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Sammanfattning
 

År 1988 tillsatte regeringen en kommitté för utredning av reglerna om ersättning för ideell 

skada. Enligt kommittén bör brottsoffrens ställning stärkas särskilt när det gäller barn som 

utsätts för sexualbrott. Enligt kommittén är att sätt att stärka brottsoffrens ställning att de ges 

generösa ersättningar. Ett annat sätt är att det i lagtext tydligt anges vem som är berättigad till 

ersättning för kränkning. Kränkning är en skadetyp som skiljer sig från övriga skadetyper som 

finns i SkL då den är av renodlat ideell natur och är frikopplad från medicinska symtom. Det 

kommittén om ideell skada lade fram fick stor genomslagskraft då regeringens proposition 

från år 2000 i sak överensstämde därmed. Nya regler om kränkning infördes vid 2001 års 

lagstiftning. Bakgrunden till reglerna var således att man närmare ville kodifiera den praxis 

som utvecklats utifrån den tidigare bestämmelsen i 1 kap. 3 § SkL.  

 

Då det kan innebära svårigheter att påvisa och värdera en sådan skada ställer lagen upp snäva 

krav. Kränkningen måste ha skett genom ett brott som innebär ett angrepp mot person, frihet, 

frid eller ära. Till skillnad från tidigare, då avgörande var om en viss gärning hänfördes under 

en viss brottstyp, finns i lagtexten en beskrivning av kategorier av skyddsintressen. Liksom 

tidigare krävs att kränkningen är allvarlig. De brott som berättigar till ersättning är sådana 

brott som typiskt sett anses innefatta en allvarlig kränkning. Grövre sexualbrott mot barn är 

exempel på sådana brott.  

 

I arbetet analyseras rättspraxis beträffande skadestånd till barn som blivit utsatta för 

allvarligare sexualbrott utifrån syftet med lagändringen. I arbetet undersöks därför om de nya 

reglerna vidgar rätten till skadestånd. Praxisen granskas kritiskt utifrån den gällande rätten 

och i syftet ingår att undersöka om praxisen är enhetlig och förutsebar och om barns rätt till 

skadestånd tillgodoses genom de regler som finns om skadeståndstalan. Vidare undersöks om 

de ersättningsnivåer som gäller är acceptabla. Praxisen granskas således även ur ett 

effektivitets- och rimlighetsperspektiv. Då de ersättningsnivåer som gäller vid allvarligare 

sexualbrott mot barn jämförs med de ersättningsnivåer som gäller vid allvarligare sexualbrott 

mot vuxna ingår även etiska aspekter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att ett brott ska anses ha begåtts måste en prövning göras huruvida det är en 

brottsbeskrivningsenlig gärning enligt någon straffbestämmelse i BrB eller någon regel inom 

specialstraffrätten.1 Den som blivit utsatt för ett brott kan föra skadeståndstalan mot den som 

begått brottet. Detta kan ske antingen i samband med lagföringen av brottet eller genom en 

tvistemålsprocess.2 Regler om skadestånd finns i SkL. Ett brottsoffer kan drabbas av person- 

och sakskada, kränkning eller ren förmögenhetsskada. Ersättning för kränkning förutsätter att 

någon blivit allvarligt kränkt genom ett brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, 

frihet, frid eller ära.3 Regeln om ersättning för kränkning i 2 kap. 3 § SkL infördes vid 2001 

års lagstiftning. Bakgrunden till regeln var att man närmare ville kodifiera den praxis som 

utvecklats utifrån den tidigare bestämmelsen i 1 kap. 3 § SkL. Tidigare ansågs att det bör vara 

fråga om en allvarlig kränkning som skett för att berättiga till ersättning. Av denna anledning 

infogades kravet på allvarlig kränkning i lagtexten.4 Regeln i 5 kap. 6 § om vad man bör ta 

hänsyn till vid frågan om kränkning infördes också vid 2001 års lagstiftning.  I lagrådets 

yttrande i förslaget till bestämmelserna framkom att reglerna ”vidgar möjligheterna att få 

skadestånd på ett sätt som väl stämmer överens med utvecklingen av domstolarnas praxis”.
5
 

Brott som kan innefatta angrepp mot såväl någon annans person som frihet eller frid är 

sexualbrotten, t ex våldtäkt eller sexuellt tvång.6 Ett barn kan lätt utsättas för brott eftersom 

barn är svagare än vuxna och därmed ett lämpligt brottsoffer.7 Enligt artikel 1 i 

barnkonventionen avses med barn varje människa under arton år. I 6 kap. BrB finns regler om 

sexualbrott. Särskilda lagregler ska tillämpas om ett sexualbrott begåtts mot ett barn. Har ett 

barn blivit utsatt för ett sexualbrott kan detta innebära att en allvarlig kränkning skett enligt 2 

kap. 3 § SkL. I denna uppsats undersöks därför kränkningsersättning då barn har utsatts för 

sexualbrott.   

 

                                                 
1
 Asp s. 77. 

2
 Ekelöf s. 184.  

3
 SkL 1:1, 2:1, 2:2, 2:3 

4
 Prop 2000/01:68 s. 50, 53, 115. 

5
 Prop 2000/01:68 s. 110, 115.  

6
 Prop 2000/01:68 s. 65. 

7
 Sahlin s. 48. 
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1.2 Syfte/frågeställningar  

Syftet med arbetet är att analysera rättspraxis beträffande skadestånd till barn som blivit 

utsatta för sexualbrott, dels utifrån lagrådets uttalande om syftet med lagändringen, dels 

utifrån förutsebarhet, enhetlighet, effektivitet och rimlighet. I syftet ingår att diskutera 

följande frågeställningar.  

• Hur görs skadeståndsbedömningen och vad fokuserar domstolen vid? 

• Är praxisen enhetlig och förutsebar?  

• Hur har praxisen utvecklats över tiden?  

• Stämmer lagrådets yttrande att de nya reglerna vidgar rätten till ersättning enligt den 

praxis som vuxit fram genom åren?   

 

• Därmed kan man även ställa sig frågan om de ersättningsnivåer som finns är 

acceptabla med tanke på att det är barn som blivit kränkta och även jämföra dessa med 

de ersättningsnivåer som gäller för vuxna som blivit utsatta för sexualbrott? 

• En annan viktig frågeställning är om lagen ger barn som blivit utsatta för en allvarlig 

kränkning genom ett sexualbrott ett tillräckligt skydd för att kunna kompenseras 

genom skadestånd. Viktig fråga i detta sammanhang är vems ska föra barnets talan? 

Finns det något som kan förbättras? 

1.3 Metod 

För att uppnå syftet med denna uppsats studeras rättskällor. Rättskällorna studeras enligt den 

rättsvetenskapliga metoden.8 Den metoden innebär att man undersöker gällande rätt enligt en 

viss ordning. I första hand lagar, sedan förarbeten till lagar, prejudikat (rättsfall från 

domstolarna) och doktrin (juridisk litteratur).9 Eftersom att syftet med lagändringen är att 

förbättra brottsoffers ställning, granskas praxisen kritiskt utifrån den gällande rätten, och 

rättspolitiska argument ingår därför i metoden då det ingår de lege ferenda i arbetet, särskilt i 

frågan om praxisen är enhetlig och förutsebar. De lege ferenda resonemang berörs även i 

samband med besvarande av frågan om barn ges ett tillräckligt skydd för att kunna 

kompenseras genom skadestånd. I metoden ingår även etiska aspekter och detta i samband 

med besvarande av frågan om de ersättningsnivåer som finns är acceptabla med tanke på att 

                                                 
8
 Se Lehrberg s. 178.  

9
 Se Lehrberg s. 34.  
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det är barn som blivit utsatta för sexualbrott. I denna frågeställning ingår även de lege 

ferenda.  

1.4 Avgränsning  

Arbetet är inriktat på barns rätt till skadestånd enligt 2 kap. 3 § SkL då de blivit utsatta för en 

allvarlig kränkning genom sexualbrott. Fokus i arbetet ligger på den praxis som finns om barn 

som blivit utsatta för sexualbrott och som har rätt till skadestånd på grund av att en allvarlig 

kränkning skett enligt 2 kap. 3 § SkL. Alla sexualbrott mot barn nämns av utrymningsmässiga 

skäl inte. Därför undersöks praxis om grövre sexualbrott mot barn, d.v.s. sexuellt utnyttjande 

av underårig, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn. 

Till viss del görs en jämförelse med de ersättningsnivåer som gäller då vuxna  blivit utsatta 

för sexualbrott och detta görs för att belysa om det föreligger acceptabla ersättningsnivåer för 

barn eller inte. Någon närmare undersökning av vuxna som utsatts för sexualbrott görs således 

inte. I den deskriptiva delen om sexualbrott beskrivs emellertid våldtäkt och sexuellt tvång 

eftersom att de ersättningsnivåer som gäller för dessa brott jämförs med de som gäller för 

barn. Att förstå innebörden av dessa brott är även av pedagogiskt värde vid en läsning av de 

sexualbrott som gäller om barn.   

1.5 Disposition  

Arbetet fortsätter efter denna del med en deskriptiv del om skadestånd och om vem som 

företräder ett barn. Därefter följer en deskriptiv del om olika sexualbrott som berörs i arbetet. 

Efter den deskriptiva delen följer en undersökande del av praxis vari ingår mindre slutsatser. 

Arbetet avslutas med en större analys och slutsatser.   
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2. Skadeståndsrätt  

2.1 Inledning 

I detta kapitel görs en beskrivning av gällande rätt om skadestånd. Till att börja med görs en 

liten bakgrund om skadestånd och en redogörelse av vilka oliks sorters skadestånd det finns. 

Sedan görs en beskrivning av hur en skadeståndsbedömning går till och hur den görs vid 

respektive skada. Efter detta görs en närmare redogörelse om kränkning och hur man 

bestämmer ersättningens storlek. Därefter görs en beskrivning av skadeståndstalan.  

2.2 Allmänt om skadestånd och olika sorters skadestånd 

I SkL finns regler om skadestånd. Har en skada inträffat är lagen tillämpbar såvida det inte 

finns andra särskilda regler eller om parter i ett kontraktsförhållande har avtalat annat.10  Före 

1972 fanns allmänna regler om skadestånd i 6 kap SL. Många av reglerna tillämpades inte 

bara om en brottslig gärning begåtts utan även då andra skadevållande gärningar inträffat och 

det uppstått t ex person- och sakskada. Det fanns även många särskilda lagar om skadestånd. 

SkL är den första allmänna lagen om skadeståndsskyldighet och har ett vidsträckt 

tillämpningsområde.11 Speciallagar ska alltid tillämpas före SkL såsom bestämmelser i t ex 

KöpL och PAL. Till skillnad från SkL innehåller vissa speciallagar regler om strikt ansvar t 

ex PAL och 32 kap MB. Strikt ansvar innebär att ett skadeståndsansvar utdöms oberoende av 

vållande.12 I skadeståndsrättsliga sammanhang brukar man skilja mellan skadestånd i 

kontraktsförhållande och utomobligatoriskt skadestånd, d v s ”parterna står inte i 

kontraktsförhållande till varandra eller när kontraktsförhållandet inte inverkar”.  Inom dessa 

kategorier är ansvaret antingen strikt eller så måste någon slags bedömning göras huruvida 

skadevållaren är ansvarig eller inte. Ett exempel på när ett strikt utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar kan uppstå är när en miljöskada inträffar genom en förorening av ett 

vattenområde. Ett exempel på när ett strikt kontraktsrättsligt ansvar kan komma ifråga är när 

en säkerhetsbrist finns i en leksak och ett barn skadas på grund av denna brist.13 Har en 

köpare däremot tagit emot en vara och är varan felaktig kan skadestånd komma ifråga under 

de förutsättningar som anges i t ex KKöpL.14 SkL har betydelse när det gäller 

utomobligatoriska skadestånd och enligt lagen görs alltid en skadebedömning. Denna 

                                                 
10
 1 kap. 1 § SkL. 

11
 Bengtsson s. 17, Hellner s. 19.  

12
 Hellner s. 15, 21.  

13
 Hellner s. 15, 32 kap. 1, 3 §§ MB, Radetzki s. 10, 92, 94, 1, 7 § §. PAL, prop. 1990/91:197 s. 115ff.   

14
 Hellner s. 15, 30 §. KKöpL.  
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bedömning är till viss del beroende av vilken skada som inträffat. I SkL finns fyra olika 

skadetyper, nämligen personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada samt kränkning.15 

2.3 Skadeståndsbedömning  

2.3.1 Den objektiva sidan 

För att någon ska hållas skadeståndsansvarig måste en prövning göras huruvida objektiva 

respektive subjektiva förutsättningar är uppfyllda. Vid den objektiva bedömningen ska först 

konstateras om en skada har skett. Föreligger personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada 

eller kränkning enligt SkL:s regler?16 I 2 kap. 1 § SkL står ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 

personskada eller sakskada skall ersätta skadan”. Till personskada räknas såväl fysiska skador, t ex brutna ben, 

som psykiska skador bestående t ex av depression eller chocktillstånd. Fysiska och psykiska 

skador går under begreppet ideell skada. Till  personskada räknas inte enbart de direkta skador 

som föranletts av skadegöraren utan även kostnader som uppstått p.g.a. dessa skador t ex 

inkomstförlust och sjukvårdskostnader. Detta kallas ekonomisk skada.17 En sakskada 

föreligger om någon har skadat fast eller lös egendom. Till begreppet sakskada hör emellertid 

även estetiska försämringar, förlust av egendom och ekonomiska följdskador t ex 

inkomstförlust och reparationskostnader.18 

 

 I 2 kap. 2 § SkL står ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan”. Ren 

förmögenhetsskada kan exempelvis föreligga om någon falskeligen sprider uppgifter om att 

en redovisningsbyrå fuskar med sitt arbete och byrån därmed tappar kunder. Den sista 

skadetypen som återfinns i SkL är kränkning och skiljer sig från övriga skadetyper eftersom 

att det är en skadetyp av renodlat ideell natur, d v s den är inte av ekonomisk natur. Ersättning 

för kränkning förutsätter att en brottslig gärning begåtts. 2 kap. 3 § SkL lyder ”Den som allvarligt 

kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som 

kränkningen innebär”. En kränkning innebär att brottsoffret upplevt känslor av visst slag såsom 

obehag, skam, förnedring eller rädsla.19 

 

                                                 
15
 Hellner s. 15, 16, Radetzki s. 15, 16.  

16
 Radetzki s. 15.  

17
 Radetzki s. 16, prop. 2000/01:68 s. 17. I 5 kap. 1 § SkL framgår att fysiskt och psykiskt lidande av övergående 

natur är detsamma som sveda och verk och är sådana lidande istället av bestående art kan man kalla detta lyte 

eller annat stadigvarande men.   
18
 Radetzki s. 16, 17.  

19
 Hellner s. 18, Radetzki s. 17, 18.  
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När en skada inträffat måste det finnas åtminstone en tänkbar skadeståndsskyldig person som 

antingen kan vara en fysisk eller juridisk person. Vid skadeståndsbedömningen kan man kalla 

denne personen för ett presumtivt ansvarssubjekt. Finns det flera tänkbara 

skadeståndsskyldiga måste en prövning göras för varje person eftersom att skadeståndsansvar 

är individuellt.20 Leder skadeståndsbedömningen till att flera bär ansvaret för samma skada 

svarar de solidariskt för skadeståndsansvaret enligt 6 kap. 4 § SkL. Med solidariskt 

skadeståndsansvar menas att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av de 

skadeståndsansvariga och kräva hela beloppet av en. Den som betalt hela skadeståndssumman 

har sedan regressrätt mot övriga skadeståndsskyldiga.21 I en rättsprocess kan det presumtiva 

ansvarssubjektet medge ett visst belopp av det som den skadelidande yrkat. Detta innebär att 

rätten måste utdöma ett belopp någonstans mellan det som medgivits och det som yrkats.22 

Den skada som man konstaterar föreligga ska ha orsakats genom en aktiv handling från 

skadevållarens sida, alternativt genom underlåtenhet. För att någon ska kunna hållas ansvarig 

för skador som uppstått genom underlåtenhet krävs att det förelegat en handlingsplikt i t ex 

lagstiftning eller genom avtal.23 Ett exempel på en lagstadgad handlingsplikt återfinns i 6 kap. 

2 § 2 stycket in fine FB där det står ”I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren 

vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas”. En förälder kan bli 

skadeståndsskyldig om den brister i tillsynen över ett barn eller underlåter att vidta lämpliga 

åtgärder och barnet vållar skada.24          

 

I 24 kap. BrB finns regler som inskränker det straffbara området i förhållande till vad som 

framgår av brottsbeskrivningarna.25 I straffrätten kallas de objektiva ansvarsfrihetsgrunder 

eller rättfärdigande omständigheter.26  För skadeståndsrättens del blir reglerna om nödvärn, 

nöd, samtycke och tjänsteplikt av betydelse vid den objektiva skadeståndsbedömningen. 

Regeln om samtycke finns i 24 kap. 7 § BrB och innebär följande, ”En gärning som någon begår med 

samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, 

dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig”. Enligt paragrafen görs alltid en bedömning om ett 

samtycke ska befria från straffrättsligt ansvar eller inte. Bedöms gärningen som försvarlig ska 

inte heller något skadeståndsansvar komma ifråga. För att ett samtycke ska vara giltigt krävs 

                                                 
20
 Radetzki s. 18.  

21
 Bengtsson s. 418, prop. 1972:5 s. 588. 

22
 Ekelöf s. 127.  

23
 Radetzki s. 19, 20.  

24
 Bengtsson s. 59.  

25
 Holmqvist s. 24:1. 

26
 Radetzki s. 20, Asp s. 228.  
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att den som lämnar det är ”behörig att förfoga över det aktuella intresset”. ”Beträffande 

angrepp mot liv och hälsa gäller att var och en i princip äger bestämma över sig själv”.  

Personer under 18 år har rätt att fatta beslut i frågor som rör de själva under förutsättning att 

de har tillräcklig mognad.27 Den som lämnar samtycket måste vara ”kapabel att förstå 

innebörden av samtycket”. Här måste en bedömning göras utifrån hur mogen personen är och 

vad det rör sig om. Vid t ex ett allvarligt ingrepp i någon annans persons kropp ställs högre 

krav på att personen förstår handlingens innebörd än om samtycket gäller t ex någon 

sportutövning där riskmoment ingår.28 Ett exempel på ett fall då ett samtycke är ogiltigt är om 

en person under femton år ger samtycke till samlag. Anledningen till detta är att det finns en 

regel i 6 kap. 4 § BrB om våldtäkt mot barn och som har tillkommit för att skydda barn från 

att utnyttjas sexuellt. Slutligen måste samtycket vara ”frivilligt, givits med full insikt om 

relevanta förhållanden och vara allvarligt menat”.
29   

Vid den objektiva bedömningen görs slutligen en prövning om det föreligger ett 

orsakssamband mellan skadevållarens handling eller underlåtenhet, och den skada som 

inträffat. Kausalitet är ett annat namn för det orsakssamband som ska föreligga. Den kausalitet 

som ska föreligga måste vara adekvat, vilket i princip innebär att den skada som inträffat ska 

inte bara vara en följd av handlingen eller underlåtenheten, utan vara en påräknelig, naturlig 

följd därav. Den skadelidande bär ansvaret för att adekvat kausalitet bevisas. I praxis finns 

emellertid många exempel på fall där rätten tillåtit ett sänkt beviskrav där orsakssambandet 

varit svårt att bevisa.30 

2.3.2 Den subjektiva sidan 

De subjektiva förutsättningar som måste vara uppfyllda för skadeståndsansvar enligt SkL 

framgår av respektive regel. För person- och sakskada krävs enligt 2 kap. 1 § SkL uppsåt eller 

oaktsamhet. Uppsåt kan ofta vara svårt att bevisa. Det räcker inte att det presumtiva 

ansvarssubjektet haft uppsåt till den skadegörande handlingen, utan denne måste ha haft 

uppsåt till den skada som faktiskt inträffat. I situationer det inte går att styrka att skadan 

orsakats med avsikt eller uppsåt har skadelidande istället möjlighet att försöka styrka att 

skadan orsakats genom ett oaktsamt beteende. Att göra något med oaktsamhet eller att 

underlåta att göra något som i sig kan betraktas som oaktsamt är det samma som att vara 

vårdslös eller försumlig. För att konstatera om någon varit vårdslös eller försumlig görs en 

                                                 
27
 Holmqvist s. 24:60, 61.  

28
 Holmqvist s. 24:61, Radetzki s. 21, 22.  

29
 Holmqvist s. 24:61.  

30
 Bengtsson s. 42, Radetzki s. 22, 27.  
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jämförelse med vad som utgör normalt beteende. Vad som utgör normalt beteende varierar 

från situation till situation. I trafiken ska man t ex uppföra sig på ett visst sätt. Lagregler är 

alltså av stor betydelse. Stor vägledning för frågan om någon förfarit vårdslöst eller ej ges 

även om man jämför vad en normalt aktsam person skulle göra i en motsvarande situation 

som den frågan gäller.31 

 

 Vid ren förmögenhetsskada krävs enligt 2 kap. 2 § SkL att skadan orsakats genom ett brott. 

Vad som är ett brott framgår av 1 kap. 1 § BrB som stadgar, ”Brott är en gärning som är beskriven i denna 

balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”. Det subjektiva kravet som ställs 

för att någon ska kunna hållas ansvarig för ren förmögenhetsskada är alltså betydligt snävare 

än det som ställs för sak- och personskada. Brott som typiskt sett kan medföra ett 

skadeståndsrättsligt ansvar är förskingring och oredlighet mot borgenär.32 Vid kränkning 

enligt 2 kap. 3 § SkL är det subjektiva kravet betydligt snävare än vad som gäller för de 

tidigare skadetyperna. Kränkningen måste ha skett genom ett brott som innebär ett angrepp 

mot person, frihet, frid eller ära.33    

2.4 Kränkning 

2.4.1 Bakgrund till regeln i 2 kap. 3§ SkL 

Riksdagen behandlade år 1986 flera motioner bl.a. angående höjningar av 

skadeståndsbeloppen vid ideella skador. I jämförelse med exempelvis USA där ersättningar i 

vissa fall kan uppgå till miljonbelopp kan de ersättningar som tillerkänns i Sverige tyckas vara 

låga. I motionerna framhölls att den skadelidandes ställning borde förbättras. Detta föranledde 

regeringen år 1988 att tillsätta en kommitté för utredning av reglerna om ersättning för ideell 

skada. Ett delbetänkande av kommittén om ideell skada kom genom en SOU 1992.34 Enligt 

kommittén kan det vara vanskligt att göra internationella jämförelser eftersom att det ofta 

finns stora skillnader mellan olika rättssystem. Faktum är att de flesta brottsoffer i USA får 

lägre ersättning än brottsoffer i Sverige eller inte någon ersättning alls. I USA har ersättning 

för ideell skada inte bara en reparativ funktion, d.v.s. syftar till att ge skadelidande 

upprättelse, utan även ett preventivt syfte, d.v.s. syftar till att avskräcka vissa oönskade 

handlingar. Den skadeståndsskyldige kan nämligen vara tvungen att betala straffskadestånd, 

                                                 
31
 Radetzki s. 31-33.  

32
 Radetzki s. 38-39.  

33
 Radetzki s. 41.  

34
 Friberg s. 59.  
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vilket påverkar skadelidandes ersättning.35 I det huvuddirektiv som regeringen lämnade till 

kommittén angavs bl.a. att ”särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ersättningen för lidande i 

samband med sexualbrott”.
36

 Det kommittén om ideell skada lade fram fick stor 

genomslagskraft då regeringens förslag genom sin proposition från 2000 i sak överensstämde 

därmed.37 Kommittén framhöll att, ”En utgångspunkt för våra överväganden har varit att 

brottsoffrens ställning bör stärkas. Det gäller inte minst kvinnor och barn som utsätts för 

sexualbrott eller annat våld i hemmet”. Ett sätt att stärka brottsoffrens ställning är att de ges 

generösa ersättningar. Ett annat sätt är att det i lagtext tydligt anges vem som är berättigad till 

ersättning för lidande.38 Den tidigare regeln som gällde då någon blivit utsatt för ett angrepp 

mot sin personliga integritet och som medgav ersättning för detta fanns i 1 kap. 3 § SkL. Den 

regeln löd: 

 ”Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada tillämpas också i fråga om lidande som någon tillfogar annan 

genom brott mot den personliga friheten, genom annat ofredande som innefattar brott, genom brytande av post- eller 

telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning eller olaga diskriminering eller genom ärekränkning eller dylik brottslig gärning”.39  

 

Ersättning för ideell skada, d.v.s. ersättning för fysiska och psykiska skador och ersättning för 

kränkning har sitt ursprung i de medeltida landskapslagarnas botsystem. I 1734 års lag fanns 

det t ex fortfarande en regel om att en skadelidande som blivit kränkt genom brott mot sin 

frihet eller ära, tillerkändes endast en andel i de böter som påfördes den skyldige. Vid den 

tiden hade emellertid en särskild skadeståndsrätt för personskadefallen tillskapats. En särskild 

skadeståndsregel för lidande genom brott som innebär ett angrepp mot någons frihet eller ära 

tillkom genom 1864 års strafflag. Regeln placerades i 6 kap. 3 SL. I kapitlet om brott mot 

annans frihet kunde man läsa att det rörde sig t ex om angrepp mot någons rörelsefrihet i 

inskränkt mening, och rätten att själv bestämma över sin sexualitet. En person som blivit 

våldtagen kunde alltså få ersättning för lidande enligt 6 kap. 3 § SL. Ersättningen 

kompenserade inte kränkningen av kvinnans kropp, utan det faktum att hennes rätt att själv 

bestämma över sin sexualitet blivit kränkt genom brottet. 

 

Om någon genom ett brott drabbats av såväl lidande som personskada enligt 6 kap. 2 § SL 

kunde denne inte få ersättning även enligt 6 kap. 3 § SL. Istället hände det att den 

skadelidande fick en högre ersättning för t ex sveda och värk. År 1972 tillkom 
                                                 
35
 SOU 1992:84 s. 180, 252 jfr prop. 2000/01:68 s. 54. 

36
 Dir. 1988:76, SOU 1992:84 s.38. 

37
 Friberg s. 61.  

38
 SOU 1992:84 s. 209, 210, prop. 2000/01:68 s. 83. 

39
 Prop. 2000/01:68 s. 48, 94.  
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skadeståndslagen och år 1975 flyttades den dåvarande regeln om kränkning till 1 kap. 3 § 

SkL. Rätten till ersättning för kränkning utvidgades i och med lagändringarna. Det var möjligt 

att få ersättning för lidande ”genom ofredande av annat slag än brott mot personlig frihet”. 

En skadelidande kunde alltså även få ersättning vid sådana brott som även kunde medföra, 

men inte nödvändigtvis, personskada. Enligt praxis beaktade man emellertid det lidande som 

något varit utsatt för genom ett brott då man bestämde ersättning för personskada. Regeln i 1 

kap. 3 § SkL hade därför endast självständig betydelse när en skadelidande inte drabbats av 

personskada. Det var först i början av 1990- talet som regeln i 1 kap. 3 § SkL fick självständig 

betydelse i praxis. I rättsfallet NJA 1991 s. 766 kan man utläsa syftet med regeln i 1 kap. 3 § 

SkL nämligen ”att gottgöra den integritetskränkning som följer med de brott som avses med 

regeln. Ersättningen kan också utgöra kompensation för den oro och det obehag som kan bli 

följden av ett brottsligt angrepp på den personliga integriteten”. Domstolen tydliggjorde att 

bestämmelsen inte är avsedd att kompensera för sådant psykiskt lidande som utgör 

personskada.40 

 

 Den nuvarande regeln i 2 kap.3 § SkL är tydligare och innebär en förenkling till skillnad från 

den tidigare regeln. Istället för en uppräkning av brott som kan utgöra grund till skadestånd 

görs en beskrivning av kategorier av skyddsintressen.41 Av två anledningar har man 

utmönstrat begreppet lidande från lagtexten. För det första kan psykiskt lidande betraktas som 

personskada enligt 5 kap. 1 § SkL. För det andra kan termen lidande ge den uppfattningen att 

det är den skadelidandes egna subjektiva upplevelser som primärt är av betydelse då 

kränkningsersättning bestäms. Innan den nuvarande regeln fanns ställdes i praxis krav att 

kränkningen ska vara allvarlig för att skadestånd ska komma ifråga. Därför har man infört 

”allvarligt” i lagtexten.42 

2.4.2 Innebörden av 2 kap. 3 § SkL 

Den nuvarande regeln om kränkningsersättning i 2 kap. 3 § SkL lyder: 

 

”Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall 
ersätta den skada som kränkningen innebär”.  

 

                                                 
40
 SOU 1992:84 s. 87 ff.  

41
 Friberg s. 60, 62.  

42
 Prop. 2000/01:68 s.49, 50.  
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Liksom tidigare gäller att den skadelidande blivit kränkt genom ett brott. Det presumtiva 

ansvarssubjektet behöver emellertid inte fällas för brottet eller uppnått straffbarhetsåldern för 

att skadeståndsskyldighet ska komma ifråga. För att skadeståndsskyldighet ska inträda räcker 

att skadan skett genom en viss typ av brottslig handling. Att brottet är preskriberat saknar 

också relevans. Det behöver inte röra sig om ett brott enligt brottsbalken.43  I lagtexten nämns 

först angrepp mot annans person. Med detta menas den kroppsliga integriteten. Exempel på 

brott man kan bli kränkt av är misshandel, försök till mord och vållande till kroppsskada eller 

sjukdom. Med angrepp mot annans frihet menas en persons rörelse- och handlingsfrihet och 

brotten människorov och olaga tvång är tydliga exempel härpå. Angrepp mot annans frid 

avser främst den enskildes rätt att få vara i fred och hålla sitt privatliv okänt för andra. 

Exempel på vad som hör till detta är hemfridsbrott, ofredande, olaga hot samt överträdelse av 

besöksförbud.  

 

Angrepp mot annans ära tar sikte tar sikte på någon annans anseende eller självkänsla. 

Exempel på brott man kan bli kränkt av är förtal, förolämpning och mened.44 Vad gäller 

sexualbrotten kan de innebära angrepp mot annans person men likväl mot annans frihet och 

frid. Beroende på hur brottet förövas kan det även innebära ett ärekränkande angrepp. 

Sexualbrott som typiskt innebär ett angrepp mot såväl annans person som mot annans frihet 

och frid är våldtäkt, grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, grovt sexuellt 

tvång. Sexualbrott som inte innebär tvång i straffrättslig mening utgör angrepp mot annans 

frid, men ibland även mot annans person.45 

 

 Enligt lagtexten krävs att den skadelidande varit utsatt för en allvarlig kränkning. Vad som är 

en allvarlig kränkning är en fråga som domstolen måste ta ställning till i varje enskilt fall, där 

samtliga relevanta omständigheter kring handlingen bör tillmätas betydelse. Viss vägledning 

för frågan vad som utgör en allvarlig kränkning kan hämtas från regeln i 5 kap. 6 § SkL. 

Regeln räknar upp särskilda omständigheter som ska beaktas vid skadeståndets bestämmande. 

Brott som typiskt sett anses innebära en allvarlig kränkning är sexualbrotten och de flesta 

våldsbrott. Undantag kan emellertid göras vid t ex mindre allvarliga sexualbrott och vid ringa 

misshandel, under förutsättning att det inte finns särskilda omständigheter som talar för att en 

allvarlig kränkning skett. När man prövar om skadelidande varit utsatt för en allvarlig 

                                                 
43
 Bengtsson s. 67, prop. 2000/01:68 s. 48 och Ny Juridik 3:11 s. 40.  

44
 Prop. 2000/01:68, s. 64, 65. 

45
 Friberg s. 571, 572, prop. 2000/01:68 s. 65.  
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kränkning tillmäts dennes eget agerande viss betydelse. Den skadelidande bör vid 

gärningstillfället i viss mån värna om sin integritet. Hur mycket en person anses ha värnat om 

sin integritet får avgöras från fall till fall. Har t ex en person provocerat en annan person så att 

slagsmål uppstått måste provokationen sättas i relation till det våld som provokatören blivit 

utsatt för. Ju mindre allvarlig provokationen varit i förhållande till misshandeln desto mer 

talar för att en kränkning skett. Skulle rätten göra den bedömningen att en allvarlig kränkning 

skett kan den skadelidandes agerande ändock få betydelse då ersättningsbeloppet bestäms. 

Har ett sexualbrott skett saknar den skadelidandes beteende som regel betydelse när rätten ska 

ta ställning till om en allvarlig kränkning skett eller inte.46  

 

Om rätten finner att det presumtiva ansvarssubjektet gjort sig skyldig till en allvarlig 

kränkning, genom t ex ett sexualbrott, ska denne ersätta den skada som kränkningen innebär. 

Ersättningen syftar till att ”kompensera för olika känslor som den skadevållande handlingen 

framkallat hos den skadelidande, såsom rädsla, skam, förnedring eller liknande, som inte tar 

sig sådant medicinskt uttryck att det föreligger en personskada.” ”Ersättningen är sålunda 

inriktad på den momentana upplevelsen av det brottsliga angreppet, och inte det efterföljande 

lidandet eller andra upplevelser och verkningar som en person som utsatts för ett brott kan 

erfara”.
47

  

2.4.3 Innebörden av 5 kap. 6 § SkL 

När man bestämmer skadeståndet ska man inte se till den kränktes upplevelser  utan rätten bör 

se vilken kränkning som typiskt sett har uppkommit genom brottet. Det betyder emellertid 

inte att de principer som styr ersättningens bestämmande helt bortser från den kränktes syn på 

saken. Utgångspunkten för skadeståndets bestämmande ska vara ”en skönmässig bedömning, 

baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar”.48
 Enligt detta objektiva 

betraktelsesätt bestäms skadeståndet schablonartat. Schabloner går inte att finna i lagtexten 

utan får utbildas genom domstolarnas rättsbildning.49 En överordnad princip som gäller då 

man ska bestämma ersättning för sådan skada som avses i 2 kap. 3 § SkL är att ”ersättningen 

ska utgöra kompensation för den kränkning som den enskilde utsatts för genom brottet”.
50

 För 

att någon ska kunna kompenseras för en kränkning är det viktigt att veta till vilken grad någon 

                                                 
46
 Prop. 2000/01:68 s. 65, 66.  

47
 Friberg s. 372, SOU 1992:84 s. 213, prop. 2000/01:68 s. 19, 48.  

48
 Prop. 2000/01:68 s. 49, 51. 

49
 Friberg s. 738, SOU 1992:84 s. 233, 256.  

50
 Prop. 2000/01:68 s. 51 jfr SOU 1992:84 s. 233.  
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blivit kränkt. Många faktorer kan vara av betydelse i ett sådant sammanhang och det är 

domstolens uppgift att lägga vikt vid dem. I 5 kap. 6 § SkL finns en regel som är av 

grundläggande betydelse vid bestämmande av sådan skada som avses i 2 kap. 3 § SkL. I 

regeln anges ”vissa omständigheter som är ägnade att typiskt sett påverka graden av 

kränkning och därmed också ersättningens storlek”.
51 

  

5 kap. 6 § st. 1 SkL lyder: 

 

” Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Därvid 
skall särskilt beaktas som handlingen 1. haft förnedrande och skändliga inslag, 2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller 
hälsa, 3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 4. inneburit missbruk av ett beroende- eller 
förtroendeförhållande, eller 5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet”. 

 

Vissa typer av brott, t ex sexualbrott och grövre våldsbrott, innebär svårare kränkningar än 

andra mindre allvarliga brott. Även hur länge ett övergrepp pågått påverkar graden av 

kränkning. Detta har kommit till uttryck i paragrafens första stycke i första meningen. Att 

man ska beakta handlingens art vid bestämmande av skadestånd innebär således att 

skadestånden varierar beroende på vilken typ av övergrepp det rör sig om. Skadeståndens 

belopp blir högre om det brottsliga angreppet pågått under en längre tidsrymd eller om den 

brottsliga gärningen upprepas vid flera tillfällen.52 I andra meningen i paragrafens första 

stycke räknas ett antal faktorer upp som är till ledning för bedömningen, dock utan anspråk på 

fullständighet.  

 

Enligt den första punkten ska man beakta om övergreppet haft förnedrande eller skändliga 

inslag. Vid sexualbrotten är det vanligt förekommande med sådana inslag även om de varierar 

i styrka beroende på hur brotten utförs. Ett brottsoffer som utsätts för en sexuell handling 

upplever ofta särskilda skamkänslor. Gruppvåldtäkter och sexuella övergrepp med utdraget 

förlopp är exempel på handlingar som kan anses ha särskilt förnedrande och skändliga inslag. 

När sådana inslag förekommit ska det finnas utrymme att tillerkänna brottsoffret ett högre 

skadeståndsbelopp. Ett sexuellt övergrepp är utdraget om t ex det brott som offret utsätts för 

är förenat med att denne är berövad friheten under en längre tid. Det kan även vara så att 

gärningsmannen  under en natt har kontroll över offret genom hot eller våld och våldtar offret 

ett antal gånger. Andra exempel på förnedrande och skändliga inslag är när övergreppet 

innefattar oral- eller analsex eller om det förekommer sadism eller andra perversiteter. Vid 
                                                 
51
 Prop. 2000/01:68 s. 52, 74.  

52
 Prop. 2000/01:68 s. 52, 74 jfr SOU 1992:84 s. 276.  
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våldsbrott är det också vanligt med förnedrande och skändliga inslag t ex tortyr eller då våldet 

tar sig uttryck i allvarligare trakasserier. 53         

 

Enligt andra punkten ska man beakta om handlingen varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla 

för liv eller hälsa. Vissa allvarligare våldsbrott t ex försök till mord eller dråp utförs med stor 

hänsynslöshet eller grymhet och innebär därmed en allvarlig kränkning av offrets integritet. 

Vissa sexualbrott hänförs också under denna punkt. Detta kan vara fallet om brottet är förenat 

med grovt våld eller hot av särskilt allvarlig art t ex våldtäkt och grov våldtäkt.54 Enligt den 

tredje punkten ska man beakta om kränkningen riktat sig mot någon med särskilda svårigheter 

att värja sin personliga integritet. Detta kan vara fallet om brottet riktar sig mot ett barn, en 

äldre person, en handikappad eller mot någon som är berusad eller nerdrogad. Bestämmelsen 

har tillkommit eftersom att personer av nyss nämnt slag ofta saknar förmåga att försvara sig 

vilket är något som kan utnyttjas av en förövare. Om förövare och offer känner varandra 

tillämpas i första hand den fjärde punkten men det är också möjligt att tillämpa både den 

tredje och fjärde punkten samtidigt. Exempel på brott som kan aktualiseras är sexualbrott och 

våldsbrott.55  

 

Enligt den fjärde punkten ska man beakta om handlingen inneburit missbruk av ett beroende- 

eller förtroendeförhållande. Ett tydligt exempel på detta är när en förälder sexuellt utnyttjar 

sitt barn. Detta anses innebära en högre grad av kränkning än om samma gärning utförs av en 

okänd person. Detsamma gäller om det är någon annan närstående till barnet t ex en mor- eller 

farförälder som utnyttjar detta. Gärningar som begås av nära anhöriga anses innebära en högre 

grad av kränkning av främst två anledningar. Det första skälet är att barn förväntar sig att de 

vuxna som finns i sin omgivning tar väl hand om de genom att bl.a. ge dem trygghet i den 

miljö de befinner sig. Det andra skälet är att barn har begränsad förmåga att avgöra vad som 

är ett normalt beteende från en vuxen och kan därför inte alltid själva avgöra vad som är en 

onormal handling. Har en underårig lämnat ett samtycke till en sexuell handling bör det inte 

tillmätas någon betydelse annat än i undantagsfall.56 Enligt den femte och sista punkten ska 

man beakta om gärningen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Bestämmelsen tar i 

första hand sikte på förtal och förolämpning.57  

                                                 
53
 Prop. 2000/01:68 s. 52, 74, SOU 1992:84 s. 276, 277. 

54
 Prop. 2000/01:68 s. 75, SOU 1992:84 s. 278.  

55
 Prop. 2000/01:68 s. 75, SOU 1992:84 s. 279, Friberg s. 773.  

56
 Prop. 2000/01:68 s. 75, SOU 1992:84 s. 279, 280, Friberg s. 772, 773.  

57
 Prop. 2000/01:68 s. 75. 
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Brottoffrets egna subjektiva upplevelse, av en kränkning som skett genom ett brottsligt 

angrepp, ska alltså inte vara av avgörande betydelse då kränkningsersättning bestäms. Det 

finns flera anledningar till detta. Det kan vara svårt för rätten att avgöra om brottsoffret gör en 

korrekt beskrivning av skadan. Vissa personer som t ex barn eller handikappade kan ha svårt 

för att uttrycka den kränkning som denne varit utsatt för. Andra personer kan vara duktiga på 

att argumentera och föra sin talan men trots detta kan det hända att vissa överdriver sina 

upplevelser. Olika individer upplever dessutom händelser på olika sätt. I undantagsfall kan det 

t o m vara så att brottsoffret inte varit medveten om vad som faktiskt hänt.58 I NJA 2007 s. 

540 hade en flicka varit utsatt för ett sexuellt övergrepp medan hon sov. Flickan tillerkändes 

kränkningsersättning trots att hon varit helt omedveten om vad som hänt. 

 

Om det skulle visa sig att en skadelidande varit med om en kränkning som antingen varit klart 

lindrigare än normalt eller varit mycket allvarlig kan domstolen beakta detta genom att avvika 

från den schablonartade bedömningen. Det är skadevållarens sak att föra övertygande 

bevisning om att en lägre ersättningsnivå bör utdömas. På liknande sätt måste en skadelidande 

övertyga rätten om att denne upplevt en kränkning särskilt starkt, åtminstone om denne vill nå 

framgång med sitt yrkande. En skadelidande kan uppleva en kränkning särskilt starkt om t ex 

denne tidigare har varit utsatt för någon liknande kränkning. Ett högre skadeståndsbelopp kan 

t ex även utdömas om det presumtiva ansvarssubjektet vetat om att skadelidande befunnit sig i 

en känslig situation men ändå gjort ett övergrepp mot denne. Subjektiva faktorer kan således 

spela roll vid bestämmande av kränkningsersättning. Det domstolen beaktar är ”intensiteten i 

den skadelidandes upplevelser av kränkningen”.59 

2.5 Skadeståndstalan 

Åklagaren har skyldighet att föra talan över brott som hör under allmänt åtal såvida inte något 

annat är stadgat. Talan mot den misstänkte om skadestånd kan föras i samband med åtal för 

brottet. Har åklagaren väckt talan har målsäganden t ex möjlighet att bli åklagarens medpart 

genom att biträda åtalet och kan då rikta ett skadeståndsanspråk mot den tilltalade. Med 

målsägande menas den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller 

lidit skada.60 På begäran av målsäganden kan åklagaren i samband med åtalet förbereda och 

                                                 
58
 Prop. 2000/01:68 s. 51, jfr NJA 2007 s. 540.  

59
 Prop. 2000/01:68 s. 51, 52, 74, Friberg s. 739, NJA 1989 s. 374.   

60
 20 kap. 1, 2, 3, 8 §§ RB, 22 kap. 1 § RB och Malm s. 52.  
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utföra målsägandens skadeståndstalan om utredningen kan ske utan väsentlig olägenhet och 

anspråket inte är uppenbart obefogat.61 Har målsäganden inte fyllt arton år och rör det brott 

mot den omyndiges person har den unges vårdnadshavare ansvar för att talan om skadestånd 

förs. Denne inträder som ställföreträdare och kan t ex begära att åklagaren för 

skadeståndstalan.62  

 

När ett barn varit utsatt för ett särskilt allvarligt brott som sexualbrott ska ett 

målsägandebiträde förordnas så snart förundersökning inletts. Biträdet ska ta till vara 

målsägandens intressen i målet och t ex bistå målsäganden i dennes skadeståndstalan. Detta 

innebär inte att biträdet för barnets skadeståndtalan utan det tillkommer fortfarande 

vårdnadshavaren. Det är emellertid vanligt att vårdnadshavaren ger fullmakt så att 

målsägandebiträdet kan verka på egen hand i skadeståndstalan.63 Det är praxis att åklagaren 

inte för målsägandens skadeståndstalan då ett målsägandebiträde förordnas.64 Barnets talan 

ska dock inte föras av vårdnadshavaren i fall då denne kan misstänkas för brottet eller har en 

nära relation med den som är misstänkt för brottet. En särskild företrädare för barnet 

förordnas i dessa fall under förutsättning att brottet kan föranleda fängelse.65 Den särskilda 

företrädaren övertar vårdnadshavarens befogenheter som rätten att ta tillvara barnets intressen 

under förundersökningen och rätten att föra en skadeståndstalan.66 Den 1 januari 2000 trädde 

lagen om särskild företrädare för barn i kraft.67 Målsägandebiträden och särskilda företrädare 

för barn bör vara antingen advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Särskilda 

företrädare för barn måste dessutom ha kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper 

som gör de särskilt lämpliga för uppdraget. Uppdraget ska utövas så att barnets bästa sätts i 

främsta rummet, t ex ta hänsyn till barnets egen vilja.68 I detta sammanhang ska således 

barnets bästa vara styrande vilket är en viktig princip enligt artikel 3 barnkonvention enligt 

vilken barnets bästa ska komma i främsta rummet.  

 

                                                 
61
 22 kap. 2 § RB och prop. 1987/88:1 s. 15 ff.  

62
 20 kap. 14 § RB jfr 10 kap. 2 § FB, och prop. 1987/88:107 s. 11.  

63
 Lag (1988:609) om målsägandebiträde 1, 3 §§, prop. 1987/88:107 s. 24 och prop. 1998/99:133 s. 19. Se även 

lag om målsägandebiträde 4 § st. 4 och 12 kap. 22 § RB.  
64
 Malm s. 49 jfr lag om målsägandebiträde (1988:609) 3 § st. 2.  

65
 Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn 1 § och prop. 1998/99:133 s. 24, 25.  

66
 Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn 3 § och prop. 1998/99:133 s. 19, Lindgren s. 180.   

67
 Lindgren s. 180.  

68
 Förordning (1997:408) om målsägandebiträde 2 §, lag (1999:997) om särskild företrädare för barn 5 §, prop. 

1998/99:133 s. 33, 34.    
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3. Sexualbrott 

3.1 Inledning 

Reglerna om sexualbrott har ändrats vid ett flertal tillfällen. Det har länge varit olagligt att ha 

sex med en person under femton år. Vid införande av BrB fanns en bestämmelse som 

straffbelade otukt med barn. Den bestämmelsen ändrade namn och 6 kap. 5 § BrB innehöll 

sedermera ett generellt förbud mot sexuellt umgänge med barn. Den regeln flyttades 

emellertid över till regeln 6 kap. 4 § BrB som innehöll bestämmelser om sexuellt utnyttjande 

av underårig.69 Brottet våldtäkt har länge funnits lagstadgad i 6 kap. 1 § BrB.  

Våldtäktsbegreppet har emellertid utvidgats vilket t ex medfört att vissa gärningar som 

tidigare klassificerades som sexuellt tvång numera är våldtäkt.70 Det var genom 2005 års 

reform som de större ändringarna gjordes. Särskilda stadganden för sexualbrott mot barn 

infördes liksom att det tidigare begreppet sexuellt umgänge bytes ut mot begreppet sexuell 

handling. Det tidigare begreppet ”för tankarna till en frivillig och ömsesidig sexualakt mellan 

två personer”.
71 I förarbetena till de nuvarande reglerna framhålls att ”det är en 

grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella 

kränkningar”.
72

 En sexuell handling är en handling med ”påtaglig sexuell prägel och är 

ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet”. Vad gäller ”kravet på att handlingen 

skall ha varit ägnad att tydligt kränka den andra personens sexuella integritet ska en objektiv 

bedömning av de faktiska omständigheterna ge vid handen att handlingen typiskt sett innebär 

en sådan kränkning”.
73

 I detta kapitel finns brottsbeskrivningar av grövre sexualbrott. De 

brott som beskrivs är våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av underårig, våldtäkt mot 

barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn.  

3.2 Brottsbeskrivning av sexualbrott som berörs i arbetet 

Våldtäkt mot en vuxen regleras i 6 kap. 1 § BrB och har följande lydelse: 

 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att 
företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med 
samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år..  

                                                 
69
 Prop. 1994/95:2 s. 14 jfr prop. 1983/84:105 s. 14, 15, 27, SOU 2001:14 s. 56.  

70
 Brottsbalken, En kommentar, Del I s. 6:3, prop. 1997/98:55 s. 89. 

71
 Prop. 2004/05:45 s. 32, Dahlström s. 146.  

72
 Prop. 2004/05:45 s. 19.  

73
 Prop. 2004/05:45 s. 33, 135.  
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Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med 
samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 
kroppsskada eller psykiskt störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till 
fängelse i högst fyra år. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit 
sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat 
särskild hänsynslöshet eller råhet”. 

 
Ett rekvisit som måste vara uppfyllt för våldtäkt är att en kvalificerad sexuell handling 

genomförts. En objektiv bedömning görs om den handling som gärningsmannen utfört tillhör 

den sorten som typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa den sexuella driften. Den 

sexuella driften behöver emellertid inte ha väckts eller tillfredsställts hos varken förövaren 

eller brottsoffer. Handlingen är kvalificerad om den 1. består av samlag. Med samlag menas 

vaginala heterosexuella samlag. Enligt praxis behöver inte något inträngande ha skett utan det 

räcker att könsdelar kommit i beröring med varandra, även om beröringen är kortvarig. Vissa 

sexuella handlingar anses vara ”uppenbart jämförliga med samlag”. Sådana handlingar är 

oralsex och analsex.  En sexuell handling är kvalificerad om den 2. består  av ”en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag”. Vid denna bedömning ska man inte främst se till handlingens fysiska 

karaktär utan kränkningens art är av stor betydelse. Exempelvis ska man beakta om den 

sexuella handlingen varit kortvarig eller långvarig, om den inneburit penetration, om den 

inneburit smärta eller medfört skada, om den inneburit någon smittorisk. Vidare ska 

omständigheter som att handlingen utförts inför andra eller inför en kamera vara av betydelse. 

  

Exempel på sexuella handlingar som kan vara jämförliga med samlag är en snopp som berör 

anus, en tunga i slida, liksom då knytnäve, fingrar eller något föremål förs in i anus eller 

vagina.74  Det var genom 1998 års reform som våldtäktsbegreppet utvidgades. I stället för att 

låta själva sexualhandlingen som sådan styra vilket brott som ska anses ha begåtts i ett enskilt 

fall betonas istället kränkningens art, varför fall som då en knytnäve förs in i en flickas 

underliv ska bedömas som våldtäkt.75 I NJA 2008 s. 482 I dömdes en man till våldtäkt. 

Mannen hade otillbörligt utnyttjat en sovande kvinna genom att föra in sina fingrar i hennes 

underliv. Mannen upphörde dock genast med sitt handlande då kvinnan vaknade och sa ifrån. 

Domstolen beaktade att handlingen inte varit helt obetydlig och medfört viss smärta, men 

                                                 
74
 Jareborg s. 89, 90.  

75
 Prop. 1997/98:55 s. 90, 91, 135.  
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bedömde gärningen som mindre grov eftersom att mannen upphörde med sitt handlande då 

kvinnan sa ifrån.  

 

Ett annat rekvisit som måste vara uppfyllt för våldtäkt enligt första stycket är att ”offret 

tvingats att tåla eller företa den kvalificerade sexuella handlingen genom våld eller hot om 

brottslig gärning, d.v.s. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § st. 1 BrB”. Tidigare ställdes ett 

kvalificerat krav på hotet eller våldet, d.v.s. det skulle ha skett på ett sätt som innebar eller för 

den hotade framstod som trängande fara.76
 Enligt andra stycket kan man fällas till ansvar för 

våldtäkt utan att något olaga tvång använts. Rekvisitet för ansvar är istället att den 

kvalificerade sexuella handlingen ”företas under otillbörligt utnyttjande av någon som 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd”.
77

 Det var genom 2005 års reform som en del av vad som 

tidigare kallades sexuellt utnyttjande istället kom att omfattas av våldtäktsbegreppet.78
 Enligt 

tredje stycket kan man dömas för våldtäkt som är mindre grov. Denna bestämmelse ska 

tillämpas restriktivt. Exempel på gärning som kan bedömas som mindre grov är när 

gärningsmannen förtar en sexuell handling mot en sovande person men denne vaknar och 

säger ifrån och gärningsmannen då slutar. I fjärde stycket räknas ett antal omständigheter upp 

som är särskilt värda att fästa avseende vid bedömningen om en våldtäkt är grov eller inte.79  

 

Sexuellt tvång regleras i 6 kap. 2 § BrB och innebär följande: 

 

”Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, 
döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. 
   Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de 
förutsättningar i övrigt som anges där. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och 
högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit 
i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet”.  

 

För att någon ska kunna fällas för sexuellt tvång behöver inte en kvalificerad sexuell handling 

ha genomförts. Utmärkande för sexuella handlingar som utförs vid sexuellt tvång ”är att det 

sker en någorlunda varaktig beröring av en naken kroppsdel (inklusive fingrar eller tunga) 

med ett könsorgan eller en sådan beröring av ett könsorgan”. Enligt praxis är en beröring om 

tio sekunder tillräckligt och är en beröring kortare men förenad med onani kan detta också 

innebära en sexuell handling. Den sexuella handlingen behöver inte utföras av 

                                                 
76
 Prop. 2004/05:45 s. 35.  

77
 Jareborg s. 89, 91. 

78
 Prop. 2004/05:45 s. 47 

79
 Jareborg s. 93, 94.  
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gärningsmannen utan denne kan tvinga andra att företa eller tåla gärningen. Handlingar som 

liknar samlag men där personerna har kläder på sig kan också räknas som sexuella handlingar. 

Till sexuellt tvång hör också sådana fall där gärningsmannen förmår någon att själv onanera. 

Den sexuella handlingen måste ha ”en påtaglig sexuell prägel”, dvs. den ska ”vara av sådan 

karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas 

sexuella drift”. Eftersom att det ställs ett krav på att handlingen ska ha en påtaglig sexuell 

prägel kan vissa handlingar som i sig kränker offrets sexuella integritet bedömas som 

misshandel, t ex handlingar som innehåller pennalistiska inslag. Till skillnad mot vad som 

gäller vid våldtäkt straffbeläggs sexuellt tvång även då sådant olaga tvång som framgår av 4 

kap. 4 § st.2 BrB använts, dvs. ”otillbörligt hot om att åtala eller ange annan för brott eller 

om att om annan lämna  menligt meddelande”.
80

  NJA 2008 s. 482 II handlar om en äldre 

man som otillbörligt utnyttjat en sjuttonårig pojke som låg och sov genom att onanera åt 

pojken med sin hand. Att onanera åt någon annan anses sällan innebära en sådan allvarlig 

kränkning att handlingen ska betraktas som jämförlig med samlag. Mannen dömdes för 

sexuellt tvång.  

  

Det anses att ett sexuellt övergrepp mot ett barn där förövaren inte använder sig av tvång är 

lika straffvärd som ett övergrepp som begås mot en vuxen och där tvång används. 

Anledningen till detta är bl.a. att förövaren kan upplevas som hotfull och händelseförloppet är 

ofta både skrämmande och smärtfullt för barnet. Särskilda bestämmelser om sexualbrott mot 

barn har införts för att dels markera allvaret i sådana brott och dels för att stärka skyddet för 

barn mot att utnyttjas sexuellt. Kravet på tvång har tagits bort vad gäller de allvarligaste 

sexualbrotten då de riktar sig mot barn.81 Det har resulterat i att brotten våldtäkt mot barn och 

sexuellt övergrepp mot barn har tillkommit. Tidigare fanns en regel i 6 kap. 4 § BrB som hade 

följande innehåll: 

 

”Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller står under fostran av honom eller 
henne eller för vars vård eller tillsyn han eller hon har att svara på grund av en myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av 
underårig till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt 
umgänge med barn under femton år. 
    Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder 
eller annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta år. ” 

 

                                                 
80
 Jareborg s. 95, 96, prop. 2004/05:45 s.33, RH 2010:9.   

81
 Prop. 2004/05:45 s. 1, SOU 2001:14 s. 265.  
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De tidigare reglerna i 6 kap. 1-3 §§ gällde även då ett sexuellt övergrepp skett mot en person 

som var yngre än arton år. Regeln i 6 kap. 4 § BrB hade i vissa avseende samma 

tillämpningsområde som reglerna i 1-3 §§. Exempelvis kunde brottet bedömas som grovt om 

det förövats genom olaga tvång eller om förövaren missbrukat barnets beroendeställning. 

Brottet grov våldtäkt konsumerade emellertid brottet grovt sexuellt utnyttjande av underårig i 

många fall.82  

 

 Numera finns det i 6 kap. 4 § BrB en regel om våldtäkt mot barn och innebär följande: 

 ”Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrig är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två 
och högst sex år. 
   Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är 
avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller 
tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra år och 
högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig 
gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ” 

 

För att en gärningsman ska kunna fällas för våldtäkt mot barn enligt första stycket ska denne 

ha genomfört en kvalificerad sexuell handling mot någon under femton år. Innebörden av 

kvalificerad sexuell handling har förklarats ovan. Det kan dock tilläggas att bedömningen av 

vad som är jämförligt med samlag ibland kan avvika något från vad som gäller vid våldtäkt 

enligt 6 kap. 1 § BrB. Detta beror på att mindre barn ofta saknar förmåga att förstå innebörden 

av en sexuell handling eller har ingen klar uppfattning om penetration skett. I NJA 2006 s. 

221 togs frågan upp om vad som menas med att en sexuell handling är att jämställa med 

samlag. En praktikant på en förskola åtalades för våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt 

övergrepp mot barn. Praktikanten hade gjort ett övergrepp mot en fyra årig pojke genom att 

föra in handen mellan pojkens skinkor och vidrört vid analöppningen. Vidare hade han rört 

vid pojkens pung. De båda beröringarna av pojken var kortvariga och gav upphov till 

kortvariga smärtor. Praktikanten dömdes för sexuellt övergrepp mot barn då högsta domstolen 

inte ansåg att den sexuella handlingen var att jämställa med samlag. Domstolen anförde att 

vid bedömningen av vad som är jämförligt med samlag ska man inte främst fästa 

uppmärksamhet på en jämförelse mellan sexualhandlingarna. Det är kränkningarna som ska 

jämföras. Domstolen måste avgöra om kränkningen genom den sexuella handling som är 

föremål för prövning är lika allvarlig som den kränkning som kan föreligga då någon tvingas 

till samlag. Enligt högsta domstolen kvarstår dock anknytningen till samlag som 
                                                 
82
 Prop. 1983/84:105 s. 54, prop. 1997/98:55 s. 92, prop. 2004/05:45 s. 65, SOU 2001:14 s. 56, 256.  
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jämförelsenorm och regeln om våldtäkt bör precis som tidigare vara reserverad för de mest 

allvarliga sexuella kränkningarna. 

 Enligt andra stycket kan man fällas för våldtäkt mot barn om övergreppet skett mot någon 

som fyllt femton men inte arton år. Övergreppet ska då ha skett av t ex en förälder, 

adoptivförälder, någon som är samboende med en förälder eller av en vårdare eller 

övervakare. En våldtäkt mot ett barn kan bedömas som grov om t ex våld använts, även om 

våldet inte varit av särskilt allvarlig art som krävs för grov våldtäkt mot en vuxen person. 

Andra omständigheter som beaktas vid frågan om en våldtäkt är grov är barnets låga ålder 

eller om upprepade utnyttjanden skett. ”Utgångspunkten är att brottet bli mer förkastligt ju 

yngre barnet är”. Att barnet samtyckt till gärningen eller tagit initiativ till den saknar 

betydelse vid frågan om ett brott begåtts, men kan vara en omständighet som gör att 

gärningen bedöms som mindre allvarlig, d v s som sexuellt utnyttjande av barn.83  

 

Sexuellt utnyttjande av barn regleras i 6 kap. 5 § BrB: 

 

”Är ett  brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, 
döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. ” 

 

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Brottet består i våldtäkt mot barn som bedöms vara 

mindre allvarlig. Ett tydligt exempel på när regeln kan aktualiseras är när två ungdomar har 

haft sexuellt umgänge med varandra och detta varit frivilligt och ömsesidigt från båda 

parterna. Offret kan t ex ha varit strax under femton och gärningsmannen mellan arton och 

tjugo år. Enligt praxis ska offret åtminstone ha fyllt tretton år. Regeln kan tillämpas i andra 

fall där det är större åldersskillnad mellan parterna men då krävs att barnet haft en tillräcklig 

mognad att kunna fatta beslutet och utvecklat sin sexualitet samt bör närma sig femtonårs 

ålder.84 

 

Sexuellt övergrepp mot barn regleras i 6 kap. 6 § BrB. 

 

 ”Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som 
fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för 
sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år. 
    Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av 
om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ” 

                                                 
83
 Jareborg s. 98-100, prop. 2004/05:45 s. 70, 143,  SOU 2001:14 s. 268.  

84
 Jareborg s. 100, prop. 2004/05:45 s. 71, 72, 77, 144.   
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Det enda som skiljer brottet sexuellt övergrepp mot barn från brottet våldtäkt mot barn är att 

handlingen behöver inte vara kvalificerad. Det rör sig således om samma typ av sexuella 

handlingar som vid sexuellt tvång. Lagtexten nämnder förvisso inte våld eller hot om brottslig 

gärning som omständigheter som ska beaktas vid frågan om gärningen ska anses som grov, 

men detta ska ändå beaktas.85 

 

I 6 kap. 13 § BrB finns en regel om oaktsamhet vid sexualbrott mot barn.  

 
 
”Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte 
insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern.” 

 

Reglerna i 6 kap. 4-6 §§ BrB förutsätter att brottet riktat sig mot ett barn. I vissa fall ska offret 

vara yngre än femton år, i andra fall yngre än arton år. Enligt förevarande regel räcker det att 

gärningsmannen är oaktsam vad beträffar barnets ålder. Är förövaren inte ens oaktsam i 

förhållande till att barnet inte har fyllt en viss ålder, kan denne t ex istället dömas för våldtäkt 

enligt 6 kap. 1 § BrB eller sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § BrB.86  

 

                                                 
85
 Jareborg s. 101.  

86
 Jareborg s. 99, 113, 114.  
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4. Praxis om allvarligare sexualbrott mot barn  

4.1 Inledning 

Kommittén om ideell skada framhöll i sitt betänkande att ett sätt att stärka brottsoffrens 

ställning är att de ges generösa ersättningar.87 En generell höjning av ersättningsnivåerna 

ansågs inte motiverad men däremot ansåg kommittén att nivåerna för kränkningsersättning 

vid bl.a. sexualbrott bör höjas. Enligt kommittén går det inte exakt att ange hur stor höjningen 

bör vara utan detta är en uppgift för domstolarna att bestämma.88 I propositionen till de 

nuvarande reglerna om kränkningsersättning framhöll regeringen att ”ersättningsnivåerna har 

utvecklats och utvecklas på ett sådant sätt att det inte finns någon anledning att ingripa med 

lagstiftning.” Enligt regeringen ska domstolarna fortsättningsvis avgöra vilken ersättningsnivå 

som är lämplig.89
 Vid tiden för kommitténs överväganden bestämdes skadestånden för lidande 

enligt 1 kap. 3 § SkL, då ett barn blivit utsatt för ett grövre sexualbrott, till 70 000 kr.90 I detta 

kapitel undersöks praxis av grövre sexualbrott mot barn. Först undersöks sexuellt utnyttjande 

av underårig då barnet inte givit sitt samtycke till handlingen och våldtäkt mot barn. Sedan 

undersöks sexuellt utnyttjande av underårig, då samtycke kan ha lämnats av barnet, och 

sexuellt utnyttjande av barn. Efter detta undersöks sexuellt utnyttjande av underårig, där de 

sexuella gärningarna är likartade sådana gärningar som bedöms som sexuellt tvång och 

sexuellt övergrepp mot barn. Kapitlet avslutas med en jämförelse med de ersättningsnivåer 

som gäller för vuxna. Rättsfallen behandlas i kronologisk ordning. Det är avgöranden från 

både hovrätten och högsta domstolen. I avgörandena kan det även finnas med vad tingsrätten 

kommit fram till. Att praxisen undersöks på detta sätt är nödvändigt för att kunna svara på de 

viktiga frågeställningarna i arbetet, t ex om praxisen är enhetlig. Hovrättens avgöranden har 

även stor betydelse i skadeståndspraxisen eftersom att många mål aldrig kommer till högsta 

domstolen.  

4.2 Sexuellt utnyttjande av underårig (då samtycke inte förelegat), 
våldtäkt och våldtäkt mot barn  

NJA 1992 s. 446 

I fallet togs frågan upp om skadestånd till den som utsatts för omfattande sexuella övergrepp. 

En flicka utsattes av sin fader för sexuella övergrepp under en tidsperiod om cirka ett år och 

                                                 
87
 Se ovan 2.4.1.  

88
 SOU 1992:84 s. 254.  

89
 Prop. 2000/01:68 s. 55, 56.  

90
 SOU 1992:84 s. 144, 251, 252.  
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sex månader. Flickan var tretton till femton år gammal när övergreppen skedde. Fadern hade 

vid väldigt många tillfällen genom våld och hot om våld tvingat flickan till vaginala samlag 

samt till jämförliga sexuella umgängen såsom anal- och oralsex. Fadern hade dessutom vid 

flera tillfällen haft sexuellt umgänge med flickan genom att t ex stoppa in sina fingrar i 

flickans slida, genom att tvinga henne till samlag samt att flickan skulle masturbera åt honom. 

Både tingsrätten och högsta domstolen rubricerade gärningarna som grov våldtäkt och grovt 

sexuellt utnyttjande av underårig. Vad beträffar flickans skadeståndsyrkande om 200 000 kr 

för lidande enligt 1 kap. 3 § SkL gjordes ingen närmare prövning utan tingsrätten tillerkände 

henne det yrkade beloppet. Flickan åberopade till stöd för sin talan, utöver vad som omnämnts 

i ansvarsdelen, ett yttrande från en legitimerad psykolog. I yttrande går bl.a. att läsa att flickan 

befinner sig i en djup kris eftersom hon är orolig över hur hennes framtid kommer att bli. 

Flickan är orolig över att fadern kommer att hämnas på henne. Genom att flickan har berättat 

om vad hennes fader har gjort har hon dragit skam över sin familj eftersom avslöjandet 

inneburit att hon brutit mot tabun inom den syrianska kulturen. För flickans del kommer det 

därför bli mycket svårt att i framtiden få stöd från släkt och vänner. Hon behöver i detta läge 

mycket stöd både psykologiskt, socialt och ekonomiskt.  

 

I högsta domstolen yrkade flickan återigen ett skadeståndsyrkande om 200 000 kr för lidande, 

samt preciserade sitt skadeståndsyrkande om personskada. Hon åberopade samma intyg som i 

tingsrätten samt tillade att hon varit tvungen att byta namn, flytta till en annan stad till en 

fosterfamilj samt att hon är i behov av psykolog. I högsta domstolen fann man utifrån 

samtliga omständigheter att flickan bör tillerkännas ersättning för lidande med 100 000 kr och 

för sveda och verk med 30 000 kr. De omständigheter som uppgavs var att flickan varit med 

om en mycket allvarlig kränkning eftersom att faderns oförrätter pågått under en 

förhållandevis lång tid. Denna tid var för flickans utveckling dessutom en känslig period och 

hon drabbades av allvarliga psykiska problem utav övergreppen. Flickan blev tvungen att 

lämna sin familj och flytta till en fosterfamilj.   

 

Fallet är intressant hur flera synvinklar. Tilläggas ska att flickan var företrädd av en advokat. 

Även om det inte direkt framgår av tingsrättens dom kan man förstå att den legitimerade 

psykologens utlåtande hade stor betydelse eftersom att flickan där tillerkändes ett högt 

skadeståndsbelopp. Den skadelidande bär ju ansvaret för att tillräcklig bevisning läggs fram så 
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att domstolen kan avvika från en schablonartad bedömning.91 Det är dock anmärkningsvärt att 

tingsrätten inte hade någon närmare motivering till det höga skadeståndsbeloppet. I högsta 

domstolen fastställdes emellertid kränkningsersättningen till 100 000 kr. En nivå som skiljde 

med 30 000 kr från fall där omständigheterna inte är lika försvårande.92 En samlad bedömning 

gjordes vid fastställande av både personskada och kränkningsersättning. En möjlig förklaring 

till detta kan vara att man tidigare i praxis beaktade någons lidande då man bestämde 

ersättning för personskada.93 Domstolen har alltså i detta fall utdömt två olika sorters 

skadestånd men gjort det på ett sätt som påminner om tidigare praxis. För att få en enhetlig 

och förutsebar praxis tycker jag att det är viktigt att inte bara de olika ersättningsposterna 

visas var för sig utan även att bedömningarna görs för varje post för sig även om liknande 

omständigheter är av betydelse. Att övergrepp pågått under förhållandevis lång tid och att det 

sker under en period då någon är särskilt känslig på grund av utveckling är alltså 

omständigheter som bör beaktas när ett högre skadestånd yrkas.  

 

NJA 1996 s. 687 

Fallet handlar om en man som bortfört och våldtagit två flickor. Mannen dömdes för 

människorov och grov våldtäkt. De båda flickorna blev, vid olika tillfällen på natten, 

bortförda från sina hem och förda till en jaktstuga. Vad beträffar flicka nr 1 kan i domen läsas 

att hon genom våld tvingats till med samlag jämförligt umgänge. Mannen förde in sina fingrar 

och stearinljus i flickans underliv och analöppning. Vad beträffar flicka nr 2 kan i domen 

läsas att hon genom våld tvingats till samlag. De båda flickorna blev vid gärningstillfällena 

fastbundna. Flickorna yrkade i tingsrätten och hovrätten att mannen skulle förpliktas att utge 

250 000 kr i kränkningsersättning till vardera av dem. Mannen medgav i tingsrätten att utge 

ett belopp om 150 000 kr i kränkningsersättning till vardera av flickorna. Flicka nr 1 

åberopade till stöd för sin skadeståndstalan, utöver ett rättsintyg ett intyg av en legitimerad 

psykolog. Flickorna tillerkändes kränkningsersättning om vardera 150 000 kr. 

Skadeståndsbedömningen var samma för de båda flickorna. Hovrätten menade, precis som 

tingsrätten, att ersättningen bör sättas högt eftersom att flickorna varit utsatta för såväl 

människorov som grov våldtäkt, och angav bl.a. att flickorna blivit bortförda av en okänd man 

mitt i natten och att övergreppen inneburit traumatiska upplevelser.  

 

                                                 
91
 Se ovan 2.3.1 in fine och 2.4.3 in fine. 

92
 Jfr ovan i inledningen till kapitlet. 

93
 Jfr ovan 2.4.1 s. 9 f.  
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Flicka nr 1 och hennes advokat överklagade hovrättens dom och yrkade att mannen skulle 

förpliktas att utge ett skadestånd om 250 000 kr för kränkning. I högsta domstolen hördes 

flickans pappa, en överläkare, på nytt. Han uppgav bl.a. att flickan avslutat den samtalsterapi 

som hon genomgått i cirka 2 år efter brotten. Sammanlagt hade flickan dock mått dåligt i cirka 

3 år efter brotten och pappan hänvisade till psykologens utlåtande där det framkommit att 

flickan kan behöva få mer hjälp i särskilt känsliga perioder i livet. 

 

Omständigheter som beaktades vid bestämmande av ersättning enligt 1 kap. 3 § SkL  var bl.a. 

att flickan i en ung ålder rövats bort av en okänd man som försett henne med munkavle. I 

jaktstugan ersattes munkavlen med 6-7 lager tejp runt hennes huvud, där skar mannen sönder 

flickans pyjamas och band fast henne och våldtog henne så grovt att skador uppstått i hennes 

slida som sedan krävt stygn. Vid gärningstillfället kände flickan dödsångest och drabbades 

efteråt av psykisk ohälsa. I domen kan man läsa, ”Det är tydligt att hon utsatts för en 

utomordentligt allvarlig kränkning som motiverar ett högt skadestånd”. Domstolen ansåg ett 

belopp om 200 000 kr som ett skäligt belopp. 

  

Det är svårt att utifrån fallet exakt veta om flicka nr 1 upplevde kränkningen starkare än flicka 

nr 2 eller om det är så att flicka nr 1 var företrädd av en advokat som mycket väl förde hennes 

talan.94 I fallet framgår inte om flicka nr 2 hade något rättsombud eller om hennes förälder 

förde skadeståndstalan. Det man kan konstatera är att underrätterna tillerkände flickorna 

samma skadeståndsbelopp med samma motivering. Detta trots att flicka nr 1 hade ett 

utlåtande från en legitimerad psykolog. I underrätterna framgår dock inte någon precision i 

den första flickans skadeståndsyrkande, t ex att hon upplevt kränkningen särskilt starkt. 

Högsta domstolen fastställde dock att flicka nr 1 utsatts för en utomordentligt allvarlig 

kränkning. Detta visar att domstolen beaktar ”intensiteten i den skadelidandes upplevelser av 

kränkningen”, utan att den skadelidande fördenskull behöver exakt precisera i sitt yrkande att 

en högre ersättning än normalt bör utdömas.95 Det viktiga är att det läggs fram fakta som visar 

på att det handlar om en mycket allvarlig kränkning. Här kan psykolog utlåtanden, nära 

anförvanters berättelser samt duktiga advokater spela stor roll. Domstolen bör lägga vikt vid 

alla relevanta omständigheter som kan vara till ledning i bedömningen till vilken grad någon 

blivit kränkt.96 Att någon drabbats av psykisk ohälsa på grund av ett brott, vilket i sig innebär 

                                                 
94
 Jfr kommentar till NJA 1992 s. 466 och 2.4.3 in fine 

95
 Jfr ovan 2.3.1 in fine och 2.4.3 in fine.  

96
 Jfr ovan 2.4.3 s. 13 och 1.1 s. 1 där det framgår att de nya reglerna är en kodifiering av tidigare praxis.  
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personskada, är således en omständighet som beaktas när man bedömer hur pass allvarlig en 

kränkning är.97 Å andra sidan kan en skadelidande uppleva obehag och oro efter ett brott utan 

att det för den skull går under begreppet personskada.98 Omständigheter som karaktäriserar 

den kränkande handlingen beaktas, vilka i detta fall varit särskilt påtagliga och som därmed 

motiverade till ett högt skadeståndsbelopp, t ex att flickan bortrövats, försetts med munkavle, 

blivit fastbunden och våldtagits grovt. Detta är exempel på vad som idag kan betecknas som 

förnedrande och skändliga inslag, men även att handlingen varit ägnad att framkalla allvarlig 

rädsla för liv eller hälsa.99  Även att flickan drabbats av personskada, i form av skador i 

underlivet, beaktas. Det görs således en samlad bedömning av ett antal omständigheter vid 

fastställande av vilken grad någon blivit kränkt. I detta fall har omständigheterna varit särskilt 

försvårande varför en högre ersättning än normalt utdömdes.  

 

NJA 1997 s. 514  

En man dömdes för grov våldtäkt och sexuellt utnyttjande av underårig. Han hade om en tid 

om cirka ett år och sex månader gjort sexuella övergrepp mot sin styvdotter som endast var 12 

år när han slutade. I tingsrätten tillerkändes flickan det belopp som hon yrkat, nämligen 

175 000 kr. Domstolen beaktade att övergreppen pågått under en lång tid och en för flickans 

utveckling känslig period. I hovrätten gjordes en hänvisning till NJA 1992 s. 446 och beloppet 

sattes ned till 100 000 kr. I högsta domstolen hänvisades till SOU 1992:84 s. 254 där 

kommittén förespråkar en höjning. Domstolen yttrade sedan ”att mot bakgrund av att grövre 

sexualbrott mot barn enligt de i vårt samhälle rådande etiska och sociala värderingarna 

allmänt uppfattas som en synnerligen grov kränkning av barnets personliga integritet, anser 

HD att den allmänna nivån för skadestånd vid grövre sexualbrott mot barn bör ligga vid 

100 000 kr”. Ytterligare skäl till en höjning av den allmänna nivån var att barn, speciellt när 

barnet tillhör samma familj som förövaren, kan ha svårt för att i framtiden knyta normala 

kontakter med andra människor. Flickan tillerkändes dock 150 000 kr i ersättning eftersom 

omständigheterna var allvarliga då flickan varit med om övergreppen i en för flickans 

utveckling känslig period och pågått länge.  

 

                                                 
97
 Jfr ovan 2.3.1 s. 5  

98
 Jfr ovan 2.4.1 s. 10.  

99
 Se ovan  2.4.3 s. 13f.  
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Detta fall visar på en utveckling av ersättningsnivåerna vid grövre sexualbrott mot barn. Först 

ska dock noters att tingsrätten tillerkände flickan det yrkade beloppet om 175 000 kr.100 Den 

allmänna nivån för ersättning höjdes till 100 000 kr.101 Omständigheterna var likartade dem i 

NJA 1992 s. 446 men flickan tillerkändes 150 000 kr i ersättning.  Ett belopp om 150 000 kr 

ansågs vara skäligt vid försvårande omständigheter. Vid särskilt försvårande omständigheter 

låg nivån på 200 000 kr.102  

 

Svea Hovrätt, dom 2006-02-24 i mål nr B 7627-05 

En trettonårig flicka lärde känna ett par genom sin moster. Flickan mådde psykiskt dåligt och 

hade vid ett tillfälle försökt begå självmord. Paret blev som ett stöd till flickan och hon var 

hemma hos dessa mycket, särskilt när det var jobbigt hemma. Flickan var mycket ensam med 

mannen. Under perioden mars 2005 till juni 2005 hade mannen vaginala, orala och anala 

samlag med flickan. Det rörde sig om ett stort antal samlag.  I utredningen framgick att 

flickan inte ville och att mannen övertalade henne till analsex. Mannen dömdes för sexuellt 

utnyttjande av underårig för tiden före den 1 april 2005, och för tiden därefter för våldtäkt mot 

barn enligt nuvarande 6 kap. 4 § BrB. Flickan yrkade 150 000 kr i ersättning för kränkning. 

Vid skadeståndsbedömningen anförde domstolen att ersättningen bestäms efter vad som är 

skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Vidare bör man vid ersättningens 

storlek beakta den skärpa syn på sexualbrott mot barn som numera råder. Med hänsyn till 

detta och med beaktande av att mannen vetat om flickans ytterst sköra psykiska situation 

bestämdes skadeståndet till 150 000 kr.  

 

Målet visar att den strängare syn på sexualbrott mot barn som numera råder får 

genomslagskraft vid bestämmande av skadeståndets storlek, oavsett om vissa gärningar 

bedöms enligt tidigare regler. Ett belopp om 150 000 kr är enligt min mening ett skäligt 

belopp för de brott mannen dömts för och då brotten inte varit grova. Eftersom att mannen 

utnyttjat ett barn som mådde psykiskt dåligt tycker jag att domstolen borde ha gjort en 

hänvisning till 5 kap. 6 § st.1 andra meningen p. 3 SkL.103 Ett målsägandebiträde var 

förordnat. 

 

 

                                                 
100
 Jfr ovan NJA 1992 s. 446. 

101
 Jfr ovan i inledningen till kapitlet och kommentaren till NJA 1992 s. 446. 

102
 Se ovan NJA 1996 s. 687.  

103
 Jfr ovan 2.4.3 s. 14.  
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NJA 2007 s. 540 

Vid tre tillfällen under sommaren 2002 utnyttjades en treårig flicka, då hon låg och sov, av sin 

mammas sambo. De sexuella handlingarna bestod i att mannen höll sin snopp mot flickans 

underliv och mellan hennes skinkor. Mannen gjorde även så att flickans hand kom att hålla 

om hans snopp. Mannen tog fotografier vid händelserna vilka upptäcktes av mamman. 

Gärningarna rubricerades som grovt sexuellt utnyttjande av underårig eftersom att de skett 

flera gånger i målsägandes hem samt med hänsyn till hennes låga ålder och till de sexuella 

handlingarnas art. Flickan yrkade ersättning med 100 000 kr för kränkning. I tingsrätten fann 

man med hänsyn till handlingens art och den allvarliga kränkning som flickan utsatts för att 

100 000 kr är ett skäligt belopp. I hovrätten ansåg man att någon ersättning inte kan utgå då en 

person inte varit medveten om den brottsliga gärningen, eftersom att en grundförutsättning till 

ersättning är att någon lidit skada, (jfr formulering i 2 kap. 3 § SkL). Flickan tillerkändes dock 

25 000 kr i skadestånd eftersom att mannen medgivit detta belopp. 

 

 I högsta domstolen utvecklade flickan sin talan. Hon angav bl.a. att som huvudregel 

innefattar de gärningar som hon utsatts för en sådan kränkning som berättigar till ersättning. 

Även om hon inte upplevt sig kränkt vid gärningstillfällena kan hon antas bli kränkt längre 

fram då någon berättar händelserna för henne. I högsta domstolens domskäl kan man bl.a. läsa 

att man vid fastställande av kränkning, till skillnad från andra ersättningsformer, utgår från en 

bedömning, av den ansvarsutlösande gärningen, som bygger på förhärskande etiska och 

sociala värderingar. Enligt förarbetena till 5 kap. 6 § SkL kan en kränkning föreligga även om 

någon varit medvetslös vid händelsen (prop. 2000/01:68 s. 75) (jfr även 6 kap. 1 § st. 2 BrB 

om sömn). Domstolen anförde med hänvisning till förarbetsuttalande (prop. 2000/01:68 s. 51, 

66) att man vid bestämmande av ersättning i enskilda fall kan ta hänsyn till hur den 

skadelidande upplevt situationen. Avsikten med detta är emellertid inte, att t ex barn eller 

förståndshandikappade, som inte förstår vad de utsatts för, eller inte fått reda på vad de utsatts 

för, inte ska ha möjlighet att få skadestånd. Att flickan sovit vid gärningstillfällena utgjorde 

således enligt domstolen inte något hinder mot att tillerkänna henne kränkningsersättning, 

oberoende av om hon kommer få reda på vad som hänt eller inte. Med hänsyn till 

handlingarnas art tillerkändes flickan ett belopp om 50 000 kr som skäligt.  

 

I tingsrätten tillerkändes flickan ett högt skadeståndsbelopp vilket visar att det inte förelåg 

någon ovisshet hur fall som detta ska bedömas. Att hovrätten inte ansåg att flickan var 

berättigad till ersättning är enligt min mening anmärkningsvärt med tanke på hur reglerna om 
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kränkning ska tolkas och tillämpas. I doktrin framkommer dock den motsatta åsikten.104 

Numera skulle gärningarna rubriceras som våldtäkt mot barn.105 Det går inte dra några 

generella slutsatser om att ett barn som utsatts för ett sådant brott i sovande tillstånd enbart 

tillerkänns hälften av det normala beloppet om 100 000 kr. Domstolarna gör ju ofta en 

nyanserad bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall exempelvis utifrån barnets 

ålder, om det förekommit hänsynslöshet eller råhet eller om övergreppen upprepats etc.106 I 

NJA 2008 s. 482 I, som berörts ovan107, fastställde domstolen kränkningsersättningen till 

skäliga 25 000 kr. Kvinnan hade yrkat 75 000 kr i kränkningsersättning, ett belopp som utgör 

normal ersättning vid våldtäkt mot vuxen. Brottet bedömdes i detta fall som mindre grovt, 

vilket kan vara en anledning till varför kvinnan enbart tillerkändes en tredjedel av 

normalbeloppet. Att kvinnan sovit under övergreppet torde emellertid ha haft stor inverkan till 

varför hon fick ett lägre belopp. De slutsatser man kan dra är att ersättningen sätts markant ner 

då brottsoffret sovit under de brottsliga gärningarna. Högsta domstolen bekräftade även det 

faktum, att fall där målsägande inte verbalt kan ge uttryck för sin upplevelse inte hindrar 

denne att erhålla skadestånd eftersom att skadebedömning i första hand sker objektivt.108 I fall 

där barnet inte kan ge uttryck för sin upplevelse då det är väldigt litet torde möjligheten att 

erhålla ett högre ersättningsbelopp än normalt vara mindre än annars.109 Å andra sidan har 

domstolarna möjlighet att tillämpa 5 kap. 6 § st.1 andra meningen p.3 SkL.110 

 

Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål nr B 3574-07 

En man utnyttjade sin dotter, född 1981, under tiden 1992-2006. Genom misshandel, t ex slag 

mot huvudet, stryptag eller genom hot om våld tvingade han henne till vaginala, anala och 

orala samlag. Han kunde även utan våld ge sig på dottern för att genomföra sexuella 

umgängen såsom att stoppa in fingrar, dildos och andra sexleksaker i hennes underliv och 

anal. I utredningen framgick att mannen nästan dagligen utsatte dottern för sexuella 

övergrepp. Mennen dömdes för grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av underårig 

enligt 6 kap. 1 § och 4 § BrB i dess lydelse före den 1 april 2005. Vid ett par tillfällen 

tvingade mannen dottern att ha sex med en hund. Dessa gärningar rubricerades i tingsrätten 

                                                 
104
 JT 2007/08 s. 117-129.  

105
 Jfr avsnitt 3.2 s. 18, 21.  

106
 Jfr 1992 s. 446 och 2006 s. 79 II.  

107
 Se avsnitt 3.2 s. 18.  

108
 Jfr avsnitt 2.4.3 in fine.  

109
 Jfr 1992 s. 585.  

110
 Jfr avsnitt 2.3.4 s. 13 där det framkommer att det ska finnas utrymme att tillerkänna brottsoffret ett högre 

skadeståndsbelopp då förnedrande och skändliga inslag förekommit, d.v.s. 5 kap. 6 § st.1 andra meningen p.1 

SkL.  
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som grov våldtäkt, men i hovrätten rubricerades de till grovt sexuellt tvång eftersom att 

mannen ansågs som gärningsman enligt 6 kap. 2 § BrB, i dess lydelse både före och efter den 

1 april 2005. Under tiden 1996- 2001 tvingade mannen dottern och hennes bror, född 1983, 

att ha sexuellt umgänge med varandra. Mannen tvingade dem till detta genom t ex slag och 

sparkar mot huvudet eller kroppen. I tingsrätten rubricerades gärningarna som grov våldtäkt, 

men hovrätten fann även här att de istället skulle rubriceras som grovt sexuellt tvång enligt 6 

kap. 2 § BrB i dess lydelse före den 1 april 2005. Flickan yrkade sammanlagt 1250 000 kr i 

ersättning för kränkning. Pojken yrkade 250 000 kr i ersättning för kränkning. Målsägarna 

grundade sina yrkanden på de åtalade gärningarna och åberopade samma bevisning som 

åklagaren. Hovrätten bekräftade tingsrättens skadeståndsbedömning. När det gällde flickan 

beaktade domstolen att det var täta övergrepp som pågått under en lång tid och som delvis var 

av mycket kränkande karaktär. Vidare beaktades att flickan var väldigt ung när övergreppen 

började, att övergreppen begåtts av en person som flickan hade en nära relation till samt att 

det skett i flickan bostad. Enligt domstolen fanns ingen anledning att bestämma ersättningen 

för varje straffbar gärning för sig. Domstolen fann med hänsyn till kränkningens art och 

varaktighet att ersättningen bör vara 500 000 kr. Samma omständigheter gjorde sig gällande 

vid bestämmande av ersättning till pojken, dock att övergreppen pågått i fem år. Pojken 

tillerkändes 250 000 kr som ett skäligt belopp. Båda barnen hade advokater.  

 

I detta fall har domstolen gjort utförliga skadeståndsbedömningar vilket är jätte bra. Högre 

ersättningsbelopp utdöms vid särskilt försvårande omständigheter vilket visas i detta mål.111 I 

en promemoria från justitiedepartementet från 2007 framgår att vid sexualbrott mot barn 

ligger den högsta ersättningsnivån på 400 000 – 450 000 kr.112 Detta fall visar således på en 

ökning av ersättningsnivån vid särskilt försvårande omständigheter.  

4.3 Sexuellt utnyttjande av underårig där samtycke kan ha 
lämnats  och sexuellt utnyttjande av barn 

NJA 2001 s. 742 

En fjortonårig flicka var på fest hos sin systers pojkvän. Hon blev full och hade under natten 

flera samlag med systerns pojkvän som var tjugofyra år gammal. Det gick inte att bevisa att 

flickan inte givit sitt samtycke till samlag. Mannen dömdes för sexuellt utnyttjande av 

underårig. Flickan yrkade 100 000 kr i skadestånd för kränkning. Den tilltalade mannen 

                                                 
111
 jfr NJA 1996 s. 687. 

112
 Ds 2007:10 s. 27.  
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medgav att utge ersättning i 50 000 kr för kränkning. I tingsrätten tillerkändes hon 50 000 kr i 

kränkningsersättning med motivering att det vitsordade beloppet ansågs skäligt med hänsyn 

till vad flickan beskrivit. I hovrätten ansåg man att den gärning som mannen dömts för inte 

kan berättiga till skadestånd, vare sig för personskada eller kränkning. I högsta domstolen 

refererades till NJA 1986 s. 319 som gällde brottet otukt med barn. I det fallet fick barnet 

ersättning för kränkning med motivering att förbudet att ha sex med barn under femton år har 

tillkommit för att skydda individer med svag motståndskraft från att bl.a. uppleva 

integritetskränkningar. I förevarande fall fann domstolen att huvudregeln är den att brottet 

sexuellt utnyttjande av underårig, där någon är yngre än femton år, innefattar en 

integritetskränkning. Undantag från detta kan t ex vara om det är ringa ålder mellan parterna 

eller om målsäganden snart fyller femton år. Detsamma gäller om det inte skiljer sig så 

mycket i utveckling mellan målsäganden och den tilltalade. Flickan tillerkändes, utifrån 

omständigheterna i fallet och utifrån en skönmässig bedömning, ett belopp om 10 000 kr för 

kränkning. Bland annat beaktades det faktum att flickan inte hade tillkallat på hjälp av en 

annan kille som befunnit sig i lägenheten samt att hon hade sovit över hos gärningsmannen 

tillsammans med sin pojkvän några gånger efter händelsen. 

 

Tingsrätten ansåg det medgivna beloppet som skäligt. Det tycks ligga en tendens att 

tingsrätterna tidigare tillerkände den skadelidande höga ersättningsbelopp.113 Trots det faktum 

att det fanns ett rättsfall från 1986 om otukt med barn, rådde det, innan högsta domstolen i 

detta fall tog ställning till frågan, en viss osäkerhet huruvida brottet sexuellt utnyttjande av 

underårig kunde berättiga till kränkningsersättning. Domstolen fann att huvudregeln är den att 

brottet sexuellt utnyttjande av underårig innefattar en integritetskränkning. Som framgår av 

rättsfallet finns en del undantag för detta. I högsta domstolen tillerkändes flickan enbart 

10 000 kr i kränkningsersättning. Vid bedömningen beaktar domstolen skadelidandes 

agerande i samband med händelsen samt skadelidandes agerande efter händelseförloppet. 

Detta tycks ligga i linje med etiska och social värderingar eftersom att utgångspunkten för 

skadeståndets bestämmande ska vara en skönmässig bedömning.114 

 

NJA 2006 s. 79 I och II 

 I En trettonårig flicka som hade sin häst hos en tjugosexårig man, kom överens med honom 

att inleda en sexuell relation trots att han var gift och hade barn. Mannen dömdes för sexuellt 

                                                 
113
 Jfr ovan NJA 1992 s. 446 och 1997 s. 514, jfr även med 2006 s. 79 II. 

114
 Jfr ovan 2.4.3 s. 12, se även avsnitt 2.4.2 s. 12.  
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utnyttjande av barn enligt nuvarande bestämmelser i 6 kap. 4 och 5 §§ BrB. I alla tre instanser 

tillerkändes flickan ett skadeståndsbelopp om 25 000 kr för kränkning enligt 2 kap. 3 § SkL, 

med motivering bl.a. att den skärpta synen på sexualbrott mot barn bör få genomslag även vid 

frågan om kränkningsersättning. Högsta domstolen anförde att i allmänhet har inte en allvarlig 

kränkning skett om någon frivilligt deltagit i en brottslig handling. Undantag för detta gäller 

när ett barn under femton år samtyckt till en mer kvalificerad sexuell handling. Som 

huvudregel anses därför en allvarlig kränkning skett när någon haft sex med ett barn under 

femton år.  

II En tjugofemårig man blev flyktigt bekant med sin älskarinnas dotter som var fjorton år och 

tio månader. Vid ett tillfälle festade flickan och mannen tillsammans och de blev båda 

berusade. Flickan drack mer men ansågs inte ha varit i ett hjälplöst tillstånd. Efter festandet 

hade mannen och flickan ett flertal samlag hemma hos mannen. I såväl tingsrätten som 

hovrätten dömdes mannen för våldtäkt mot barn med motivering att det varit en avsevärd 

åldersskillnad mellan parterna och att det inte förelegat en relation som varit byggd på 

frivillighet och ömsesidighet. Flickan åberopade till grund för sin skadeståndstalan enbart det 

som framgick av åklagarens gärningsbeskrivning. Vid skadeståndsbedömningen i tingsrätten 

framhölls att förbudet att sexuellt utnyttja barn under femton år bygger på en presumtion om 

att barnet inte agerat av egen fri vilja. Tingsrätten ansåg med hänsyn till sexualbrottets 

karaktär att kränkningsersättningen bör vara 75 000 kr.  

 

Vid skadeståndsdelen i hovrätten angavs att det skadestånd som i regel tillerkänns en vuxen 

som utsatts för en våldtäkt är 75 000 kr. Det går emellertid inte alltid jämställa en kränkning 

som ett barn varit utsatt för genom en våldtäkt med den kränkning som en vuxen varit utsatt 

för. Anledningen till detta är att en våldtäkt mot ett barn inte förutsätter att våld eller hot 

använts eller att gärningsmannen utnyttjat någons hjälplösa tillstånd så som beskrivs i 6 kap. 1 

§ BrB. En mer nyanserad bedömning ska göras utifrån exempelvis barnets ålder, om det 

förekommit inslag av hänsynslöshet eller råhet eller om övergreppet inneburit ett särskilt 

angrepp på barnets tillit. Hovrätten motiverade att den skärpta syn på sexualbrott mot barn 

som råder enligt den nuvarande sexualbrottslagstiftningen bör få genomslag i synen på den 

kränkning som ett sådant brott innebär. Skadeståndsbeloppet bör därför vara högt att det 

innebär en markant höjning mot vad som tidigare gällde, dock inte så högt som tingsrätten 

kommit fram till. Ersättningen bestämdes till 50 000 kr. I högsta domstolen dömdes mannen 

till sexuellt utnyttjande av barn, med motivering att flickan var nära åldern för sexuellt 

självbestämmande samt att det framkommit att flickan inte visste om mannen uppfattade att 
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hon sa nej till samlag. Skadeståndet bestämdes likväl till 50 000 kr med samma motivering 

som hovrätten. Domstolen hänvisade dock till 5 kap. 6 § st. 1 första meningen om brottets art 

och st. 1 andra meningen p.3 SkL. Domstolen anförde att mannen utnyttjat en ung flicka som 

haft svårt att göra ett övertänkt val då hon både var berusad och hade sömnbrist.    

 

Fallen visar att huvudregeln fortfarande är den att det innebär en integritetskränkning att ha 

sex med en person under femton år alldeles oavsett om målsäganden samtyckt till handlingen 

eller inte. Fallen visar också på en utveckling av de ersättningsnivåer som gäller vid sexuellt 

utnyttjande av barn (tidigare hänfördes detta brott under regeln om sexuellt utnyttjande av 

underårig) och att orsaken till detta är den skärpta synen på sexualbrott som råder enligt 

nuvarande sexualbrottslagstiftning. Ett belopp om 25 000 kr tillerkändes i det första fallet där 

det inte förekom några försvårande omständigheter. Det andra fallet visar tydligt på att den 

skärpta syn på sexualbrott mot barn som råder har fått genomslag i frågan om skadestånd 

eftersom att högsta domstolen likväl tillerkände flickan 50 000 kr i skadestånd trots att 

domstolen rubricerade gärningen som sexuellt utnyttjande av barn och inte som våldtäkt mot 

barn. Omständigheterna var försvårande eftersom mannen utnyttjat en ung flicka som haft 

svårt att göra ett övertänkt val då hon både var berusad och hade sömnbrist. I och med att 

domstolen kan hänföra sådana omständigheter under 5 kap. 6 § st. 1 andra meningen p.3 SkL 

blir det mer förutsebart hur en domstol bedömer likartade fall.   

 

Svea Hovrätt, dom 2009-11-23 i mål B 3681-09  

I hovrätten, som bekräftade tingsrättens dom, dömdes en tjugosexårig man till sexuellt 

utnyttjande av barn. Mannen hade via MSN, genom att bl.a. utge sig för att vara någon annan, 

fått kontakt med en flicka som precis fyllt fjorton år och som mådde väldigt dåligt. Mannen 

fick veta detta om flickan. De bestämde träff och flickan hade frivilligt sex med honom. 

Flickan yrkade i båda instanser ett skadeståndsbelopp om 75 000 kr. Domstolen hänvisade till 

de uttalanden som gjorts i NJA 2006 s. 79 I och II och ansåg att ersättningen i detta fall bör 

vara skäliga 35 000 kr. Flickan var företrädd av ett målsägandebiträde i båda instanser.  

 

Domstolen gör i skadeståndsdelen hänvisningar till de uttalanden som gjorts i NJA 2006 s. 79 

I och II och anser att skadeståndsbeloppet bör vara skäliga 35 000 kr. Det jag tycker saknas är 

en utförligare motivering till skadeståndsbeloppet, än att enbart hänvisa till 2006 års fall. 

Detta eftersom att flickan tycks ha varit utsatt för en allvarligare kränkning än den i NJA 2006 

s. 79 I, men samtidigt inte en sån allvarlig kränkning som i 2006 s. 79 II. Mannen hade 
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exempelvis vilselett flickan om sin identitet, vilket man kan uppfatta som en försvårande 

omständighet utifrån etiska och sociala värderingar. Flickan tillerkändes 10 000 kr mer än i 

2006 s. 79 I. Likaså talar den omständigheten att flickan mått väldigt dåligt och mannen vetat 

om det för en högre ersättning än normalt.115 Då flickans hälsotillstånd varit förutsebart för 

mannen har således en högre grad av kränkning varit påräknelig, d.v.s. adekvat kausalitet 

mellan handlingen och skadan.116 Jag tycker det är anmärkningsvärt att flickan, som var 

företrädd av ett målsägandebiträde yrkade ett belopp om 75 000 kr utan någon närmare 

precisering eller ytterligare bevisning. Ett målsägandebiträde bör enligt min mening vara väl 

medveten om vilka ersättningsnivåer som gäller samt se till att rätt bevisning läggs fram, 

åtminstone om man vill nå framgång med anspråket.117 

 

Hovrätten för nedre Norrland, dom 2010-10-04 i mål B 482-10 

En trettiosjuårig gift man fick bra kontakt med sin kompis dotter som var fjorton år och en 

månad. Mannen frågade flickan om de skulle ha sex  och de hade sex vid tre tillfällen. I målet 

framgår dock att flickan egentligen inte ville men att hon inte vågade säga detta. Eftersom att 

flickan inte gav något uttryck för att inte vilja ha samlag, gjordes den bedömningen att 

mannen måste ha uppfattat samlagen som frivilliga. Både tingsrätten och hovrätten dömde 

honom därför till sexuellt utnyttjande av barn och hänvisade till NJA 2006 s. 79 I och II. 

Skadeståndet bestämdes till 25 000 kr. Målsägande hade ett målsägandebiträde.  

 

Vid en första inblick i fallet kan man ifrågasätta varför inte mannen dömdes för våldtäkt mot 

barn då det förelegat en ålderskillnad på tjugotre år mellan målsägande och mannen och att 

det i sådana fall bör krävas att barnet haft en tillräcklig mognad att kunna fatta beslutet och 

utvecklat sin sexualitet.118 Detta skulle kunna ha inneburit att ett annat ersättningsbelopp 

utdömts. Å andra sidan har det tidigare kommit till uttryck i praxis att regeln om våldtäkt mot 

barn bör vara reserverad för de mest allvarliga sexuella kränkningarna.119  

 

RH 2011:48 

En pojke som var femton år och fyra månader hade sexuellt umgänge i ett skogsparti med sin 

flickvän som var tretton år och åtta månader. I målet framgår att flickan inte kände sig helt 

                                                 
115
 Se ovan 2.4.3 in fine och Svea HovR, dom 2006-02-24 i mål nr B 7627-05.  

116
 Jfr ovan 2.3.1 s. 7.   

117
 Jfr ovan 2.4.3 in fine.  

118
 Se avsnitt 3.2 s. 22.  

119
 Jfr ovan 3.2 s. 21f.  



 

 37 

bekväm med situationen, att pojken och flickan hade haft ett till sexuellt umgänge bara ett par 

dagar efter den åtalade gärningen samt att de endast hade varit tillsammans i två veckor innan 

de hade sex och då blev flickan av med sin oskuld. I tingsrätten dömdes pojken till sexuellt 

utnyttjande av barn. Flickan yrkade i tingsrätten ett skadeståndsbelopp om 75 000 kr för 

kränkning. Tingsrätten ansåg inte att flickan varit utsatt för en allvarlig kränkning med 

motivering att det inte förekommit våld eller påtryckningar, att paret haft mer sex efter det 

första samlaget samt att det inte var någon större åldersskillnad mellan pojken och flickan. 

Flickan överklagade domen och yrkade i hovrätten att pojken skulle förpliktas att utge 25 000 

kr i kränkningsersättning till henne. Till stöd för sitt yrkande angav hon att pojken förmått 

henne till sexuellt umgänge trots att hon bara var tretton år och åtta månader. Hovrätten 

anförde att omständigheterna inte är sådana att huvudregeln kan frångås (NJA 2001 s.742 och 

NJA 2006 s.79). Hovrätten beaktade vid tillämpningen av 2 kap. 3 § SkL att det var 

förhållandevis lång tid kvar innan flickan skulle fylla femton år, att hon var oskuld innan 

samlaget med pojken som var avsevärt mer sexuellt erfaren. Vidare beaktades att pojken och 

flickan bara varit tillsammans en kort tid innan de hade sex samt att flickan egentligen inte 

ville ha sex men vågade inte säga ifrån. Flickan tillerkändes det yrkade beloppet. 

 

I målet framgår inte vem som företrädde flickan bara att det var föräldrarna som gjorde 

polisanmälan. Trots de principer som kommit till uttryck i tidigare praxis, t ex NJA 2001 s. 

742, kan en skadelidande närmare behöva precisera sitt skadeståndsyrkande. Det är viktigt att 

rätten får kännedom om hur den skadelidande kände inför den sexuella handlingen, samt 

andra omständigheter t ex att målsäganden var oskuld, då det inte är så jätte stor 

åldersskillnad mellan parterna.   

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2011-07-21 i mål B 1516-11 

En ung kille dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Han var femton år och sex månader när 

han träffade målsäganden, som då var tretton år och tio månader. Killen och flickan blev kära 

i varandra och hade, på initiativ av killen, sexuellt umgänge. Utifrån en skönmässig 

bedömning och utifrån omständigheterna i målet ansågs ett belopp om 15 000 kr skäligt. 
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Trots den utveckling som skett av ersättningsnivåerna kan en domstol döma ett lägre belopp 

än normalt.120 Det är alltså inte nödvändigt att skadevållaren för övertygande bevisning om att 

en lägre ersättningsnivå bör utdömas.121  

 

4.4 Sexuellt utnyttjande av underårig i andra fall och sexuellt 
övergrepp mot barn  

Regeln om sexuellt utnyttjande av underårig i tidigare 6 kap. 4 § BrB hade i vissa avseenden 

samma tillämpningsområde som regeln om sexuellt tvång i 6 kap. 2 § BrB.122 Praxisen är 

därför begränsad när det gäller sexuellt tvång som begåtts mot barn. Därför undersöks sexuellt 

utnyttjande av underårig i andra fall än ovan samt sexuellt övergrepp mot barn som numera 

gäller för sådana handlingar.  

 

NJA 1992 s. 585 

En äldre herre utnyttjade sitt barnbarn som var drygt ett år genom att, vid samma tillfälle, 

flera gånger föra två fingrar mellan flickans blygdläppar. I alla instanser rubricerades 

gärningen som sexuellt utnyttjande av underårig med motivering att gärningen varit av klar 

sexuell karaktär eftersom att beröringen var mer än flyktig då den pågått i minst femton 

sekunder samt att gärningen riktats mot ett värnlöst drygt ettårigt barn. I rättsfallet framgår 

inte vem som förde barnets skadeståndstalan. Flickan yrkade 65 000 kr i skadestånd. Den 

äldre herren vitsordade 10 000 kr som ett skäligt belopp. I alla instanser tillerkändes flickan 

10 000 kr i skadestånd utan närmare motivering. Det framgick inte heller om det avser lidande 

eller sveda och värk eller båda sorter.  

 

Även om inte flickan preciserade sitt skadeståndsyrkande tycker jag att domstolen borde ha 

givit en närmare motivering till skadeståndet och nämnt vad för slags skadestånd det rörde sig 

om.123 Domstolen bör ju vid skadeståndsbedömning beakta  vad som framkommit i målet.124 

 

 

 

                                                 
120
 25 000 kr jfr ovan NJA 2006 s. 79 I där inga försvårande omständigheter framkommit och RH 2011:48.  

121
 Se ovan 2.4.3 in fine och jfr kommentaren till rättsfallet NJA 1996 s. 687.  

122
 Se avsnitt 3.2 s. 20.  

123
 Jfr kommentar till NJA 1992 s. 446 om en förutsebar och enhetlig praxis.  

124
 Jfr kommentar till NJA 1996 s. 687.  
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NJA 1996 s. 461 

En man utnyttjade sin styvdotter under tiden augusti 1986 till juli 1992. Styvdottern var 

endast tio år när övergreppen började. Övergreppen bestod till en början av att mannen hade 

flickan i sitt knä då han satt i soffan och gungade flickan så att hans könsorgan gned mot 

hennes bakdel och lår. Både mannen och flickan hade kläder på sig. Senare bestod 

övergreppen av att mannen la sig bakom flickan i en säng och gned sitt könsorgan mot 

flickans bakdel och lår. Vid dessa tillfällen hade flickan och mannen underkläder på sig. Det 

hände även att mannen bar flickan till sängen då hon gjorde motstånd. Mannen  fick utlösning 

vid många av tillfällena. Mannen dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av underårig med 

motivering att gärningarna haft en så påtaglig sexuell prägel att de inneburit en allvarlig 

kränkning av flickans sexuella integritet. Vidare beaktades att flickan varit utsatt för 

övergreppen från det att hon var tio till sexton år, d.v.s. under en lång tid och att gärningarna 

systematiskt upprepades samt att flickan tog allvarligt skada av detta. Flickan, som biträdde 

åtalet, var företrädd av en advokat och målsägandebiträde och yrkade 80 000 kr i skadestånd. 

I hovrätten åberopade åklagaren och flickan ett intyg av en psykolog. Psykologen hade 

emellertid hörts i tingsrätten. Högsta domstolen fastställde det underrätterna kommit fram till i 

skadeståndsdelen nämligen att det är skäligt att tillerkänna flickan det yrkade beloppet.     

 

I sexualbrottskommitténs betänkande framkommer att de sexuella handlingar som behandlas i 

målet numera som utgångspunkt bedöms som sexuellt övergrepp mot barn.125 Även om inte 

målsägande angav vilket slags skadestånd det yrkade beloppet avsåg, borde domstolen ha 

angivit hur mycket som var för lidande respektive personskada eller om det bara hänförde sig 

till lidande. Domstolen bör ju vid skadeståndsbedömningen beakta vad som framkommit i 

målet.126  Att utdöma ett skadeståndsbelopp som avser olika sorters skador var vanligt enligt 

den praxis som rådde vid införandet av 1 kap. 3 § SkL.127 Att det ange hur mycket som hänför 

sig till respektive ersättningspost är viktigt för en enhetlig och förutsebar praxis. Det kan även 

finnas risk för att målsägande underkompenseras genom att tillerkännas skadestånd på ovan 

angivet sätt. Omständigheterna i målen talar emellertid för en hög ersättning för lidande, 

vilket ett belopp om 80 000 kr var vid tiden för målets avgörande. Försvårande 

omständigheter var att övergreppen systematiskt upprepades och pågick under en lång tid 

                                                 
125
 SOU 2001:14 s. 278.  

126
 Jfr kommentaren till 1996 s. 687.  

127
 Se avsnitt 2.4.1 s. 9f och kommentaren till NJA 1992 s. 446. 
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samt att flickan tog allvarligt skada av detta. Psykolog utlåtanden kan spela stor roll vid 

fastställande av vilken grad någon blivit kränkt, vilket åberopades i detta fall.128 

 

Svea Hovrätt, dom 2009-12-15 i mål B 2808-09 

Hovrätten bekräftade i detta fall tingsrättens dom. En trettonårig flicka som var påtagligt 

omogen i jämförelse med barn i motsvarande ålder, då hon hade ADHD, utsattes för sexuella 

övergrepp under ca ett halvårs tid. Flickan var mellan tolv och tretton år när hennes mammas 

sambo gav sig på henne. Övergreppen skedde hemma och bestod  i att mannen vid ca tio till 

femton tillfällen berörde flickans underliv, både utanför och innanför flickans trosor. Mannen 

lät även flickan onanera åt honom vid ett tiotal tillfällen. Mannen dömdes för sexuellt 

övergrepp mot barn. Ett målsägandebiträde företrädde flickan men det framgår ej av rättsfallet 

hur mycket som yrkades i skadestånd. Domstolen ansåg att ersättningen för kränkning bör 

vara skäliga 125 000 kr och förpliktade mannen att utge detta belopp till flickan.  

 

Flickan tillerkändes i detta fall ett ganska högt skadeståndsbelopp dock utan närmare 

motivering. Omständigheterna har emellertid varit försvårande då t ex övergreppet skett i 

målsägandes hem samt att det har rört sig om ganska många övergrepp under en sexmånaders 

period.129 Vidare har flickan utnyttjats av en person som hon borde känna förtroende för samt 

att flickan hade ett handikapp. Sådana omständigheter ska man beakta enligt lagtext och 

förarbeten.130 Att domstolar redogör för de omständigheter som påverkar ersättningens storlek  

är viktigt för att det ska kunna bli en så enhetlig och förutsebar praxis som möjligt. 

 

NJA 2008 s. 1096 I och II 

I En åttaårig flicka utsattes för sexuella övergrepp av sin kompis morfar. Mannen tog tag i 

flickan och drog med henne till en innergård nära flickans hem. Där höll han fast henne, slet 

av hennes underkläder och la sin snopp mellan hennes skinkor i några tiotal sekunder. 

Beröringen gav upphov till viss smärta. Högsta domstolen rubricerade handlingen som 

sexuellt övergrepp mot barn eftersom att gärningen inte innefattat någon beröring av flickans 

analöppning eller underliv. Flickan yrkade 30 000 kr i skadestånd för kränkning. Det framgår 

inte vem som företrädde henne. Flickan tillerkändes 20 000 kr i ersättning utan närmare 

motivering.  

                                                 
128
 Se ovan NJA 1992 s. 446 och NJA 1996 s. 687.  

129
 Jfr ovan Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07 där det som försvårande 

omständigheter bl.a. beaktats att övergreppen skett i målsägandes hem och att det rörde sig om täta övergrepp. 
130
 Se ovan 2.4.3 s. 14.  
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II En femårig flicka blev utnyttjad av sin mammas pojkvän, som bodde tillsammans med 

flickan och mamman. Vid ett tillfälle när flickan satt naken under en filt och såg på tv kom 

mannen och förde sitt finger mellan hennes ben på hennes könsorgan. Mannen slickade även 

på flickans könsorgan. Beröringarna gav inte upphov till någon smärta och varade i några 

tiotal sekunder. Gärningarna rubricerades som sexuellt övergrepp mot barn eftersom att de 

inte inneburit penetration. Eftersom att gärningarna inte rubricerades som våldtäkt mot barn 

återförvisade domstolen frågan om skadestånd till hovrätten.131 Flickan var företrädd av en 

advokat. Hovrätten fann med hänsyn till kränkningens art och omfattning att kränknings- 

ersättningen ska vara skäliga 25 000 kr.  

 

Den normala ersättning som idag gäller vid sexuellt övergrepp mot barn är som i fallen, där 

inga försvårande omständigheter förelegat, mellan 20 000 – 25 000 kr.132   

4.5 Några exempel från praxis beträffande grövre sexualbrott mot 
vuxna 

I det tidigare fallet NJA 2006 s. 79 II framgår att man inte alltid kan jämställa en kränkning 

som ett barn varit utsatt för genom en våldtäkt med den kränkning som en vuxen varit utsatt 

för eftersom att t ex inte våld använts. Detta hindrar emellertid inte att man jämför de 

ersättningsnivåer som gäller för vuxna brottsoffer med de som gäller för yngre brottsoffer. 

Faktum är att det anses att ett sexuellt övergrepp mot ett barn där förövaren inte använder sig 

av tvång är lika straffvärd som ett övergrepp som begås mot en vuxen och där tvång 

används.133 Som praxis visar i arbetet påverkar brottsrubriceringen i hög grad ersättningens 

storlek, d.v.s. vid den skadeståndsrättsliga bedömningen utgår man från brottsrubriceringen 

även om en nyanserad bedömning kan göras utifrån särskilda omständigheter. Därför kan man 

fråga sig hur stor skillnad det är mellan ersättningsnivåerna? 

 

Följdfrågan blir om de nivåer som gäller för barn är acceptabla i förhållande till de som gäller 

för vuxna.. De normer som ligger till grund för prövning av kränkningsersättning är 

förhärskande etiska och sociala värderingar, enligt vilka det bl.a. anses att allvaret i 

kränkningen kan vara relaterad till ålder och mognad. Exempelvis kan ett sexuellt övergrepp 

                                                 
131
 Hovrätten för nedre Norrland, dom 2009-03-09 i mål B 1299/08.  

132
 Se ytterligare domar exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2011-07-05 i mål B 3422-10, Svea 

Hovrätt, dom 2012-02-07 i mål B 6321-11 samt Svea Hovrätt, dom 2012-04-26 i mål B 10178-11. 
133
 Se ovan avsnitt 3.2 s. 20 jfr även med s. 22 där det framgår att barnets ålder är av betydelse vid fastställande 

av om en våldtäkt är grov eller inte. Utgångspunkten är att brottet blir mer förkastligt ju yngre barnet är.  



 

 42 

upplevas särskilt kränkande för en person som precis kommit in i puberteten. Detsamma 

gäller när ett yngre barn utnyttjas sexuellt i fall där gärningsmannen utnyttjar ett beroende- 

eller förtroendeförhållande.134 Barn är alltså mer sårbara än vuxna och beroende av vuxna.135 

Med beaktande av detta och med hänsyn till artikel 3 i barnkonventionen enligt vilken barnets 

bästa ska komma i främsta rummet, kan man ur ett etiskt perspektiv hävda att de 

ersättningsnivåer som gäller för barn borde vara åtminstone något högre än de som gäller för 

vuxna.136 Även om inte barnets bästa kan komma i främsta rummet ska politiker kunna visa 

att de tänkt på barnen.137 Kommittén om ideell skada framhöll att brottsoffrens ställning bör 

stärkas, särskilt när det gäller barn.138   

 

Hovrätten för nedre Norrland, dom 2009-10-21 i mål B 712-09 

En kvinna var på promenad i ett elljusspår i Boden. En man kom och tog tag i henne, vräkte 

omkull henne på marken där han slet av hennes byxor så att de söndrades. Sedan släpade han 

in henne i skogen där han tryckte sin penis mot hennes slida och även tvingade henne att 

genomföra oralsex på honom. Mannen dömdes för våldtäkt. Med hänsyn till omständig- 

heterna fann domstolen att det vedertagna normalbeloppet för kränkningsersättning bör 

utdömas, d.v.s. 75 000 kr.  

 

Hovrätten för övre Norrland, dom 2010-05-19 i mål B 216-10 

Under perioden den 28 oktober 2009 till den 12 december 2009 utsattes en kvinna i stort sett 

dagligen för sexuella övergrepp av sin dåvarande sambo. Genom mycket allvarligt våld 

tvingade sambon kvinnan till samlag, framförallt till anala samlag av sadistisk art. Våldet 

bestod exempelvis av slag mot huvudet med skor som tillhygge, slag mot munnen med skor 

som tillhygge, sparkar mot kropp och huvud och att han stampade mot kvinnans kropp. 

Mannen dömdes för grov våldtäkt. Kvinnan tillerkändes 300 000 kr i skadestånd med 

motivering att hon utsatts för en mycket allvarlig kränkning.  

 

                                                 
134
 SOU 1992:84 s. 133, 238 jfr NJA 1992 s. 446. 

135
 Jfr avsnitt 1.1 s. 1 och 2.4.3 s. 14. Att barn är mer sårbara än vuxna och att de är i beroende av vuxna är inte 

något subjektivt tyckande utan objektiva fakta, vilka man kan använda i ett normativt ”bör” resonemang, jfr 

SvJT s. 319, 320, 326-328.  
136
 Sverige var ett av de första länderna som skrev på barnkonventionen, Se Utrikesdepartementets skrift, 

Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst s. 3. 
137
Se Utrikesdepartementets skrift, Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst s. 9.  

 
138
 Avsnitt 2.4.1 s. 9.  
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Den ersättning som normalt betalas ut till en vuxen som blivit våldtagen (75 000 kr) är lägre 

än den som normalt betalas ut till ett barn (100 000 kr). Skillnaden i ersättning markerar 

tydligt allvaret i att sexuellt kränka barn varför den ersättningsnivå som gäller vid våldtäkt 

mot barn är acceptabel i förhållande till den som gäller för vuxna. När det är försvårande 

omständigheter måste domstolen, på samma sätt som när brottet är riktat mot ett barn, ta 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet varför det är svårt att göra en jämförelse.  

 

NJA 2008 s. 482 II 

En sjuttonårig pojke hade praktik på ett företag. Vid en affärsresa sov pojken i samma 

hotellrum som ägaren till företaget, som var en äldre herre. Mannen utnyttjade otillbörligt 

pojken som låg och sov genom att onanera åt pojken med sin hand. Att onanera åt någon 

annan anses sällan innebära en sådan allvarlig kränkning att handlingen ska betraktas som 

jämförlig med samlag. Mannen dömdes för sexuellt tvång. Eftersom att handlingen inte 

bedömdes som våldtäkt återförvisades frågan om skadestånd till hovrätten.139 Med beaktande 

av att pojken var 17 år och att han hade en praktikplats i mannens verksamhet samt med 

beaktande av omständigheterna vid gärningen fann hovrätten att pojken bör tillerkännas 

30 000 kr i kränkningsersättning.   

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2010-02-24 i mål B 141-10 

Hovrätten fastställde i detta mål tingsrättens dom. En kvinna som varit och dansat blev 

överfallen av en okänd man strax efter att hon klivit ur taxin nära hennes hem. Mannen tog 

tag i kvinnan och tryckte henne mot en vägg där han höll fast henne. Under cirka tio minuter 

rörde mannen kvinnans bröst, underliv och analöppning både utanför och innanför kläderna. 

Mannen dömdes för sexuellt tvång. Kvinnan yrkade 40 000 kr i kränkningsersättning. 

Domstolen anförde att det yrkade beloppet stämmer överens med praxis och ska dömas ut. 

 

Svea Hovrätt, dom 2011-05-24 i mål B 3103-11 

En flicka som var fjorton år och nio månader utsattes för sexuella övergrepp i skolan. Vid två 

tillfällen blev hon införd på en toalett av en kille som även låste dörren och hindrade henne att 

komma ut. Vid de båda tillfällena blottade killen sin erigerade penis, försökte ta av flickans 

kläder och sa åt henne att suga av honom. Vid det första tillfället tryckte killen penisen mot 

flickans kropp. Vid det andra tillfället tryckte killen ned flickan på toalettstolen och tryckte 

                                                 
139
 Svea Hovrätt, dom 2008-12-23 i mål B 4042-08.  
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penisen mot flickans ansikte och överkropp. Eftersom att killen inte ens var oaktsam 

beträffande flickans ålder dömdes han för sexuellt tvång. I tingsrätten ansågs flickan vara 

berättigad till 20 000 kr i kränkningsersättning eftersom att det är i enlighet med gällande 

praxis. I hovrätten tillerkändes flickan 30 000 kr i kränkningsersättning eftersom att 

domstolen ansåg att man bör ta hänsyn till att flickan varit utsatt för övergrepp vid två 

tillfällen.  

 

Som praxis visar råder det inte någon enighet om vilket belopp som normalt ska utdömas vid 

sexuellt tvång, d.v.s. där det inte förekommit försvårande omständigheter. Den normala 

ersättning som utdöms ligger således mellan 20 000 kr till 40 000 kr.140 Det som emellertid 

talar för att den normala ersättning som bör dömas ut är 40 000 kr, är det faktum att 

domstolen i NJA 2008 s. 482 II tillerkände en pojke 30 000 kr i ersättning med beaktande av 

omständigheterna vid gärningen. Pojken låg och sov vid gärningstillfället och praxis visar att 

ersättningsbeloppet då sätts ned.141 Det är emellertid lite anmärkningsvärt att vuxna kan 

tillerkännas 40 000 kr som ett normalbelopp vid sexuellt tvång medan barn enbart tillerkänns 

mellan 20 000 – 25 000 kr vid sexuellt övergrepp mot barn, där det alltså rör sig om samma 

typ av sexuella handlingar.142 Det borde, precis som det är vid våldtäkt, finnas ett högre 

ersättningsbelopp, än det som gäller vid sexuellt tvång, som utdöms vid sexuellt övergrepp 

mot barn. De belopp som utdöms vid sexuellt övergrepp mot barn är alltså inte acceptabla i 

förhållande till de som gäller vid sexuellt tvång. Ett exempel från praxis där ett barn utsatts för 

sexuella övergrepp och där den tilltalade dömdes för sexuellt övergrepp mot barn är Svea 

Hovrätt, dom 2012-02-24 i mål B 7745-11.  En sjuårig flicka utsattes vid åtminstone tre 

tillfällen för sexuella övergrepp av sin mammas pojkvän bestående i att han förde sitt finger 

vid flickans underliv. Domskälen lyder:  

”Vid denna utgång i skuldfrågan ska AA utge skadestånd för den allvarliga kränkning som målsäganden förorsakats. Med 
hänsyn särskilt till antalet övergrepp, målsäganden :s ålder, den relation hon stod i till AA och att övergreppen skett i hemmet 
respektive i en situation när AA hade omsorg om henne, finner hovrätten att skälig ersättning för kränkning bör 
bestämmas till 40 000 kr.”. 

 

Ett barn tillerkänns den högre nivån om 40 000 kr vid försvårande omständigheter. 

                                                 
140
 Se ytterligare domar exempelvis Svea Hovrätt, dom 2011-04-12 i mål B 6803-10 där målsägande tillerkändes 

30 000 kr, Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2011-11-14 i mål B 460-11 där omständigheterna var 

likartade de i Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2010-02-24 i mål B 141-10 jfr ovan, men där målsägande 

tillerkändes 20 000 kr i ersättning.   
141
 Avsnitt 4.2 s. 30f, kommentaren till NJA 2007 s. 540.  

142
 Avsnitt 3.2 s. 19, 20, 22f.  
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5 Avslutande analys 

Ett brottsoffer kan uppleva känslor av visst slag såsom obehag, skam, förnedring eller rädsla. 

Kränkning är en skadetyp som skiljer sig från övriga skadetyper som finns i SkL. En 

kränkning är av renodlat ideell natur och är frikopplad från medicinska symtom. En kränkning 

förutsätter att en brottslig gärning begåtts och syftet med kränkningsersättning är att 

kompensera den momentana upplevelsen av angreppet.  

 

Brottets art är av stor betydelse vid fastställande av om en allvarlig kränkning skett. Grövre 

sexualbrott mot barn är av sådan art att de berättigar till ersättning. Som framgår av förarbeten 

och som praxis visar krävs det inte i egentlig mening någon bevisning som visar att 

målsäganden varit med om en allvarlig kränkning utöver det som framkommer i brottmålet 

och som ligger till grund för en fällande dom. Vid allvarligare sexualbrott råder det således 

direkt kausalitet mellan en brottslig handling och en kränkning, vilket NJA 2007 s. 540 och 

NJA 2008 s. 482 I och II är tydliga exempel på då personer tillerkändes ersättning trots att de 

låg och sov under de brottsliga gärningarna. Ersättningen sätts dock ner i sådana fall. När det 

gäller sexuellt utnyttjande av underårig där samtycke kan ha lämnats, d.v.s. det som numera 

rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn, rådde det dock tidigare en viss osäkerhet 

huruvida brottet kunde berättiga till skadestånd. I NJA 2001 s. 742 fann domstolen att 

huvudregeln är den att det alltid innebär en integritetskränkning att ha sex med någon under 

femton år. Undantag från detta kan t ex vara om det är ringa ålder mellan parterna, om 

målsäganden snart fyller femton år eller om det inte skiljer sig så mycket i utveckling mellan 

parterna. Detta har bekräftats i NJA 2006 s. 79 I och II vilka handlar om sexuellt utnyttjande 

av barn.  

 

Bakgrunden till de nya reglerna om ersättning för kränkning var att man närmare ville 

kodifiera den praxis som utvecklats utifrån tidigare bestämmelse. Praxis i arbetet visar att 

domstolen vid skadeståndsbedömningen fokuserar på sådana omständigheter som numera 

finns i 5 kap. 6 § SkL vid allvarligare sexualbrott mot barn, både före och efter 2001 års 

lagstiftning. Handlingens varaktighet påverkar graden av kränkning och därmed ersättningens 

storlek. I NJA 1992 s. 446, NJA 1997 s. 514, NJA 1996 s. 461 och Hovrätten för västra 

Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07 har de skadelidande tillerkänts högre 

ersättningsbelopp än normalt med beaktande bl.a. att övergreppen pågått under lång tid. I NJA 

1996 s. 687 beaktade domstolen exempelvis att flickan bortrövats, försetts med munkavle, 
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blivit fastbunden och våldtagits grovt vilket är exempel på sådant som numera hänförs under 

5 kap. 6 § st.1 andra meningen p. 1, 2 SkL.  

 

Enligt 5 kap. 6 § st.1 andra meningen p. 3 SkL  ska man beakta om handlingen riktat sig mot 

någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, vilket exempelvis är fallet 

då brottet är riktat mot ett barn. Bestämmelsen torde inte som utgångspunkt ha betydelse vid 

sexualbrott mot barn eftersom att det numera finns särskilda straffstadganden som ska 

tillämpas i dessa fall. Som praxis visar påverkar brottsrubriceringen i hög grad ersättningens 

storlek. Bestämmelsen kan få betydelse i de fall det föreligger andra försvårande 

omständigheter liksom i de fall en gärningsman döms för exempelvis sexuellt tvång istället 

för sexuellt övergrepp mot barn. I NJA 1996 s. 687 framgår att målsäganden i en ung ålder 

rövats bort av en okänd man. I NJA 2006 s. 79 II anförde domstolen, med tillämpning av 

bestämmelsen, att mannen utnyttjat en ung flicka som haft svårt att göra ett övertänkt val då 

hon både var berusad och hade sömnbrist.  

 

Då domstolen oftast gör en sammanvägning av flera omständigheter kan man inte dra några 

slutsatser om vilken betydelse ett barns ålder har vid bestämmande av ersättning, exempelvis 

så att mycket små barn skulle tillerkännas lite högre belopp än lite äldre barn. Se NJA 1992 s. 

585 där man vid den straffrättsliga bedömningen, men inte vid den skadeståndsrättsliga, 

beaktade bl.a. att gärningen riktats mot ett värnlöst drygt ettårigt barn. I NJA 2007 s. 540 tog 

man likaså vid den straffrättsliga bedömningen hänsyn till barnets låga ålder. Se även Svea 

Hovrätt, dom 2012-02-24 i mål B 7745-11.143 Domstolen beaktade barnets ålder tillsammans 

med flera andra försvårande omständigheter då den bestämde storleken på skadestånd. Med 

beaktande av detta borde en domstol kunna ta hänsyn till ett barns låga ålder vid 

bestämmande av ersättning trots att inga andra försvårande omständigheter förekommit. Ett 

mycket litet barn borde således tillerkännas lite högre ersättning än ett lite äldre barn.144 

 

Domstolen ska beakta om handlingen inneburit missbruk av ett beroende- eller 

förtroendeförhållande vilket är fallet när ett barn utnyttjas av en närstående. I vissa fall där så 

varit fallet har detta inte beaktats då det förelegat andra försvårande omständigheter, se NJA 

1992 s. 446 och 1996 s. 461. Se även Svea Hovrätt, dom 2009-12-15 i mål B 2808-09. I andra 

fall där också försvårande omständigheter förelegat har man beaktat detta, se NJA 1997 s. 514 

                                                 
143
 Målet kommenteras under avsnitt 4.5 in fine.  

144
 Jfr kommentaren till NJA 2007 s. 540, avsnitt 4.2 s. 30 f.  
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och Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07. I fall där det inte 

förelegat några andra försvårande omständigheter har man inte beaktat att en närstående utfört 

övergreppen, se NJA 1992 s. 585, NJA 2007 s. 540 och NJA 2008 s. 1096 II. Dessa fall visar, 

liksom de som nämns i de två förra styckena, att högre ersättningsbelopp utdöms då det 

förekommit flera försvårande omständigheter. Då det av förarbetena framgår att det anses 

innebära en högre grad av kränkning när ett sexualbrott utförs av en närstående till barnet än 

då det utförs av en okänd borde detta återspeglas i de ersättningsbelopp som utdöms även när 

inga andra försvårande omständigheter förekommit.  

 

Då domstolen gör en samlad bedömning utifrån vad som framkommer i målet fokuserar den 

även vid andra omständigheter än de som finns i 5 kap. 6 § SkL. Omständigheter som 

beaktats, och som direkt kan relateras till att det är ett barn som utsatts för övergrepp, är bl.a. 

att övergrepp skett under en känslig period, d.v.s. i början av puberteten, att målsäganden varit 

tvungen att flytta till en fosterfamilj, att gärningsmannen utnyttjat en ung flickas ytterst sköra 

psykiska situation samt att övergrepp skett i en situation då gärningsmannen hade omsorg om 

barnet. Se NJA 1992 s. 446, Svea Hovrätt dom 2006-02-24 i mål B 7627-05 och Svea Hovrätt 

dom 2012-02-24 i mål B 7745-11.145 Som skäl till en höjning av den allmänna nivån 

beaktades bl.a. att barn, speciellt när barnet tillhör samma familj som förövaren, kan ha svårt 

för att i framtiden knyta normala kontakter med andra människor, se NJA 1997 s. 514.  

 

Andra omständigheter som beaktats är att målsäganden drabbats av personskada t ex 

allvarliga psykiska problem och skador i underlivet, även varit utsatt för människorov och att 

övergrepp skett i hemmet. Se exempelvis NJA 1992 s. 446, NJA 1996 s. 687 och Hovrätten 

för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07.  När brottet rubriceras som sexuellt 

utnyttjande av barn kan domstolen beakta barnets agerande i samband med händelsen och 

efter händelseförloppet vilket medför att ett lägre skadestånd utdöms. Se NJA 2001 s. 742. 

Vid sexuellt utnyttjande av barn och då det är mindre ålderskillnad mellan parterna har 

domstolen beaktat att barnet varit oskuld innan brottet och att gärningsmannen är avsevärt 

mer sexuellt erfaren. Se RH 2011:48. Även om syftet med kränkningsersättning är att 

kompensera den momentana upplevelsen av angreppet visar praxis att domstolen beaktar 

sådant som inte direkt kan relateras till själva gärningstillfället då den bedömer graden av 

                                                 
145
 Målet kommenteras under avsnitt 4.5 in fine.  
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kränkning och därmed skadeståndets storlek. Ersättningen kan sålunda även utgöra 

kompensation för den oro och det obehag som kan bli följden av ett brottsligt angrepp.146  

 

Även om domstolen i sin rättstillämpning beaktar en viss typ av omständigheter vid 

fastställande av kränkning finns det en del att anmärka. Enligt kommittén om ideell skada är 

ett sätt att stärka brottsoffrens ställning att det i lagtext tydligt anges vem som är berättigad till 

ersättning för kränkning. För brottsoffer och deras biträden är det emellertid även viktigt att 

man i praxis alltid kan se hur domstolen resonerat särskilt då högre ersättningsbelopp utdöms. 

Praxis visar, både före och efter 2001 års lagstiftning att domstolen inte alltid beaktar en viss 

försvårande omständighet eller inte alls ger någon motivering till ett högre ersättningsbelopp. 

Se NJA 1992 s. 446 där underrätten ej gav någon motivering, NJA 1996 s. 461 där ingen 

motivering gavs, NJA 1992 s. 585 där man inte beaktade en försvårande omständighet samt 

Svea Hovrätt, dom 2009-11-23 i mål B 3681-09. I tidigare praxis kan man se att domstolen 

kunde göra en samlad bedömning vid fastställande av personskada och kränkning eller inte 

angivit vad för slags skadestånd det rört sig om. Se NJA 1992 s. 446, NJA 1992 s. 585 och 

NJA 1996 s. 461. Denna tendens syns inte efter att de nya reglerna i SkL trätt i kraft. Även 

om det numera förekommer att domstolen utelämnar motivering är det mer vanligt att man 

lämnar motivering vid högre belopp, men ibland utan hänvisning till någon omständighet i 5 

kap. 6 § SkL. Se t ex Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07 och Svea 

Hovrätt, dom 2012-02-24 i mål B 7745-11147. Praxisen har således utvecklats i positiv 

riktning då den blivit mer enhetlig och förutsebar än tidigare.  

 

Med beaktande av att brottsoffrens ställning bör stärkas, särskilt när det gäller barn som 

utsätts för sexualbrott, och med hänsyn till principen i artikel 3 barnkonventionen om barnets 

bästa bör domstolen, enligt ett de lege ferenda resonemang, ge en närmare motivering till ett 

skadestånd då ett barn utsatts för ett sexualbrott. Detta ska alltid gälla oavsett om det rör sig 

om ett normalbelopp eller ett högre belopp. På detta sätt blir inte bara praxisen enhetlig utan 

det ökar möjligheten för barn och deras biträden att överklaga dom då det är lättare att avgöra 

om någon ytterligare bevisning bör läggas fram i nästa instans.  

 

                                                 
146
 Jfr med NJA 1991 s. 766 där man kan utläsa syftet med 1 kap. 3 § SkL, avsnitt 2.4.1 s. 10 och syftet med 

ersättning enligt 2 kap. 3 § SkL, avsnitt 2.4.2 s. 12. Se även kommentaren till NJA 1996 s. 687, avsnitt 4.2 s 27f.  
147
 Målet kommenteras under avsnitt 4.5 in fine.  
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I praxis kan man se en tendens att underrätt tidigare tillerkände barn skadeståndsbelopp som 

kunde skilja sig markant från vad högre instans utdömde. Se NJA 1992 s. 446, NJA 1997 s. 

514 och NJA 2001 s. 742. Efter 2001 års lagstiftning är instanserna oftast eniga om storleken 

på belopp. Se t ex Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07, Svea 

Hovrätt, dom 2009-11-23 i mål B 3681-09, Svea Hovrätt, dom 2009-12-15 i mål B 2808-09 

och Hovrätten för nedre Norrland, dom 2010-10-04 i mål B 482-10. Det är således numera 

mer förutsebart vilket belopp som utdöms.  

 

Enligt kommittén om ideell skada är ett sätt att stärka brottsoffrens ställning att de ges 

generösa ersättningar. Praxis visar även här på en positiv utveckling. Vid gärningar som 

numera rubriceras som våldtäkt mot barn kan man se följande. Redan före 1997 års fall 

utdömdes vid försvårande omständigheter relativt generösa ersättningar i förhållande till 

normalbeloppet, som låg på 70 000 kr. I NJA 1992 s. 446 var omständigheterna försvårande 

då övergreppen pågått länge under en känslig period samt att flickan fick psykiska problem 

och fick flytta till en fosterfamilj. Flickan tillerkändes 100 000 kr. Där omständigheterna varit 

särskilt försvårande t ex därför att förnedrande och skändliga inslag förekommit har 

skadelidande tillerkänts 200 000 kr, se NJA 1996 s. 687. NJA 1997 s. 514 visar på en 

utveckling av ersättningsnivån då den allmänna nivån för skadestånd vid grövre sexualbrott 

mot barn höjdes till 100 000 kr. Bakgrunden till detta var främst de rådande etiska och sociala 

värderingarna enligt vilka grövre sexualbrott mot barn uppfattas som en synnerligen grov 

kränkning av barnets integritet. I jämförelse med 1992 års fall, där flickan tillerkändes 30 000 

kr mer än normalbeloppet, visar 1997 års fall på en utveckling av ersättningsnivån även vid 

försvårande omständigheter. Flickan tillerkändes 50 000 kr mer än normalbeloppet och detta 

trots att det var färre försvårande omständigheter än i 1992 års fall. Omständigheterna var 

dock likartade då övergreppen pågått länge under en känslig period.  

 

I Svea Hovrätt, dom 2006-02-24 i mål B 7627-05 kan man se ytterligare en utveckling. Enligt 

domstolen bör man numera vid ersättningens storlek beakta den skärpta syn på sexualbrott 

mot barn som råder. Målsäganden tillerkändes, precis som i 1997 års fall, 150 000 kr i 

ersättning. Omständigheterna var emellertid inte lika försvårande eftersom att brotten inte var 

grova och inte pågått lika länge. För att tillerkännas 150 000 kr i ersättning krävs således inte 

att brottet är grovt eller att övergreppen pågått exempelvis mellan ett till två år. I Hovrätten 

för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07 syns en utveckling av ersättningsnivån 

vid särskilt försvårande omständigheter. I en promemoria från justitiedepartementet från 2007 
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framgår att den högsta ersättningsnivån ligger på 400 000 – 450 000 kr. Den ena målsäganden 

i målet tillerkändes 500 000 kr i ersättning.148 Den andra målsäganden tillerkändes 250 000 kr 

vilket är 50 000 kr mer än vad som utdömts i NJA 1996 s. 687 där omständigheterna också 

varit särskilt försvårande, dock på ett annat sätt.    

 

Vid gärningar som numera rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn ligger normalbeloppet 

på 25 000 kr, se NJA 2006 s. 79 I, Hovrätten för nedre Norrland, dom 2010-10-04 i mål B 

482-10 samt RH 2011:48. Då domstolen beaktar skadelidandes agerande i samband med 

händelsen kan beloppet sättas ner, se NJA 2001 s. 742 där flickan enbart tillerkändes 10 000 

kr samt Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2011-07-21 i mål B 1516-11 där domstolen 

utdömde 15 000 kr i ersättning. I NJA 2006 s. 79 II anförde domstolen, med beaktande av den 

skärpta syn på sexualbrott mot barn som råder, att skadeståndsbeloppet bör vara högt att det 

innebär en markant höjning mot vad som tidigare gällde. Flickan tillerkändes 50 000 kr. Där 

omständigheterna inte varit lika försvårande som i 2006 års fall har målsäganden tillerkänts 

35 000 kr, Svea Hovrätt, dom 2009-11-23 i mål B 3681-09  

 

Vid gärningar som numera rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn ligger det normala 

beloppet mellan 20 000 – 25 000 kr, se NJA 2008 s. 1096 I och II. Om man jämför med 1992 

års fall där skadelidande tillerkändes 10 000 kr har det skett en tydlig ökning av 

ersättningsnivån. I NJA 1992 s. 585 framgår emellertid inte om skadeståndet enbart avsåg 

kränkning. Vid försvårande omständigheter kan en skadelidande tillerkännas höga 

ersättningsbelopp, särskilt om man jämför dessa nivåer med normalbeloppet för våldtäkt. I 

NJA 1996 s. 461 utdömdes 80 000 kr utan att det angavs om det enbart avsåg kränkning. I 

kommentaren till rättsfallet anges dock omständigheter som talar för att det avsåg 

kränkning.149 I senare fall har målsäganden tillerkänts 125 000 kr, se Svea Hovrätt, dom 2009-

12-15 i mål B 2808-09. Dessa rättsfall visar således på att ersättningsnivåerna genom åren har 

ökat även vid detta brott.  

 

Det är inte alltid lämpligt att jämföra de ersättningsnivåer som finns i Sverige med de som 

finns i andra länder, t ex USA, eftersom att det ofta finns stora skillnader mellan olika 

rättssystem. Däremot kan det finnas anledning att göra interna jämförelser mellan olika 

ersättningsnivåer. Ur ett etiskt perspektiv kan man hävda att de ersättningsnivåer som gäller 

                                                 
148
 Se kommentaren till fallet under avsnitt 4.2 s. 32 

149
 Se avsnitt 4.4 s. 39. 
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för barn borde vara åtminstone något högre än de som gäller för vuxna. Anledningen till detta 

är t ex att barn är mer sårbara än vuxna och beroende av vuxna. Normalbeloppet vid våldtäkt 

mot barn är 100 000 kr medan normalbeloppet vid våldtäkt mot vuxen är 75 000 kr. 

Skillnaden i ersättning markerar tydligt allvaret i att sexuellt kränka barn varför den 

ersättningsnivå som gäller vid våldtäkt mot barn är acceptabel i förhållande till den som gäller 

för vuxna. Vid sexuellt övergrepp mot barn, d.v.s. där det rör sig om samma typ av sexuella 

handlingar som vid sexuellt tvång, är den normala ersättningsnivå som gäller inte acceptabel i 

förhållande till den som gäller vid sexuellt tvång. Vid sexuellt övergrepp mot barn är det 

normala beloppet mellan 20 000 – 25 000 kr medan en vuxen som utsätts för sexuellt tvång 

kan tillerkännas 40 000 kr i normalfallet.  

 

Barn är beroende av vuxna vid en skadeståndstalan. Även om ett målsägandebiträde ska 

förordnas redan vid förundersökning då ett barn blivit utsatt för ett sexualbrott är det inte 

säkert att denne för barnets skadeståndstalan i den kommande processen. Barnets 

vårdnadshavare har ansvar för att talan om skadestånd förs och kan t ex ge fullmakt åt biträdet 

att föra talan. Av praxis kan man inte alltid utläsa vem som fört barnets skadeståndstalan, se 

t ex NJA 1992 s. 585, NJA 1997 s. 514, NJA 2001 s. 742 och RH 2011:48. NJA 1997 s. 514 

handlar t ex om en man som utnyttjade sin styvdotter som tillerkändes ett högre 

skadeståndsbelopp än normalt. I de fall där det framkommer att barnet var företrädd av ett 

målsägandebiträde eller en advokat har denne fört barnets skadeståndstalan. Se t ex NJA 1992 

s. 446, NJA 1996 s. 687, NJA 1996 s. 461, Svea Hovrätt, dom 2006-02-24 i mål B 7627-05, 

Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07, Svea Hovrätt, dom 2009-11-

23 i mål B 3681-09, Svea Hovrätt, dom 2009-12-15 i mål B 2808-09 och Hovrätten för nedre 

Norrland, dom 2010-10-04 i mål B 482-10. I en del av dessa fall har barnets skadeståndstalan 

förts av ett biträde eftersom att barnets förälder har varit gärningsman.  

 

Praxis visar således att lagen givit barn ett tillräckligt skydd för att kunna kompenseras genom 

skadestånd redan före år 2000 då lagen om särskild företrädare för barn trädde ikraft. Har 

barnets förälder eller någon närstående till föräldern utfört brottet ska numera en särskild 

företrädare för barnets förordnas. Särskilda företrädare för barn måste ha kunskaper, 

erfarenheter och personliga egenskaper som gör de särskilt lämpliga för uppdraget. Uppdraget 

ska utövas så att barnets bästa sätts i främsta rummet, t ex ta hänsyn till barnets egen vilja. 

Som praxis visar förs barnets skadeståndstalan i de flesta fall av ett målsägandebiträde då 

brottet inte begåtts av en förälder eller någon närstående till denne. Med beaktande av detta 
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och med hänsyn till barnets bästa enligt artikel 3 barnkonventionen bör man kräva att även de 

målsägandebiträden som företräder barn där föräldrarna inte begått brott ska ha kunskaper, 

erfarenheter och personliga egenskaper som gör de särskilt lämpliga för uppdraget.  

 

För att barn ska kunna kompenseras genom skadestånd är det viktigt att målsägandebiträden 

och särskilda företrädare för barn har mycket kunskap om den praxis som gäller inom 

området. Den skadeståndsrättsliga bedömningen utgår från ett objektivt betraktelsesätt då 

skadeståndet oftast bestäms schablonartat. En skadelidande måste därför övertyga rätten om 

att denne upplevt en kränkning särskilt starkt, åtminstone om denne vill nå framgång med sitt 

yrkande. I Svea Hovrätt, dom 2009-11-23 i mål B 3681-09, som handlar om sexuellt 

utnyttjande av barn, yrkades 75 000 kr utan någon närmare motivering. Flickan var företrädd 

av ett målsägandebiträde som borde ha preciserat grunderna till varför flickan borde ha haft 

det yrkade beloppet. Praxis visar å ena sidan att i fall där omständigheterna varit försvårande 

behöver inte skadelidande alltid precisera dessa omständigheter i yrkandet. Rätten får oftast 

kännedom om sådana omständigheter genom vad som framkommer i brottmålet, se t ex 

Hovrätten för västra Sverige, dom 2007-11-09 i mål B 3574-07 och NJA 2006 s. 79 II.  

 

För att en domstol ska kunna fastställa till vilken grad någon blivit kränkt kan en skadelidande 

å andra sidan behöva anföra sådana omständigheter som inte framkommer i brottmålet, t ex 

att denne varit tvungen att flytta till en fosterfamilj eller drabbats av psykiska problem. 

Psykolog utlåtanden kan spela stor roll vid fastställande av vilken grad någon blivit kränkt 

och kan således även utgöra bevisning för att skadelidande upplevt en kränkning särskilt 

starkt, se t ex NJA 1992 s. 446, NJA 1996 s. 687 och NJA 1996 s. 461. Möjligheten för ett 

barn att erhålla ett skadeståndsbelopp som verkligen kompenserar kränkningen i det enskilda 

fallet ökar således om grunderna preciseras i yrkandet eller om målsäganden till stöd för sin 

talan åberopar ett yttrande från en sakkunnig eller att en viss person ska höras i målet. Ett 

kompetent biträde känner till detta och en förälder känner till att biträdet är mer kompetent än 

denne varför föräldern alltid bör ge biträdet fullmakt att utföra talan på egen hand då någon 

utomstående utfört brottet. Föräldrar kan dessutom själva må psykiskt dåligt av det som hänt 

eller bör höras på annat i målet, se NJA 1996 s. 687. Att grunderna till ett skadeståndsanspråk 

anges i de fall där det är lite osäker om ett barn bör tillerkännas ersättning, t ex därför att det 

är mindre åldersskillnad mellan barnet och gärningsmannen, är också viktigt eftersom att det 

ökar möjligheten att erhålla skadestånd, se RH 2011:48, jämför även med NJA 2007 s. 540.  
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6 Slutsatser 

Vid fastställande av kränkning, till skillnad från andra ersättningsformer, utgår domstolen från 

en bedömning, av den ansvarsutlösande gärningen, som bygger på förhärskande etiska och 

sociala värderingar (NJA 2007 s. 540). Domstolen beaktar dels sådana omständigheter som 

numera finns i 5 kap. 6 § SkL, dels andra omständigheter som framkommer i brottmålet eller 

som skadelidande åberopar. Omständigheterna behöver inte direkt relateras till själva 

gärningstillfället utan domstolen kan t ex ta hänsyn till omständigheter som är relaterade till 

att det är ett barn som utsatts för övergreppet. Samtycke är av betydelse vid den objektiva 

skadeståndsbedömningen. Om en person under femton år lämnat samtycke till samlag är 

emellertid samtycket ogiltigt eftersom att det finns särskilda regler i BrB som har tillkommit 

för att skydda barn från att utnyttjas sexuellt. Huvudregeln är att det alltid innebär en 

integritetskränkning att ha sex med någon under femton år. Barnets beteende saknar således 

som regel betydelse när rätten ska ta ställning till om en allvarlig kränkning skett eller inte. 

Barnets beteende i samband med brottet kan dock påverka storleken på ersättningen vid 

brotten sexuellt utnyttjande av barn.    

 

När det enbart föreligger någon eller några enstaka försvårande omständigheter t ex att barnet 

är litet eller att en närstående utfört övergreppet borde domstolen beakta detta så att 

ersättningsnivån blir lite högre än annars. Även om praxis visar enhetlighet beträffande 

omständigheter som beaktas kan således praxisen bli mer förutsebar vid olika 

ersättningsnivåer. Praxisen har å andra sidan utvecklats i positiv riktning då det numera är 

vanligare än tidigare att domstolen lämnar motivering till skadestånd och att den inte längre 

gör en samlad bedömning vid fastställande av personskada och kränkning. Enligt ett de lege 

ferenda resonemang bör domstolen alltid lämna en närmare motivering till ett skadestånd då 

ett barn utsatts för ett sexualbrott. 

 

Efter 2001 års lagstiftning är det även mer förutsebart vilket belopp som utdöms då det 

föreligger flera försvårande omständigheter eftersom att instanserna oftast är eniga om 

storleken på skadestånden. Praxis visar på en positiv utveckling då storleken på skadestånden 

ökat genom åren vid allvarligare sexualbrott mot barn. Ökningen syns både före och efter 

2001 års lagstiftning. Före år 2001 kunde ett barn exempelvis tillerkännas 150 000 kr i 

ersättning vid grov våldtäkt. Numera kan en skadelidande tillerkännas 150 000 kr i ersättning 

trots att brottet inte är grovt eller att övergreppen pågått exempelvis mellan ett till två år. Vid 
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det brott som numera betecknas som sexuellt utnyttjande av barn var det före år 2001, då 

frågan togs upp av HD, lite osäkert om brottet kunde berättiga till ersättning. HD fann att 

brottet innefattar en integritetskränkning. Numera ligger normalbeloppet vid 25 000 kr, men 

en skadelidande kan tillerkännas högre belopp t ex 50 000 kr. Vid de gärningar som numera 

betecknas som sexuellt övergrepp mot barn ligger normalbeloppet idag mellan 20 000 – 

25 000 kr. Praxis visar att barn, både före och efter 2001 års lagstiftning, tillerkänts höga 

belopp, särskilt i jämförelse med vad som är normalbeloppet vid våldtäkt mot barn. Precis 

som praxis visar vid våldtäkt mot barn, kan en skadelidande vid brottet sexuellt övergrepp 

mot barn idag tillerkännas högre belopp än tidigare trots att brottet inte bedöms som grovt 

eller att brottet pågått under en betydligt kortare tidsperiod än vad som visas i tidigare praxis. 

Praxis visar således att lagrådets yttrande i förslaget till de nuvarande reglerna om kränkning i 

SkL stämmer. Lagrådet anförde att reglerna ”vidgar möjligheterna att få skadestånd på ett 

sätt som väl stämmer överens med utvecklingen av domstolarnas praxis”. Man får emellertid 

inte glömma bort att den skärpta syn på sexualbrott mot barn som råder enligt den nuvarande 

sexualbrottslagstiftningen bör få genomslag i synen på den kränkning som ett sådant brott 

innebär.  

 

Normalbeloppet i kränkningsersättning som gäller vid våldtäkt mot barn är ur ett etiskt 

perspektiv acceptabel i förhållande till den normala ersättningsnivå som gäller vid våldtäkt 

mot vuxna. Det är emellertid inte rimligt att ett barn som utsatts för brottet sexuellt övergrepp 

mot barn tillerkänns mellan 15 000 – 20 000 kr mindre än en vuxen som utsatts för sexuellt 

tvång. Enligt ett de lege ferenda resonemang bör domstolen höja den normala 

ersättningsnivån som gäller vid sexuellt övergrepp mot barn till 53 000 kr. Vid våldtäkt mot 

barn är normalbeloppet en tredjedel större än normalbeloppet vid våldtäkt mot vuxna varför 

ersättningsbeloppet vid sexuellt övergrepp mot barn bör vara en tredjedel större än 

normalbeloppet vid sexuellt tvång mot vuxna. På detta sätt kommer ersättningsnivån vid 

sexuellt övergrepp mot barn, precis som ersättningsnivån vid våldtäkt mot barn, tydligt 

markera allvaret i att sexuellt kränka barn.  

 

Lagen ger barn ett tillräckligt skydd för att kunna kompenseras genom skadestånd då barnet 

har rätt att få ett juridiskt biträde redan under förundersökning och som sedermera för barnets 

skadeståndstalan. Då det enligt processreglerna är tillåtet att föra talan om skadestånd i 

samband med åtal för brottet är det ett effektivt sätt att erhålla skadestånd. Praxis visar att så 

snart den ansvarsgrundande gärningen är av viss karaktär är den kränkning som brottet 
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innefattat samtidigt bevisad. Det hör till undantagen att talan om skadestånd förs i en 

tvistemålsprocess. Oavsett vem som sexuellt utnyttjat ett barn bör skadeståndstalan alltid 

föras av ett biträde som har mycket kunskap om den praxis som gäller vid allvarligare 

sexualbrott mot barn. Biträdet bör bilda sig en uppfattning om hur barnet verkligen upplevt 

det brottsliga angreppet. Barnets bästa sätts i främsta rummet då hänsyn tas till barnets egen 

vilja. Biträdet bör således ha kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som gör de 

särskilt lämpliga för uppdraget.  

 

Som visas i arbetet har brottsoffrens ställning stärkts, särskilt när det gäller barn som utsätts 

för sexualbrott. För att praxisen ska bli ännu mer enhetlig och förutsebar, för att 

ersättningsnivåerna ska vara rimliga och för att en skadeståndstalan ska utföras på ett så 

effektivt sätt som möjligt behövs dock förbättringar. De förbättringar som bör göras är 

sammanfattningsvis: 1. Att det ska finnas flera olika ersättningsnivåer, d.v.s. i praxis ska man 

kunna se en skillnad i ersättning då det enbart föreligger någon eller några enstaka 

försvårande omständigheter, 2. Domstolen bör alltid ge en närmare motivering till ett 

skadestånd då ett barn utsatts för ett sexualbrott, 3. Den normala ersättningsnivå som gäller 

vid sexuellt övergrepp mot barn bör höjas till 53 000 kr, 4. Målsägandebiträden bör också 

vara särskilt lämpliga för uppdraget, 5. Biträden bör bilda sig en uppfattning om hur barnet 

verkligen upplevt det brottsliga angreppet så att en så utförlig skadeståndstalan som möjligt 

kan göras. På detta sätt blir det lättare för rätten att beakta ”intensiteten i barnets upplevelser 

av kränkningen”, men förhoppningsvis kommer det även leda till att färre överklaganden 

görs.  
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