41 Jmf Andersson, Juridisk verklighetsbild - realitet eller simulacrum, JT 2000-01, s 897 ff. 
42 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 257f. 
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3 De olika ersättningsformerna 

Det finns tre typer av ersättningar; skadestånd, försäkringsersättning och 

brottsskadeersättning.  

När det gäller ersättningstypen skadestånd har den som begår ett brott i princip 

en skyldighet att ersätta de uppkomna skadorna. Har någon blivit 

skadeståndsskyldig ska skadeståndets storlek bestämmas av domstolen. Här är 

skadevållarens egna ekonomiska situation avgörande för brottsoffrets möjlighet 

till skadestånd.  

Försäkringsersättningen utges av offrets försäkringsbolag och aktualiseras när 

gärningsmannen inte kan betala ut skadeståndet. Försäkringsersättningen 

baseras på olika avtalsrättsliga förhållanden som föreligger mellan 

försäkringsbolaget och skadevållaren eller den skadelidande.   

Till sist har vi brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen som utgör en 

offentligrättslig lagstiftning. Ersättningen baseras på skadeståndsrättsliga 

principer men betalas ut av staten. Det föreligger dock en regressrätt gentemot 

personen i efterhand. Ett villkor för att brottsskadeersättning ska utgå är att 

skadan inte kan ersättas av annan part, främst skadevållaren eller genom den 

skadelidandes försäkring. Ifall gärningsmannen är okänd kan den skadelidande 

vända sig till Brottsoffermyndigheten för att där få hjälp med ersättningen som 

denne är berättigad till.  
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Domstolen är den beslutande instansen vad gäller ersättningstypen skadestånd 

från gärningsmannen och använder där skadeståndslagen som regelverk. 

Försäkringsbolagen använder sig av försäkringsvillkor för 

försäkringsersättningar och Brottsoffermyndigheten använder sig utav 

brottsskadelagen för att besluta om brottsskadeersättning från staten. 

 

3.1 Brottsskadeersättning 

Prövningen av rätten till brottsskadeersättningen enligt Brottsskadelagen är inte 

en omprövning av domstolens beslut om rätten till skadestånd. 

Brottsskadeersättning syftar till att säkerställa att brottsoffret får någon form av 

ersättning när någon annan ersättning inte kan utgå. Brottsskadeersättningen 

bestäms utifrån skadeståndsrättsliga principer, dock finns det särskilda regler i 

brottsskadelagen som avviker, se avsnitt 3.2. 

 

Brottsskadelag (1978:413) 

5 §   

Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms 

enligt 5 kap. 1-5 §§ skadeståndslagen (1972:207). … 

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning bestäms 

enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen.  

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 

5 kap. 7 § skadeståndslagen.  

… 

 

3.2 Brottsskadeersättning enligt 4a§ 

Brottsskadeersättning enligt 4a§ är en av de särskilda reglerna i brottsskadelagen 

som skadeståndsrättsliga principer inte tillämpas på.  

https://lagen.nu/1978:413#P5S1
https://lagen.nu/1972:207#K5
https://lagen.nu/1972:207#K5P1
https://lagen.nu/1972:207#K5P5
https://lagen.nu/1972:207
https://lagen.nu/1972:207#K5P6S1
https://lagen.nu/1972:207#K5P7
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Storleken på bevittnandeersättningen enligt 4 a § bestäms efter vad som är 

skäligt med hänsyn till bland annat hur grovt det bevittnade brottet är. Denna 

sort av ersättning, som enligt skadeståndsrätten är att ses som en 

tredjemansskada, är varken intagen eller ens diskuterad i skadeståndslagen eller 

dess förarbeten, varför Brottsoffermyndigheten har tagit på sig ansvaret att 

hantera denna ersättningstyp.  

 

  

https://lagen.nu/1978:413#P4a
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4 Allmänt om bevittnandeersättningen 

Brottsskadeersättning, inklusive bevittnandeersättningen, hanteras av 

Brottsoffermyndigheten, vilket motiverar en kort beskrivning av myndigheten. 

 

4.1 Brottsoffermyndigheten 

Brottsoffermyndigheten bildades den 1 juli 1994 och är en statlig myndighet 

med målet att främja brottsoffrens rättigheter, intressen och behov. 

Kärnverksamheten är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning.  

Beslut som kommer från Nämnden för brottsskadeersättning har en vägledande 

roll i form av praxis inom myndigheten. Myndighetens beslut går inte att 

överklaga till någon högre instans, dock kan omprövning av tidigare beslut ske. 

Myndigheten är självständig och är inte bunden till domstolarnas avgöranden.43 

En ansökan om brottsskadeersättning ska skickas in till Brottsoffermyndigheten 

via en blankett som myndigheten tillhandahåller. Ansökan ska ha kommit in till 

Brottsoffermyndigheten inom två år från det att det rättsliga förfarandet har 

avslutats eller inom två år från det att brottet begicks.44 Detta innebär att 

Brottsskadelagens 4a§ tillämpas i vart fall på domar som vunnit laga kraft två år 

tidigare än då lagen trädde ikraft, det vill säga den 15 november 2004. Har åtal 

inte väckts ska tvåårsfristen räknas från den dag det beslutades om att lägga ner 

förundersökningen eller från dagen då brottet begicks.  

 

4.2 Allmänt om brottsskadelagen 

Redan år 1948 fanns det möjlighet att, efter en skälighetsprövning enligt 

Socialdepartementets anslag, få statlig ersättning för skador som har vållats av 

personer som rymt från exempelvis kriminalvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola 

eller annan liknande institution. Skadeståndsrättsliga principer tillämpades vid 

denna tid.  

                                                           
43 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 470. 
44 Bergström & Nordborg, Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev, nr 3, 2006. 
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Kungörelsen (1971:505) om ersättning av allmänna medel för personskada på 

grund av brott, utfärdades år 1971 med den innebörden att en brottsdrabbad 

person kunde få ersättning av staten. Det var regeringen som efter ansökan 

prövade ärendena efter att de beretts i Justitiedepartementet. Ersättningen 

bestämdes efter en behovsprövning i det enskilda fallet och även här var det 

skadeståndsrättsliga principer som tillämpades.  

En utredning tillsattes år 1974 och en SOU45 arbetades fram varefter en 

proposition46 antogs av riksdagen. Brottsskadelagen (1978:413) trädde ikraft den 

1 oktober 1978 och har sedan dess ändrats materiellt vid ett stort antal tillfällen.47  

Brottsskadelagen reglerar enskildas rätt till brottsskadeersättning. 

Brottsskadeersättning betalas ut från staten när en person har drabbats av en 

skada på grund av ett brott. Huvudregeln är dock att den brottsdrabbade inte kan 

få ut ersättning från annat håll än exempelvis från gärningsmannen eller någon 

försäkring. Med andra ord är brottsskadeersättningen subsidiär till annan 

ersättning och betalas inte ut när full ersättning redan har betalats av antingen 

gärningsmannen alternativt något försäkringsbolag. Det är viktigt att inte 

förväxla brottsskadeersättning med skadestånd eller försäkringsersättning.48 

Brottsskadelagen är främst tillämplig på brott som begåtts i Sverige eller om 

brottet har begåtts utomlands mot någon som har hemvist i Sverige.49 För att 

ersättning enligt denna lag ska få betalas ut av staten ska det av utredningen i 

ärendet framgå att skadan uppkommit genom ett brott.  

 

4.3 Gällande rätt 

Brottsskadelagen hör till den offentliga rätten och har ett kriminalpolitiskt syfte 

i form av ett ansvar som ligger på staten för de som utsätts för brott. Den 15 

november 2006 vidgades brottsskadeersättningens ändamål. Innan dess var 

ändamålet med brottsskadelagen att ersätta skador som brottsoffer blivit utsatta 

                                                           
45 SOU 1977:36. 
46 Se prop. 1977/78:126. 
47 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 12 f. Se sid 13 för vidare 
information om lagändringarna.  
48 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 11. 
49 1§ 2 st. Brottsskadelagen 
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för. Detta motsvarade alltså en rätt till skadestånd dock med förutsättning att den 

skadeståndsskyldige gärningsmannen antingen var okänd eller saknade medel 

att betala skadestånd.  

Efter den 15 november 2006 har en särskild typ av brottsskadeersättning införts, 

”… ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och 

tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person”50 har rätt till 

brottsskadeersättning. Rätten till brottsskadeersättningen behöver alltså inte 

längre motsvara rätten till skadestånd. Brottsskadelagens införande av 

bevittnandeersättning är en särskild rätt till brottsskadeersättning51.  

Brottsskadelag (1978:413) 

4 a §   

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott 

som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess 

förhållande till en närstående person. Lag (2006:933). 

Till skillnad från den vanliga brottsskadeersättningen vilar bevittnande-

ersättningsformen, som tidigare nämnts52 inte på skadeståndsrättslig grund. 

Huvudsakligen är det ersättning för personskador och kränkning som betalas ut. 

Skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den brottsdrabbade bar på 

sig vid brottstillfället ingår i begreppet personskada. Även sakskador och rena 

förmögenhetsskador kan i vissa situationer ersättas. 53 

För att ha en rätt till ersättning enligt brottsskadelagen förutsätts att det finns en 

skadevållare som är skadeståndsskyldig men att den skadelidande inte kan få ut 

någon ersättning från skadevållaren. Bevittnandeersättningen som infördes den 

15 november 2006 innebar att en helt ny art av ersättning. Här finns, som ovan 

nämnts ingen förutsättning att det ska föreligga en skadeståndsskyldighet 

gentemot barnet.54  

                                                           
50 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 12. 
51 Proposition 2005/06:166, Barn som bevittnat brott, s 35. 
52 Se avsnitt 3.2. 
53 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 13. 
54 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 65. 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/06/060933.PDF
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År 2012 kom en ny utredning om förändringar av Brottsskadelagen. Vad gäller 

barn som bevittnat brott har utredningen undersökt och analyserat om 

möjligheter till bevittnandeersättningen inneburit att stödet till barnen har 

stärkts.55 I korthet kan nämnas att utredningen visat att systemet ännu inte har 

fått fullt genomslag. Ändringar i 4a§ är dock inte aktuellt, däremot vill 

utredningen bland annat genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen 

om möjligheten för brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott. 

 

4.4 Nära anhörig 

En av förutsättningarna för rätt till brottsskadeersättning är att brottet ska ha varit 

ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en 

närstående person. Denna förutsättning finns även intagen i 29 kap. 2§ 8p. 

brottsbalken och ska ha samma innebörd som i 4a§ brottskadelagen. Det finns 

dock inget krav på att domstolen ska tillämpa 29 kap. 2§ 8 punkten för att 

brottsskadeersättningen ska betalas ut.  

Brottsbalken (1962:700)  

29 kap. 2 §  

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av 

straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild 

brottstyp, särskilt beaktas 

1-7 … 

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett 

barn i dess förhållande till en närstående person. 

Det krävs inte att barnets trygghet eller tillit till en närstående person skadats i 

det enskilda fallet utan det är tillräckligt att brottet varit ägnat att åstadkomma 

en sådan skada. Det är med andra ord tillräckligt att förövaren har insett att 

                                                           
55 SOU 2012:26 En ny brottsskadelag, s 230 
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gärningen var ägnad att åstadkomma en sådan skada, det behöver inte vara syftet 

med gärningen.56 

I propositionen 2002/03:5357 föreskrivs att barn som bevittnar våld mellan 

närstående personer påverkas mycket starkt och berövas ofta tryggheten både till 

förövaren men även till offret. Offret som exempelvis blir misshandlad sätts i en 

situation där denne inte kan försvara sig och följden blir att barnet inte kan se 

hur denne ska kunna ge trygghet till barnet.   

I ett antal fall har Nämnden för brottsskadeersättning kommit med vägledande 

avgöranden där det inte har ansetts krävas att både förövaren och offret ska 

betraktas som närstående. I vissa fall räcker det med att endast en av parterna är 

en närstående person till barnet.  

”Frågan är då om det kan sägas vara ett absolut krav att såväl förövare som 

brottsoffer är närstående till barnet för att ersättning ska kunna lämnas. Lydelsen 

av 4a§ brottsskadelagen ger inte något tydligt svar på frågan. Inte heller i 

förarbetena till den aktuella bestämmelsen (prop. 2005/06:166) finns någon 

egentlig ledning när det gäller lagstiftarens avsikt i frågan. Visserligen har 

ersättningsformen motiverats av det allmännas ansvar för barn, som vistas i hem 

där våld mellan närstående personer – vanligtvis föräldrarna – ofta förekommer. 

Enligt Brottsoffermyndighetens uppfattning kan man dock inte bortse från 

möjligheten att lagstiftaren inte varit främmande för att godta en ersättningsrätt 

även i de fall där endast den ena parten i våldsbrottet varit en närstående person. 

En bedömning får göras i det enskilda fallet om omständigheterna kring brottet, 

förövaren och brottsoffret är sådana att det bevittnande barnet är berättigad till 

brottsskadeersättning enligt 4a § brottskadelagen.”58 

 

                                                           
56 Holmqvist, Brottsbalken: en kommentar. Under 29 kap 2§. 
57 Prop. till 29 kap 2§ 8p. BrB. 
58 Dnr 01882/2009. Beslut av Nämnden för brottsskadeersättning den 20 april 2009 i detta fall 
hade pappan till en fyraårig flicka hotat och misshandlat barnets mor samt även mördat en 
granne genom att skjuta ihjäl honom, här var förövaren en närstående person. Samt Dnr 
11063 och 11065/2010 Beslut av Nämnden för brottsskadeersättning den 21 februari 2011 i 
detta fall hade mamman till en fyraårig flicka och tvåårig pojke blivit mördad av en man som 
mamman hade ett förhållande med. Här var offret en närstående person. 
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4.5 Barn som bevittnar våld  

Barn som bevittnar våld av eller mot närstående personer är i svensk rätt, till 

skillnad från FN:s barnkonvention, inte att betraktas som brottsoffer. I FN:s 

barnkonvention uttrycks ett skydd mot all sorts fysisk eller psykisk våld på barn 

som är en utsatt grupp. Våld av sådant slag kan resultera i dramatiska 

konsekvenser för barnets personliga utveckling och för tilltron till vuxenvärlden 

och samhället.59 Dessa barn räknas inte som fullvärdiga brottsoffer eftersom dem 

inte anses vara målsäganden i den efterföljande processen, trots att de lider 

samma psykologiska reaktioner som om de själva varit våldsdrabbade. I 

Brottsoffermyndighetens referatsamling60 finns ett avgörande där ett bevittnande 

av våld i hemmet bedömdes som psykisk misshandel.  Det är av betydelse att 

barnens traumatiska känslor tas på allvar och bekräftas. Bestämmelsen i 4a§ i 

brottsskadelagen gör det möjligt att ge barnen den bekräftelse som kan anses 

vara nödvändig av olika skäl.61  

Det är oftast mamman som blir misshandlad av pappan i bevittnande situationer 

och ofta är barnen närvarande vid våldsutövningen. Ett sådant bevittnande, 

genom att se eller höra våldet, innebär en ökad risk för en utveckling av ett flertal 

olika störningar som depression och andra emotionella störningar, olika 

beteendeproblem, dåliga skolprestationer och psykosomatiska problem.62 

 En av anledningarna till att denna bestämmelse inte har införts i 

skadeståndslagen är att barnet då skulle behöva gå in i en rättsprocess mot en av 

sina föräldrar för att få ut sin ersättning. Det ansågs vara mest lämpligt att införa 

bestämmelsen i brottsskadelagen med anledning av att staten där redan har tagit 

på sig ansvaret att ersätta de skadelidande som utsatts för brott.63 

Som närstående i Brottsoffermyndighetens mening räknas främst mor, far, 

foster- eller styvföräldrar, mor- och farföräldrar samt andra nära släktingar. 

Barnet ska ha en nära och förtroendefull relation till båda parterna, både den som 

                                                           
59 Bergström, Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev, nr 3, 2006. 
60 Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2006, s. 25-26. 
61 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 65. 
62 Världshälsoorganisationen (WHO), World report on violence and health, Krug, Dahlberg, 
Mercy, Zwi & Lozano, 2002. 
63 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 66 
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utsätter och den som utsätts för våld, dock kan som tidigare nämnts i avsnitt 4.4 

lagstiftaren godta en ersättningsrätt även i de fall endast den ena parten i 

våldsbrottet varit en närstående person.  

 

4.6 Brottsskadeersättningens storlek 

Även om brottsskadeersättningen inte är att se som ett skadestånd ska 

ersättningen trots detta bestämmas enligt skadeståndsrättsliga regler och 

principer.64 Vid bestämningen av ersättningens storlek ska avräkning ske på all 

annan ersättning som brottsoffret har rätt till. Även försäkringsersättning som 

skulle ha betalats om sådan hade funnits på en skadad egendom ska avräknas. 

Det finns ett tak på ersättningsbeloppet. Är det fråga om en personskada är 

begränsningen på 20 gånger prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Är 

det däremot fråga om kränkning betalas ersättning med högst tio gånger 

prisbasbeloppet.65 

Ersättningen är en ideell ersättning med den innebörden att den inte ska avse 

några ekonomiska konsekvenser.66 Ersättning ska enligt 5 § fjärde stycket 

brottsskadelagen bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt 

det bevittnade brottet är. Ersättningen ska vid denna bedömning inte bestämmas 

utifrån barnets upplevelse.67 

 

4.7 Förutsättningarna för ersättning 

Det måste vara fråga om ett bevittnande av brott som är ägnat att skada barnets 

trygghet och tillit i förhållandet till en närstående. Med barn menas en person 

som är under 18 år. För en rätt till ersättning ska barnet ha varit under 18 år när 

själva brottet begicks. Det förutsätts även att det är visat att barnet bevittnat 

gärningen genom att ha sätt eller hört våldet. Med våldet innebär i detta 

sammanhang främst vålds- och sexualbrott samt även vid hot och eller 

                                                           
64 Prop. 1977/78:126, s. 38. 
65 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 14. 
66 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 72. 
67 Dereborg, Lindeblad, Brottsskadelagen. En kommentar s. 73. 
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skadegörelse på det gemensamma huset. Det kan även handla om övergrepp mot 

syskon. 68 För att ha rätt till brottsskadeersättningen krävs att brottet ska ha varit 

tillräckligt allvarligt för att skada tryggheten och tilliten hos barnet. Det är 

allvaret i de brott som barnet har bevittnat som sedan ska avgöra ersättningens 

storlek.  

I ett beslut av Nämnden för brottsskadeersättning den 28 maj 

200769 ansågs det inte vara tillräckligt allvarligt att en sexårig 

pojke bevittnade när pappan vid ett tillfälle hotade hans mamma 

till livet. Rätt till brottsskadeersättning ansågs inte föreligga.  

I Nämnden för brottsskadeersättnings beslut den 28 maj 2007 Dnr 

9/2007 ansågs brottet inte vara av så allvarligt slag att den typiskt 

sett varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos flickan i 

förhållande till en närstående person. Flickan var vid tillfället ett 

år och fyra månader och bevittnade att hennes pappa försökte 

misshandla mamman samt att han förstörde mammans mobil och 

hemtelefon genom att kasta dem mot golvet. Rätt till 

brottsskadeersättning ansågs inte föreligga. 

Dnr 5546-5548/2008 Beslut av Nämnden för 

brottsskadeersättning den 15 december 2008. Tre pojkar hade 

bevittnat att mammans sambo vid upprepade tillfällen under drygt 

tre år hade hotat och misshandlat mamman. Mannen hade dömts 

till fängelse för grov kvinnofridskränkning och domstolen hade 

tillämpat straffskärpningsregeln i 29 kap. 2§ 8p. 

Brottsoffermyndigheten hade i sitt ärende ansett det med 

tillräcklig grad av säkerhet endast visat att pojkarna vid ett tillfälle 

bevittnat hur mamman hotats. Trots att det endast var visat att 

pojkarna bevittnat hot mot deras mamma vid ett tillfälle förelåg 

rätt till brottsskadeersättning. Därmed kan påstås att 

Brottsoffermyndigheten inte ställer särskilt stränga krav på det 

bevittnade brottets svårighetsgrad.  

                                                           
68 Bergström & Nordborg, Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev, nr 3. 
69 Dnr 463/2007. 
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Någon utredning om att det har uppkommit någon psykisk påverkan på barnet 

efter ett bevittnande av aktuells slag krävs inte i det enskilda fallet. För att veta 

om barnet har rätt till ekonomiskt stöd från brottsoffermyndigheten krävs det 

oftast att det förekommer i en förundersökning att ett barn har varit närvarande 

när våld har utövats i hemmet. Eftersom poliser ska veta om att det finns en 

möjlighet för barn som bevittnar våld i nära relationer att få en 

brottsskadeersättning blir det en extra viktig omständighet som måste tas upp i 

en förundersökning.  

En ansökan om brottsskadeersättning sker via en av Brottsoffermyndighetens 

ansökningsblanketter. Barnets ansökan förutsätter att båda vårdnadshavarna 

undertecknar ansökan. Ansökningsförfarandet har mötts av stor kritik eftersom 

det krävs att gärningsmannen ska underteckna ansökan varför det ofta hindrar 

att en ansökan görs. 
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5 Avslutande diskussion 

En av skadeståndets centrala funktioner är att erbjuda ersättning när ett skadefall 

inträffar. Denna funktion bidrar till en känsla av trygghet eftersom den 

skadedrabbade med rättsordningens hjälp kan få en rätt till ersättning. Uppsatsen 

beskriver två olika ersättningssystem. Det ena systemet bygger på att det är 

skadevållaren som betalar ersättningen eftersom han eller hon anses vara 

skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Det andra systemet bygger på att 

det är skattebetalarna som betalar ersättningen för den skada som har 

uppkommit. Oavsett vilken av ersättningstyperna det är fråga om är huvudregeln 

att en rätt till ersättning ska baseras på om de objektiva förutsättningarna enligt 

skadeståndslagen är uppfyllda. En skada måste objektivt sett ha uppkommit 

genom en aktiv handling och det ska föreligga adekvat kausalitet mellan skadan 

och handlingen. Detta medför att tryggheten som skadeståndets funktion bildar 

är begränsad, särskilt när det gäller tredjemansskador. Som framgått av denna 

uppsats kan skador som uppkommit ofta ge konsekvenser också för andra 

människor än den direkt skadelidande. Den som lider förmögenhetsförlust till 

följd av någon annans person- eller sakskada erbjuds dock ett mycket ringa 

skydd eftersom de enligt gällande rätt har små möjligheter att erhålla skadestånd.  

Enligt huvudregeln behandlas alla tredje män på samma sätt; ersättning nekas. 

Huvudregeln har dock inte upprätthållits undantagslöst. I praxis har en princip 

vuxit fram av innehåll att den tredje man som har ett ”konkret närliggande 

intresse” knutet till den skadade egendomen i undantagsfall kan beviljas 

skadestånd. Ett annat undantag, som för denna uppsats är av större betydelse är 

skadeståndslagens 5 kap. 2§ tredje punkten.   

I rättsfallet NJA 2003 s. 508 var frågan huruvida det finns anledning att utvidga 

rätten till skadestånd till sådana fall där någon tillfogats psykiska besvär av att 

en nära anhörig utsatts för brott som inte lett till döden. HD hänvisade till 

propositionen70 för 5 kap. 2§ tredje punkten där det framgår att det inte är lika 

säkert att de psykiska besvären är en förutsebar och typisk följd av 

skadehändelsen när offret inte har dött. Det uppkommer svårigheter med att dra 

en lika klar och fast gräns mellan allvarliga och lindriga fall. Vidare ansågs det 

                                                           
70 Prop. 2000/01:68 s. 30 ff. 
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kunna bli kostnadskonsekvenser som är svåra att överblicka. En uteslutning av 

skadestånd för den som bevittnat skadehändelsen har dock inte skett. HD anförde 

att det bör ”finnas ett visst utrymme för skadestånd också när den anhörige inte 

dödats genom brottet” men att ”försiktighet bör iakttas med att i 

rättstillämpningen ta ett sådant steg…”. HD menar på att en sådan utvidgning av 

rätten till skadestånd inte bör ske genom rättstillämpning utan genom lag. 

Det är här inte möjligt att exakt avgränsa och i detalj diskutera i vilka situationer 

en rätt till tredjemansersättning ska komma i fråga, men att så ska ske är i mina 

ögon en självklarhet. Om skadestånd kan betalas med anledning av psykiska 

besvär efter en underrättelse om att en närstående person har avlidit ska det vara 

lika självklart att ett barn som kan visa på psykiska besvär efter ett bevittnande 

av ett allvarligt brott mot eller från sin närstående ska kunna få rätt till ersättning.  

Bevittnandeersättningen ska jämföras med två ersättningar, 

chockskadeersättningen som uppkom genom rättsfallet NJA 1971 s. 78 och 

närståendeersättningen enligt 5 kap 2 § tredje punkten. Rättsfallet NJA 1971 s. 

78 öppnade upp för ersättning på grund av chockskador då personen i 

förevarande fall blev skadad genom att se sina föräldrar dö av skadehändelsen. I 

senare praxis ersattes chockskadeersättningen med närståendeersättningen som 

vidare blev tillämplig och som sedan kom att uttryckas i lag71.  I plenimålen NJA 

1993 s 41 I och II menade HD att ”även utan ny lagstiftning bör dock skadestånd 

kunna utgå åtminstone i de fall då en person drabbats av psykiska besvär till följd 

av att en närstående blivit uppsåtligt dödad”. 

I NJA 2005 s. 712 hade barn bevittnat när pappan hade utövat våld och hot mot 

mamman. Mannen dömdes för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt av sin 

hustru. Frågan var om pappan hade gjort sig skylig till ofredande enligt 4 kap 7§ 

brottsbalken genom att låta barnen bevittna våldet. HD ansåg att det skulle vara 

fråga om dubbelbestraffning ifall ett bevittnande av sådant slag skulle bedömas 

som ett särskilt brott som i förevarande fall, ofredande. HD betonade allvaret hos 

barn som behöver bevittna våld mellan särskilt nära anhöriga och pekade på en 

särskild straffskärpningsregel i 29 kap. 2§ 8p som är ett resultat av intresset av 

att skydda barn från sådana upplevelser. 

                                                           
71 5 kap 2 § 3 punkten SkL. 
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Det räcker enligt min mening inte att förövarens straff skärps genom 

brottsbalkens 29 kap 2§ 8 punkten då denne låtit sitt barn bevittna våld i hemmet. 

Lagstiftaren eller domstolen bör tydliggöra allvaret i barnens situation och 

konsekvenser av sådant bevittnande genom att betrakta barnet som ett brottsoffer 

med den innebörd som målsägande. Det är viktigt att ge barnet samma 

bekräftelse som målsägande. Det ska inte räcka med att en särskild ansökan till 

Brottsoffermyndigheten kan ge brottsskadeersättning.  

Att staten ska stå för en ersättning som är förövarens fel kan anses bara orättvist. 

När en förövare misshandlar och hotar en person och vet att ett barn är i närheten 

som kan se eller höra detta faller det inom likgiltighetsuppsåtet eftersom 

förövaren är likgiltig inför att barnet kan komma att få psykiska besvär på grund 

av bevittnandet. Varför jag anser att det är viktigt med att lagföra en gärningsman 

vid en bevittnande situation är för att det ska råda rättssäkerhet. En domstols 

praxis ska inte i en annan myndighet vara utan verkan. Det bör råda ett samspel 

mellan domstolarna och andra myndigheter. Att brottsoffermyndigheten inte är 

bunden av domstolarnas skadeståndsprövning kan anses vara rättsosäkert från 

brottsoffrets perspektiv. En intressant fråga är om inte en sådan typ av 

myndighetsutövning ska kunna omprövas av domstol. Enligt 

Europakonventionen ska en rätt till domstolsprövning finnas när det gäller 

rättigheter. Dock ska poängteras att brottsoffermyndigheten oftast bestämmer 

ersättning till samma belopp som domstolen om domstolen har sakprövat 

skadeståndet.72 

Vid bevittnandeersättningen är det tilliten till föräldrarna som skadas. Det är en 

skada som varken är skadeståndsgrundad eller medtagen som en ansvarsgrund i 

brottsbalken. När det dock har framkommit att barn som bevittnar brott bör 

betraktas som ett brottsoffer, eftersom deras skador kan komma att bli svårare 

än förälderns eller den närstående som är offer, borde domstolen ändra sin 

uppfattning om barnets position genom att betrakta barnet som målsägande. Det 

räcker inte att barnet ska behöva vända sig till brottsoffermyndigheten för att få 

bekräftelse utan självklart måste barnet även få bekräftelse i domstolsprocessen. 

Det är trots allt lika viktigt för barnet som bevittnat brott att få bekräftelse och 

                                                           
72 Mannelqvist, Ersättning till brottsoffer – samverkan eller kollision?, SvJT 2006 s 395. 
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komma till tals som för offret. Ska domstolen kunna döma ut ett skadestånd till 

barnet måste barnet genom dess ställföreträdare framställa ett yrkande därom. 

Dock är det inte meningen att ändra på skadeståndslagen så att ställföreträdaren 

för barnet ska kunna yrka på skadestånd. Eftersom det redan genom 29 kap 2 § 

brottsbalken påverkar gärningsmannens brott ska det fortfarande vara 

Brottsoffermyndigheten som betalar ut brottsskadeersättningen, då det inte anses 

lämpligt att låta barnet (som enligt skadeståndslagen ses som en tredje man) 

processa som motpart och kräva skadestånd från sin förälder eller annan särskild 

närstående. Ställföreträdaren ska därför inte yrka på skadestånd utan denna ska 

yrka på brottsskadeersättning. Ansökningsförfarandet för brottsskadeersättning 

förutsätter att båda vårdnadshavare undertecknar. Med ett yrkande härom kan 

domstolen se till att gärningsmannen, som ofta är en av de vårdnadshavarna, 

undertecknar brottsskadeersättningsansökan.  

Högsta domstolen har i flertalet fall framhållit att det finns anledning att vara 

försiktig med att utvidga det ersättningsberättigade området och att detta istället 

bör ske via lagreglering. Jag anser inte att det är ett alltför stort steg för 

domstolarna att slå fast att ersättning ska kunna dömas ut till ett barn som 

bevittnat våld. 

  



35 
 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Offentligt tryck 

SOU 1977:36 Ersättning för brottsskador 

SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda 

SOU 2012:26 En ny brottsskadelag 

Proposition 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. 

Proposition 1977/78:126 om ersättning för brottsskador 

Proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 

Proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat brott 

 

Litteratur 

Andersson, Håkan, Gränsproblem i skadeståndsrätten, Iustus, Uppsala, 2013 

Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, Iustus, Uppsala, 

1997 

Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen: en kommentar, 4., 

[bearb. och aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 

Dereborg, Anders & Lindeblad, Ann-Christine, Brottsskadelagen: en 

kommentar, Norstedts juridik, Stockholm, 2012 

Hellner, Jan, Skadeståndsrätten: en introduktion, 1. uppl., Juristförl., Stockholm, 

1997 

Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2010 

Holmqvist, Lena (red.), Brottsbalken: en kommentar. Kap. 25-38, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2000 

https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=PROP%20Prop_2000_01_68_B0


36 
 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013   

 

Artiklar 

Andersson, Håkan, Juridisk verklighetsbild - realitet eller simulacrum, JT 2000-

01, s 897 ff. 

Flodin, Jonny, Ersättning för s.k. chockskada., SvJT 2008 s 525ff. 

Hellner, Jan, Ersättning till tredje man vid sak- och personskada. SvJT 1969 s. 

332ff. 

Mannelqvist, Ruth, Ersättning till brottsoffer – samverkan eller kollision?, SvJT 

2006 s 379ff. 

 

Övrigt 

Bergström, Margareta & Nordborg, Gudrun, Brottsoffermyndighetens 

nyhetsbrev, nr 3, 2006 

Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2006 

Världshälsoorganisationen (WHO), World report on violence and health, Krug, 

Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002 

  



37 
 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 

NJA 2007 s. 953 

NJA 2006 s. 738 

NJA 2006 s. 181 

NJA 2005 s. 712 

NJA 2004 s. 26 

NJA 2003 s. 508 

NJA 2000 s. 521 

NJA 1996 s. 377 

NJA 1993 s. 41 I och II 

NJA 1988 s. 62  

NJA 1979 s. 620 

NJA 1972 s 598 

NJA 1971 s. 78 

NJA 1966 s. 210 

Dom 2008-10-06 mål nr B 1032-08, Falu tingsrätt. 

 

Praxis från Brottsoffermyndigheten 

Dnr 11065/2010  

Dnr 11063/2010 

Dnr 01882/2009 

Dnr 5546-5548/2008 

Dnr 463/2007 

Dnr 9/2007 


