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SAMMANFATTNING !
Syftet med denna uppsats är att utreda i hur stor utsträckning lärare ska behöva tåla kränk-

ningar i sin yrkesutövning. Med andra ord, var gränsen går för att en kränkning mot en lärare i 

sin tjänst ska anses tillräckligt allvarlig för att skadestånd ska utgå. För en del yrkesgrupper 

såsom t.ex. poliser och väktare föreligger en minskad möjlighet att erhålla kränkningsersätt-

ning, då de anses behöva tåla mer i sin yrkesutövning än personer i andra yrken. Uppsatsen 

utreder om denna reducerade möjlighet till kränkningsskadestånd även gäller för lärare.  

!
Att först behandla själva kränkningsbegreppet som sådant och diskutera kring lagregeln för 

kränkningsersättning i 2:3 SkL var nödvändigt för att kunna utreda min rättsfråga och mitt 

syfte. Sedan följer en analys av vissa särskilt utsatta yrkesgrupper, där lärare fått ett eget kapi-

tel eftersom det är där uppsatsens tyngd vilar. Vad som anses vara gränserna för hur allvarlig 

en kränkning måste vara för att kränkningsersättning ska utgå samt huruvida de olika yrkes-

grupperna anses ha mental beredskap för att motta kränkningar behandlas där. Det framkom-

mer att lärare till viss del måste anses ha en mental förberedelse för att de kan komma att ut-

sättas för vissa kränkningar i tjänsten, dock inte i samma utsträckning som t.ex. poliser. Till 

följd av detta har lärare inte riktigt samma möjligheter som personer i icke-utsatta yrkesgrup-

per att erhålla kränkningsskadestånd.  



SUMMARY !
The purpose of this thesis is to investigate to what extent teachers shall have to tolerate abusi-

ve treatment in the exercise of their profession. In other words, what is needed for an abusive 

treatment to be seen as serious enough, so that compensation for abusive treatment can be ob-

tained. For certain professions such as police officers and security guards, there is a reduced 

possibility regarding compensation for abusive treatment, since these professions are conside-

red to have to tolerate more in the exercise of their profession than others. This thesis investi-

gates if this reduced opportunity of compensation for abusive treatment shall be applied to 

teachers as well.  

!
Analysing the concept of abusive treatment and discussing the rule of law in the Swedish Tort 

Liability Act was necessary to be able to investigate my legal question and purpose. An analy-

sis of certain professions follows, where teachers have been given their own chapter, since 

they are the focus of this thesis. The limit of seriousness for an abusive treatment in order for 

compensation to be obtained, and how the different professionals are seen to be mentally pre-

pared for abusive treatment, are also analysed. It is revealed that teachers are considered to 

have certain mental preparation for some abusive treatment, even if it is not to the same extent 

as for example police officers. As a result of this, teachers do not have the exact same oppor-

tunities as others to obtain compensation for abusive treatment.  

!
!
!
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1. INLEDNING 
!!
1.1 Introduktion till ämnet 
!
Jag har valt att behandla ämnet kränkningsersättning för lärare som yrkesgrupp i min exa-

mensuppsats. Att arbeta som lärare är inte alltid en dans på rosor, det kan ibland vara ett väl-

digt psykiskt påfrestande arbete. Lärare i sin tjänst behandlas ibland respektlöst av elever, på 

ett sätt som kan uppfattas som kränkande och har samband med hot eller våld.    För att få er1 -

sättning för kränkning krävs det enligt Skadeståndslag (1972:207) att personen i fråga har ut-

satts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid. Det krävs även att 

kränkningen i fråga är allvarlig. I den bedömningen vägs det in vem det är som utsatts för 

våldet eller hotet. Det har i domstolar slagits fast att det för vissa yrkesgrupper inte föreligger 

samma möjligheter till kränkningsersättning, då de anses ha en högre beredskap för att hands-

kas med vissa mindre allvarliga angrepp. Sådana yrkesgrupper kan exempelvis vara poliser, 

väktare, anställda inom kriminalvården m.fl.    Anställda inom dessa yrkesgrupper anses löpa 2

en mycket högre risk än personer inom andra yrkesgrupper att utsättas för kränkningar, då en 

del av deras arbetsuppgifter innefattar att förebygga just våld och hot och då de vistas i mer 

riskfyllda miljöer.  

!
Lärare har ett ansvar att förebygga brott. Denna så kallade tillsynsplikt innebär ett ansvar för 

elevernas trygghet och hälsa. Den är inte stadgad i lag, utan följer av förarbeten och rättsprax-

is. Lärare omfattas av denna plikt i och med att anställningsförhållandet ingås, och de kan ald-

rig frånsäga sig den.    Det är deras uppgift att förhindra att elever själva utsätts eller utsätter 3

andra människor eller egendom för skada, och de är skyldiga att på bästa sätt ingripa om en 

elev skadar en annan person eller egendom.  

�9

!  Prop. 2000/01:68 s. 50. Se även Skolvärlden, 2015, http://skolvarlden.se/artiklar/manga-larare-blir-1

krankta-av-sina-elever. 

!  NJA 2005 s. 738. Se även NJA 1994 s. 395 samt prop. 2000/01:68 s. 50.2

�  Lärarnas riksförbund. 2016. http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/ansvarochbefogenheter/tillsyns3 -
plikt.4.58a756071261d5f869480006054.html.



Högsta domstolen har i sin praxis framförallt behandlat polismän, ordningsvakter och vissa 

anställda inom kriminalvården och psykiatrin.    Lärare har inte alls en lika omfattande bered4 -

skap för att handskas med situationer innefattandes våld och hot som dessa yrkesgrupper, var-

för en intressant frågeställning är i hur stor utsträckning lärare ska behöva tåla kränkningar i 

sin yrkesutövning.  
!
Vid utövande av tillsynsplikten sker det ibland att lärare blir föremål för hot och våld.    Även 5

om en elev skulle dömas för ett brott som denne utsatt en lärare för, kan det vara så att dom-

stolen inte anser att kränkningen var så pass allvarlig att kränkningsskadestånd ska utgå.  

!
Anledningen till att jag tycker att detta ämne är viktigt är att det för mig framstår som väldigt 

intressant och aktuellt. Lärares status diskuteras ständigt i media, det talas ofta om lärare som 

blivit utsatta för våld eller hot på arbetsplatsen. En dom från Gällivare tingsrätt 2012 blev väl-

digt uppmärksammad, där en lärare blev misshandlad av en elev och nekades kränkningser-

sättning. Gärningsmannen dömdes för brottet, vilket innebär att våldet inte accepterades, men 

allvarlighetsrekvisitet ansågs inte vara uppfyllt.     6

!!
1.2 Syfte och frågeställning 
!
Anställda inom ovan nämnda yrkesgrupper anses löpa en mycket högre risk än personer inom 

andra yrkesgrupper att utsättas för kränkningar. Detta p.g.a. att en del av deras arbetsuppgifter 

innefattar att förebygga just våld och hot, i och med att de vistas i mer riskfyllda miljöer. Lä-

rare har ett ansvar att förebygga brott, och denna så kallade tillsynsplikt innebär ett ansvar för 

elevers trygghet och hälsa. Det är lärarens uppgift att förhindra att elever själva utsätts eller 

utsätter andra människor eller egendom för skada, och de är skyldiga att ingripa om en elev 

skadar en annan person eller egendom. Vid utövande av denna tillsynsplikt sker det ibland att 

�10

!  NJA 2005 s. 738. 4

�  Lärarnas nyheter, 2012, http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2012/10/17/hur-mycket-ska-5

larare-tala.

!  Gällivare tingsrätt, dom 3 maj 2012, i B 1105-11. 6



lärare blir föremål för hot och våld. De har inte alls en lika omfattande beredskap för att 

handskas med sådana situationer som t.ex. poliser har, och frågan är då i hur stor utsträckning 

lärare ska anse ha beredskap att mottaga sådant. Även om en elev döms för ett brott som den-

ne utsatt en lärare för, kan det vara så att domstolen inte anser att kränkningen var så pass all-

varlig att skadestånd ska utgå. Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka var den gränsen 

går. För att kunna besvara den frågan måste det även utredas huruvida lärare som yrkeskår är 

en utsatt yrkesgrupp, och om de ska anses ha en mental beredskap för angrepp som innebär 

kränkningar.  
!
Anledningen till att jag valt att utreda möjligheterna till kränkningsersättning för just lärare är  

för att det är en yrkeskår som ibland blir utsatt för kränkningar,    men som det inte skrivits 7

lika mycket om som det har gjorts om t.ex. poliser och ordningsvakter, säkerligen för att de 

inte förekommer lika frekvent i praxis. 

!!
1.3 Avgränsning 
!
Kränkningsersättning är den typ av skadestånd jag har valt att behandla i min uppsats, vilket 

är anledningen till att regleringen av ekonomisk ersättning och ideell ersättning vid person-

skada inte behandlas. Uppsatsen utgår från ett skadeståndsrättsligt perspektiv, men i och med 

straffrättens betydelse för skadeståndsrätten kan det finnas en del ytliga straffrättsliga inslag.  

  

Uppsatsen tar upp flera olika yrkesgrupper, men fokuserar starkt på lärare. Om flera yrken 

skulle behandlas ingående skulle uppsatsen riskera att bli alltför vid, och det finns helt enkelt 

inte utrymme för en sådan analys. Däremot är det ur ett komparativt perspektiv mycket intres-

sant med en jämförelse mellan lärare och andra yrkesgrupper såsom poliser, vilket också är 

den största anledningen till att jag även, om än i mycket mindre mån, också skrivit om poliser, 

ordningsvakter, väktare och vårdpersonal.  

!

�11

!  Arbetsmiljöverket. 2010. Arbetsmiljöstatistik rapport 2010:3, ”Arbetsmiljön 2009”,  7

s. 144.



Jag har utelämnat många brott som skulle kunna utge kränkningsersättning, av den anledning-

en att det föreligger en låg risk för att de ska begås i lärares arbetsmiljö eller att brotten är så 

grova att det inte är någon tvekan om att kränkningsersättning ska utgå trots att det handlar 

om en särskild yrkesgrupp. Exempel på sådana brott är människorov och rån, det ter sig täm-

ligen självklart att dessa uppnår en tillräcklig allvarlighetsgrad. Personangreppsbrott är inte 

heller aktuella i denna uppsats, såsom t.ex. mordförsök eller våldtäkt. Dessa brott är så pass 

allvarliga att en diskussion kring kränkningsersättningens utdömande eller icke utdömande 

framstår som ganska meningslös i sammanhanget. Vad gäller ärekränkningsbrotten torde alla 

kunna bli aktuella, med undantag för brottet förtal av avliden.    8

!
Jag vill förtydliga att uppsatsen, vad gäller läraryrket, behandlar situationer då lärare blir fö-

remål för kränkande behandling från elever. Kränkande angrepp kan förekomma mellan kol-

legor på alla arbetsplatser, men det är inte intressant för denna uppsats.  

!
Vad gäller ett internationellt perspektiv har jag valt att kort jämföra med EKMR artikel 8. Det 

vore mycket intressant med en jämförande analys t.ex. de nordiska länderna sinsemellan, men 

då det skulle vara ett ämne som ensamt hade kunnat ta upp tillräckligt med analys för att utgö-

ra en helt egen uppsats, har jag valt att inte gå in på en sådan analys.  

!!
1.4 Disposition 
!
I uppsatsens början finns ett inledande kapitel, där jag kortfattat ger läsaren en introduk-

tion av ämnet för uppsatsen. Sedan förklaras syfte, frågeställning, avgränsningar, metod och 

material. I kapitel 2 följer sedan en bakgrund, där jag talar allmänt om kränkningsbegreppet 

som sådant.  

!

�12

!  Prop. 2000/01:68.8



Kapitel 3 går in djupare på kränkningsersättningen enligt 2:3 SkL, och utreder senare de olika 

rekvisiten för att en sådan ersättningen ska kunna utgå, bl.a. allvarlighetsrekvisitet. Kapitlet 

avslutas med en del om preskription. 

!
I kapitel 4 redogör jag sedan för några av de så kallade utsatta yrkesgrupperna poliser, ord-

ningsmän, väktare och vårdpersonal. En redogörelse av dessa är nödvändig för att kunna jäm-

föra med lärare, som behandlas i uppsatsens huvudkapitel. Där analyseras lärares möjligheter 

till kränkningsersättning för brott de blivit utsatta för i tjänsten. I kapitlets underrubriker dis-

kuteras bl.a. lärares tillsynsplikt, vad de har för beredskap för brottsliga angrepp, vad det har 

för inverkan om de har speciell kompetens för ex. våldsamma elever samt något om vad pro-

vokationer har för betydelse i sammanhanget. Det är i och med detta kapitel som läsaren ges 

en bild av var gränsen går vad gäller hur allvarlig kränkningen måste vara för att kränknings-

ersättning ska utgå, vilket är min frågeställning i uppsatsen.  

!
Uppsatsen avslutas till sist med en slutdiskussion i kapitel 6.  

!!
1.5 Metod och material 
!
Grundläggande för denna uppsats har varit den rättsdogmatiska metoden, som innebär att 

svensk rätt diskuteras och utreds med hjälp av lagstiftning, praxis, doktrin och förarbeten. Den 

rättsdogmatiska metoden har använts i den analytiska delen som följer efter den inledande, 

deskriptiva delen. Den första delen är främst deskriptiv då den är mer faktabaserad än analy-

serande, vilket är ett medvetet val, då denna del endast är till för att förstå bakgrunden till den 

rättsfråga som uppsatsen behandlar.  

!
Jag har använt mig av både förarbeten, praxis och doktrin för att diskutera och tolka gällande 

rätt på det område som uppsatsen behandlar. Jag har undersökt min rättsfråga i syfte att ta 

reda på vad gällande rätt är, i enlighet med den rättsdogmatiska metoden,    men har även pa9 -

�13

!  Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. 1. uppl., Lund, Studentlitteratur AB, 2013, 9

s. 21.



rallellt med denna använt en jämförande metod. Anledningen till det valet är att det råder en 

viss materialbrist för uppsatsens huvudfokus lärare, varför jag varit tvungen att göra ett flertal 

jämförelser mellan läraryrket och övriga yrken, så som t.ex. polismän och väktare.  

!
Jag har sedvanligt studerat förarbeten, statliga offentliga utredningar och propositioner för att 

analysera lagstiftarens syften med lagen, främst SkL. Även praxis utgör en del av grunden till 

min uppsats samt artiklar från Juridisk tidskrift. Vad gäller relevant rättspraxis har jag gjort ett 

urval med hänsyn till relevans, och jag har därför valt rättsfall som behandlar just kränkning 

mot särskilda yrkesgrupper såsom poliser och väktare. På kränkningsersättningsområdet finns 

ett par fall från HD, vilka det har lagts störst vikt vid då rättskällornas hierarkiska ordning 

självklart tagits med i beaktning. Vid avsaknad av (eller för att komplettera) HD:s domar har 

praxis från BrOM använts till viss mån. De har bidragit till en intressant synvinkel på uppsat-

sen. Mål från HR har även använts då domar från HD saknas.  

!
Doktrinen har varit viktig för att bredda uppsatsen, för att tolka lag och för att få en djupare 

förståelse för domstolarnas domskäl. Jag har vid vissa tillfällen lutat mig mot doktrinen till en 

ganska hög grad, p.g.a. att den rättsfråga jag valt inte besvarats av vare sig HD eller lagstifta-

re. Där möjlighet har funnits har jag dock tillämpat doktrinen restriktivt och använt mig av 

övriga rättskällor i högre grad. I övrigt har jag använt mig av visst material från Brottsoffer-

myndigheten samt undersökningar gjorda av Arbetsmiljöverket. 

!
!
!
!!

�14



2. BAKGRUND 
!!
2.1 EKMR 
!
Sveriges rättsordning är skyldig att tillhandahålla ett rättsmedel som skyddar den personliga 

integriteten. Sverige ska följa Europadomstolens standard vad gäller vad som utgör en kränk-

ning av Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna.    Det allmänna integritetsskyddet finns i artikel 8 10

EKMR, vilken stadgar att alla medlemsstater ska garantera alla människor som befinner sig 

inom statens jurisdiktion ett skydd av privat- och familjeliv.  

!
Att Europakonventionen är likvärdig med svensk grundlag står stadgat i 2 kap. 3 § RF. De 

som inte respekterar andra människors personliga integritet kan i vissa fall dömas att betala 

skadestånd för kränkning.    Alla kränkningar av artikel 8 berättigar dock inte till ersättning i 11

Sverige. I praxis har det dock konstaterats att EKMR i sig inte kan läggas till grund för skade-

stånd mot ett privaträttsligt rättssubjekt.    12

!
I artikel 13 EKMR följer att de stater som undertecknat är skyldiga att tillhandahålla effektiva 

rättsmedel för att skydda de i konventionen nedskrivna rättigheterna. I praxis har det fast-

ställts att EKMR kan utgöra en självständig grund för ett erhållande av skadestånd från staten, 

om denne kränkt en enskilda konventionsrättigheter.    Ett underlåtande att tillhandahålla ett 13

skyddande rättsligt regelverk för de som fått en rättighet kränkt av en annan enskild kan också 

�15

!  Andersson, Håkan. Ansvarsproblem i skadeståndsrätten. Uppsala, Iustus förlag AB, 2013. 10

s. 628. Se även SOU 2010:87 s. 317 ff.

!  Hellner, Jan och Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. 9. uppl., Stockholm, Norstedts Juridik AB, 11

2014. s. 75.

�  NJA 2007 s. 747.12

�  NJA 2005 s. 462.13



vara grund för skadeståndsskyldighet.    Statens skyldighet att tillhandahålla rättsmedel för 14

skydd mot den personliga integriteten har tagit sig uttryck i t.ex. SkL.  

!!
2.2 Allmänt om kränkningsbegreppet 
!
En kränkning utgörs av en handling eller underlåtenhet som typiskt sett utlöser vissa känslor 

hos en annan, så som rädsla eller skam.    Lagregeln om kränkning återfinns i 2 kap. 3 § ska15 -

deståndslagen, vilken 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.”    16

  

Kränkningsersättningen kan ses som ett rent ideellt skadestånd i den meningen att det inte har 

någon koppling till något fysiskt. Man måste skilja på ideell ersättning för kränkningen som 

sådan och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, som kan kopplas till ideella personska-

dor som lyte och men.   En stor skillnad mellan förhållandena vid kränkning och vid person17 -

skada är att socialförsäkringen omfattar personskada men inte kränkning. Avvägningen mellan 

olika intressen har därför vid kränkning större fokus på om ansvar ska utkrävas och på skade-

ståndets lämplighet som medel för att bestämma vem som bär ansvaret, likt vid ren förmö-

genhetsskada. En ekonomisk skada kan oftast ersättas med ekonomiska medel, dock inte i de 

fall då den ekonomiska skadan ackompanjerats av en kränkning, t.ex. om någon stulit någons 

väska, som ofta innehåller personliga tillhörigheter.    Skadeståndet kan därför i högre grad 18

vid kränkning (eller ren förmögenhetsskada) än vid person- och sakskada påminna om en 

�16

�  EKMR art. 13.14

!  Prop. 2000/01:68 s. 48.15

!  Hellner, Radetzki, 2014, s. 74.16

!  Dahlstrand, Karl. Kränkning och upprättelse. Lund, Media-Tryck, 2012, s. 59. 17

!  Prop. 2000/01:68 s. 49.18



sanktion mot ett handlande som av rättsordningen är ogillat, vilket innebär att det lätt kan 

jämföras med straffansvaret.    Straffrätten fokuserar dock enligt Håkan Andersson på gär19 -

ningsmannen och den handling denne har begått som ska straffas, till skillnad mot skade-

ståndsrätten där fokus finnes på två prövningar, dvs. ansvarsgrund och ansvarsgräns, samt två 

civila parter. Han menar att den största funktionella skillnaden mellan rättsföljderna straff och 

skadestånd är att skadeståndsrättten ersätter den enskilda skadelidanden och dess enskilda 

skadeföljder. Inte heller handlingsbedömningen anser Anderssson alltid vara densamma, då 

den skadeståndsrättsliga culpabedömningen inte alltid följer den straffrättsliga.    20

!
Brottsoffermyndigheten har i sin referatsamling beskrivit skillnaderna mellan kränkningsska-

destånd och traditionell personskadeersättning. Kränkningsersättning förutsätter inte person-

skada så som ersättning för sveda och värk gör. Den tidigare avser övervägande den tidpunkt 

där själva skadehändelsen skedde och hur personen i fråga upplevde situationen. Detta till 

skillnad från ersättning för personskada som rör följdverkningarna efter tidpunkten för skade-

händelsen. Bedömningen huruvida kränkningsersättning ska utgå eller inte är huvudsakligen 

objektiv, jämfört med ersättning för personskada där en subjektiv bedömning görs. Den sista 

skillnaden Brottsoffermyndigheten tar upp är att det för kränkningsersättning krävs en brotts-

lig gärning, vilket det inte gör för personskada.     21

!
Skadebegreppet kränkning öppnar för olika språkliga tolkningar, vilket försvårar förståelsen 

av begreppet. Man skulle kunna förstå det som själva handlingen i sig, ”han kränker henne”, 

men man skulle också kunna förstå det som den effekt som handlingen orsakat, ”hon blev 

kränkt av honom”. Ordet kränkning används därmed i både aktiv och passiv form.  

!
Innan lagändringen 2002 användes begreppet ”lidande” istället för ”skada”. I propositionen 

till lagändringen anges att orden avser i allt väsentligt detsamma. Det är själva skadan och inte 
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kränkningen som ersätts enligt skadeståndslagen. Den objektiva bedömningen för den skada 

som kränkningen åsamkat utgår från SkL 5:6. Dessa kriterier är inriktade på den skadevållan-

de handlingen och de sammanhängande ansvarsförutsättningarna. Av den anledningen tillmäts 

det inte någon större betydelse hur lagregeln är utformad vad gäller den sakliga bedömningen. 

Eftersom skadebedömningen är objektiv och bestäms utifrån faktorer som knyter an till den 

skadevållande handlingen, saknar det betydelse att lagtexten kan ge sken av att det är själva 

handlingen som ska ersättas. I lagen anges att den skada som ska ersättas är den som kränk-

ningen (handlingen) innebär, vilket betyder att det är korrekt att tala om en ersättning för själ-

va kränkningen.    Terminologin har dock fått kritik för att vara otydlig. Ett treledsresone22 -

mang har presenterats av Schultz, där utgångspunkten är brottet som kan medföra kränkning-

ar, som sedan kan medföra skador.    23

!!
2.3 Kränkningsersättningens syfte 
!
I Sverige har vi den grundläggande principen att den som lidit en skada ska få full ersättning 

för detta. Denna princip gäller inte bara då en person lidit en ekonomisk skada, utan även vid 

ideell skada.    Enligt förarbetena är syftet med skadestånd för kränkning att kompensera för 24

olika känslor som den skadevållande handlingen framkallat hos den skadelidande. Det rör sig 

om sådana känslor som skam, rädsla, förnedring osv., sådana tillstånd som inte yttrar sig på så 

sätt som en personskada gör. Den ersättning som möjligtvis utgår riktar sig således mot att 

kompensera för det den skadelidande upplevde under det brottsliga angreppet. Övrigt efterföl-

jande lidande eller verkningar ersätts inte, vilket är en stor skillnad i jämförelse med det över-

gripande ändamålet med skadestånd för ideella skador. Att lagstiftaren valt att använda sig av 
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ordet ”ersätta” i 2:3 SkL kan te sig något missvisande, eftersom dessa känslor som en kränk-

ning orsakar inte går att ersätta med ekonomiska medel.     25

!
Det övergripande ändamålet med skadestånd för ideella skador är att utge kompensation för 

fysiska och psykiska påfrestningar som den skadelidande är föremål för, vilket kan vara såväl 

en oförmåga att kunna fortsätta sitt arbete som en förlust av vissa livskvaliteter.    När skade26 -

stånd för kränkning utgår, kompenserar man för de negativa känslor den skadelidande upp-

levde vid skadetillfället. I förarbetena anges dessutom att kränkningsersättningen syfte är att 

ersättningen ska kunna användas till att den skadelidande ska kunna unna sig något extra och 

därigenom skingra tankarna på kränkningen.    Ersättningen kan även fungera som ett stöd för 27

den skadelidande att förändra sin livssituation om så önskas, vilket kan vara behjälpligt om 

denne blivit utsatt för en mycket grov kränkning.    Skadeståndet kan även ses som ett sätt för 28

den skadelidande att få upprättelse för det denna utsatts för, vilket hoppas bidra till en åter-

ställd självrespekt och självkänsla. Att lagstiftaren använt ordet ”bidra” kan tyda på en icke 

förekommande övertygelse att ett skadestånd ensamt kan resultera i ett önskvärt resultat. För 

att upprättelse ska uppnås efter ett brott krävs flera faktorer. Vad det är för insatser som krävs 

är individuellt i varje enskilt fall. Det kan t.ex. vara att brottslingen åtalas och döms för brottet 

och att det ställs klart att den skadelidande inte hade någon skuld i det inträffade. Enligt Fri-

berg är det därför lämpligare att kalla kränkningsersättningen för ett bidrag på vägen mot att 

uppnå upprättelse och återställd självkänsla.     29

!
!
!
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3. IDEELLT SKADESTÅND 
!
De ideella skadorna skiljer sig från de ekonomiska på så sätt att de inte kan mätas i pengar, 

t.ex. kränkningar av den personliga integriteten och fysiskt och psykiskt lidande som kan 

uppkomma i samband med en personskada. Det rör sig alltså om sådana skador som relaterar 

till personliga upplevelser med vissa känsloyttringar.    Enligt Bengtsson har rättspraxis ut30 -

vecklats i en riktning mot en allt större generositet vad gäller de ideella skadestånden.    Den 31

tid då ekonomiska skadestånd hade övertag är förbi, med anledning av det faktum att vi idag 

har så pass utvecklade försäkringssystem i Sverige. Detta har resulterat i att domstolar har 

skiftat fokus mot de ideella skadestånden.     32

!
För att förstå betydelsen av skadestånd för personskador idag kan vi se till hur samhällets all-

männa sociala skydd ser ut. Vid sjukdom och olycksfall tillhandahåller Socialförsäkringsbalk  

(2010:110) ett grundläggande skydd, och vid arbetsskada finns det där särskilda regler för ett 

förstärkt skydd. Sådan ersättning för inkomst- och underhållsförlust avräknas enligt SFB från 

skadestånd, utan någon möjlighet till regress mot den som är skadeståndsskyldig, se 5 kap. 3 § 

SkL. Socialförsäkringssystemet innebär att skadevållarna erhåller en stor avlastning i sin er-

sättningsskyldighet. 

!
Skadestånd för personskador har störst betydelse när den som lidit skada saknar rätt till dessa 

grundläggande förmåner i SFB, det kan t.ex. handla om en turist från ett annat land som en-

dast är på besök i Sverige. För barn innebär socialförsäkringen inte något starkt skydd, varför 

skadeståndet för dem spelar en stor roll. Personskadeersättningssystemet kan på det stora hela 

tyckas ganska invecklat. Skadeståndsrättens uppgift är i alla fall att fylla ut socialförsäkring-

ens luckor där skydd saknas, men borde finnas. Övriga uppgifter kan vara att utge ersättning 
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för de ekonomiska förluster som socialförsäkringen inte når upp till samt att ersätta ideella 

skador, då SFB inte ersätter dessa.    33

!!
3.1 Kränkningsersättning enligt 2:3 SkL 
!
I 2:3 SkL stadgas att brottsoffer är berättigade till en särskild form av ideellt skadestånd för 

den kränkning som brottet inneburit. Det finns vissa förutsättningar för att kunna erhålla 

kränkningsersättning. Denna typ av skadestånd är en renodlad brottsofferersättning, vilket in-

nebär att det endast är brottsoffer som kan utfå denna typ av skadestånd. En annan förutsätt-

ning är att kränkningen måste ha varit allvarlig, det så kallade allvarlighetsrekvisitet. Själva 

brottet måste även falla inom kategorin brott mot person, frihet, frid eller ära. Av allmänna 

rättsprinciper följer att brottet ska vara riktat mot den som vill utfå skadestånd. En begräns-

ning i möjligheten till ersättning är att rätten faller bort om den skadelidande inte värnat om 

sin personliga integritet.    34

!
3.1.1 Brottslig gärning 

!
Som påpekats förutsätter en möjlighet till kränkningsersättning att kränkningen innefattade en 

brottslig gärning, så som är stadgat i 2:3 SkL. Brottet måste vara sådant att det innebar ett an-

grepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära. Vilka brott innebär då ett sådant an-

grepp? Enligt författningskommentaren är ett angrepp mot person en sådan typ av angrepp 

som riktar sig mot den kroppsliga integriteten. Det kan t.ex. vara mordförsök, misshandel el-

ler våld mot tjänsteman, för att bara nämna några exempel.  

!
Med brott mot den skadelidandes frihet avses angrepp mot den skadelidandes rörelse- och 

handlingsfrihet, så som t.ex. människorov eller olaga frihetsberövande. Olaga hot, hemfrids-
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brott och hot mot tjänsteman är exempel på sådana brott som innebär ett angrepp mot den 

skadelidandes frid, dennes rätt att få vara i fred.  

!
Vad gäller angrepp mot ära riktar det sig mot en persons anseende eller självkänsla, så som 

t.ex. förtal eller mened. Alla dessa nämnda brott som kan grunda skadeståndsskyldighet är 

inte bara uppsåtsbrott, även culpa kan resultera i ansvar, vilket i och för sig måste vara mycket 

allvarlig oaktsamhet.    Skadeståndet är inte heller begränsat till brott som återfinns i BrB, 35

brott enligt annan lagstiftning kan också vara skadeståndsgrundande.    Enligt kravet på 36

brottsligt angrepp i 2:3 SkL ska brottsrekvisiten vara uppfyllda samt att gärningsmannen an-

tingen döms för gärningen i ett brottmål eller att skadeståndstalan bifalles i ett tvistemål. Gär-

ningsmannen måste dock inte ha blivit dömd för brottet för att den skadelidande ska kunna 

utfå kränkningsskadestånd.    Enligt förarbeten och praxis har en fällande straffrättsdom en37 -

dast betydelse i bevishänseende då skadeståndsfrågan prövas i en senare rättegång.    Om 38

gärningsmannen är okänd men det ändå finns en polisanmälan och en utredning som visar att 

ett brottsligt angrepp ägt rum, kan skadestånd för kränkning ändå utgå från t.ex. den skadeli-

dandes hemförsäkring. Så kan även vara fallet om gärningsmannen är känd men brottet är 

preskriberat. En straffrättslig preskription utgör inget hinder för ersättning så länge det skade-

ståndsrättsliga anspråket inte preskriberats.  

!
En person som är för ung för att dömas för ett brott kan ändå tvingas betala skadestånd enligt 

2:3 SkL.    I brottmålsprocesser kan det vara så att ansvarsfrågan inte ens kommer upp till 39

prövning för att gärningsmannen inte är straffmyndig. I svensk rätt finns det inget krav på att 

personen måste vara tillräknelig för att ett brott ska anses vara begånget, vilket innebär att 
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barn såväl som psykiskt störda kan begå brott. Skadeståndsansvar kan dock aktualiseras även 

om gärningsmannen inte är straffmyndig. De krav som uppställs för att kränkning ändå ska 

utgå är att den skadelidande blivit utsatt för ett brott som innefattas av 2:3 SkL samt att övriga 

skadeståndsrättsliga rekvisit är uppställda.    40

!
Den som yrkar skadestånd för kränkning måste i särskild grad ha varit berörd av brottet, vilket 

innebär att gärningsmannen medvetet ska ha utsatt en eller flera personer för en konkret fara. 

Det är därmed inte tillräckligt att en obestämd skara människor löpt risk för att skadas.     41

!
3.1.2 Allvarlighetsrekvisitet 

!
Bagatellartade kränkningar medför inte någon rätt till skadestånd. Enligt 2:3 SkL krävs det att 

kränkningen är av allvarlig natur. Det finns inte några direkta kriterier för när en kränkning 

anses vara allvarlig, den bedömningen måste göras i varje enskilt fall med beaktande av alla 

relevanta omständigheter.    Vissa brott, som t.ex. sexualbrott, anses dock vara en sådan typ 42

av brott som alltid utgör en allvarlig kränkning, möjligtvis inte att någon enbart blottar sig. 

Många våldsbrott anses även falla in i den kategorin. Bostadsinbrott anses också normalt ut-

göra en allvarlig kränkning om målsäganden vid tillfället för inbrottet befann sig i bostaden.  

!
För att kunna avgöra om en kränkning är allvarlig eller inte kan viss vikt läggas vid den ska-

delidandes beteende. Om brottet föranletts av en provokation från den skadelidandes sida an-

ses denne inte ha värnat om sin personliga integritet så till den grad att kränkningen kan anses 

vara allvarlig. Brottet ska dock inte vara allvarligt i förhållande till provokationen.    43

!
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Som redan står klart behöver inte allvarlighetsrekvisitet ens diskuteras om det inte först har 

fastställts att ett brottsligt angrepp har skett.    Rekvisitet tillkom i och med lagändringen 44

2002, även om det tillämpades redan innan det fördes in i lagtexten. Praxis från tiden innan 

lagändringen är därför fortfarande tillämplig vad gäller bedömningen kring kränkningars all-

varlighet. Det ansågs inte att ett lidande, ordet som användes i den tidigare lagregeln, kunde 

anses ha uppkommit om det inte rörde sig om en allvarlig kränkning, och klarhet i regleringen 

tillfördes därmed i och med ändringen. 

!
Orsaken till varför vi tillämpar ett allvarlighetsrekvisit grundar sig i vad vi som människor i 

ett samhälle måste anses tåla. Det är inte rimligt att vi varenda gång vi upplever en känsla av 

obehag eller förnedring ska ha rätt till ersättning. I ett samhälle där människor lever sida vid 

sida är det oundvikligt att människor flera gånger i livet känner sig kränkta i något hänseende, 

men det är inte så ofta det är så pass allvarligt att det ur ett objektivt perspektiv kan ses som 

ett skadeståndsgrundande lidande. Var går då gränsen för vad en människa måste anses tåla? 

Gränsen varierar beroende på kultur och andra faktorer. Bedömningen är objektiv, och ska i 

första hand göras utifrån dominerande etiska och sociala värderingar.    Hänsyn ska även tas 45

till t.ex. äldre personer, barn och andra som kan anses särskilt sårbara. Det finns dock även 

fall där domstolarna har kompletterat den objektiva bedömningen med den subjektiva upple-

velsen, te.x. i NJA 1989 s. 374, där käranden hade blivit kallad för ”jävla svartskalle”. I just 

detta fall tog Högsta domstolen hänsyn till om käranden hade kunnat förutse händelserna.    46

!
Som diskuterats innebär inte det faktum att en särskild gärning utgör ett brott mot person, fri-

het, frid eller ära automatiskt att denna är skadeståndsgrundande, eftersom det inte är säkert 

att det rör sig om en allvarlig kränkning. Samtliga omständigheter kring den brottsliga gär-

ningen måste alltid beaktas. Omständigheterna kan sorteras in i gärnings-, skadevållar- och 

skadelidanderelaterade. De gärningsrelaterade omständigheterna är knutna till att vissa typer 
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av brott i princip alltid anses innebära en allvarlig kränkning, som t.ex. sexualbrott och allvar-

liga våldsbrott. Dessa typer av omständigheter är knutna till själva gärningen, därav namnet. 

Ett fastställande av ett typiskt sett allvarligt kränkande brott är ofta utslagsgivande i en pro-

cess.  

!
De skadevållarrelaterade omständigheterna hänförs, som namnet antyder, till omständigheter 

som kan knytas till skadevållaren. För att avgöra huruvida det rör sig om en allvarlig kränk-

ning kan det ibland vägas in i bedömningen vad skadevållaren hade för avsikt då han begick 

det brottsliga angreppet.  

!
Slutligen kan de skadelidanderelaterade faktorerna t.ex. ha betydelse då den skadelidande är 

särskilt sårbar eller känslig. Det kan också kretsa kring den skadelidandes skademottaglighet, 

t.ex. nödvärn eller samtycke. Dessa vägs mot skadevållarens faroskapande. När man i en ska-

deståndsrättslig process gör en culpabedömning kan dessa faktorer ingå som underlag, samti-

digt som det kan vara en grund för jämkning om den skadelidande bedöms ha varit grovt 

culpös. Den skadelidandes yrke kan också ha viss betydelse för bedömningen om det brottsli-

ga angreppet utgjorde en allvarlig kränkning. En del yrken, som t.ex. poliser och ordningsvak-

ter, förväntas tåla mer kränkningar än andra personer i samhället. Yrkestillhörigheten kan ses 

som en objektiv omständighet som kan påverka den skadeståndsrättsliga bedömningen.    47

!
I många uppkomna situationer finns det ingen tydlig praxis att tillgå, och domstolen får be-

döma kränkningens allvarlighet utifrån allmänna överväganden. Inte heller i skadeståndslagen 

framstår det tydligt hur allvarlighetsbedömningen ska göras. I den särskilda ansvarsregeln i 

2:3 finns det inte mycket vägledning, men i 5:6, som rör ersättningens bestämmande, finns det 

några faktorer som kan tas med i beaktning. Enligt lagregeln har handlingens art och varak-

tighet betydelse och det ska särskilt beaktas om handlingen haft förnedrande eller skändliga 

inslag. Huruvida den varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktats mot en 

person med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett 
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beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet spe-

lar in. Dessa uppräknade faktorer är behjälpliga i allvarlighetsbedömningen och huruvida ska-

destånd ska eller inte ska utgå. I praktiken görs ofta en helhetsbedömning.    48

!!
3.2 Brottsskadeersättning och preskription 
!
Ibland ter sig situationen sådan att den som är skadeståndsskyldig p.g.a. brott inte besitter till-

räckliga medel för att kunna betala ett utdömt skadestånd. Enligt Brottsskadelag (2014:322) 

kan staten vid sådana tillfällen, om vissa förutsättningar är uppfyllda, betala ut skadeståndet 

istället.    För att Brottsoffermyndigheten ska handlägga en ansökan om brottsskadeersättning 49

gäller att brottet ska ha anmälts till en åklagare eller polismyndighet, om det inte föreligger 

godtagbara skäl för ett sådant avstående, i enlighet med 14 § 3 st BrL . Vid avsaknad av sådan 

anmälan är det svårt att styrka att brott är begånget.    50

!
I och med att enskildas försäkringar inte alltid är tillräckliga och skadevållaren ofta saknar 

medel att betala med, brukar det anses motiverat att staten träder in och betalar. Dock är det 

inte säkert att så är fallet om skadeståndsbeloppen befinner sig runt en halv miljon kronor. Att 

väga olika gruppers behov mot varandra är enligt Friberg ett angeläget statligt intresse, och 

det lär finnas ett övre tak för hur stora anslag som kan ges, med beaktning av vad annan social 

skyddslagstiftning kostar.    Ansvarsförsäkringarna täcker inte handlingar som begåtts uppsåt51 -

ligen, varför det inte är möjligt att brottslingens ansvarsförsäkring i sådana fall träder in och 

betalar skadan.    Det är Brottsoffermyndigheten som handlägger ärenden om brottsskadeer52 -

sättning, och för dessa gäller en preskriptionsfrist om två år. Om allmänt åtal har väckts till 
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följd av ett brott ska ansökan göras inom två år från den dag när domen (eller beslutet) vann 

laga kraft.    Om en förundersökning lagts ned, börjar fristen om på nytt.    Om endast en för53 54 -

undersökning har inletts, räknas fristen från och med den dag då förundersökningen lades ner 

eller avslutades.    För alla andra fall börjar preskriptionsfristen löpa den dagen när brottet 55

begicks.    Även om ansökan inkommit för sent kan Brottsoffermyndigheten ändå behandla 56

ansökan om synnerliga skäl föreligger. Det kan röra sig om sådana fall där det inte är rimligt 

att den sökande skulle kunnat ha skickat in ansökan inom tidsfristen, t.ex. vid allvarlig sjuk-

dom.    57

!
Det är av stor vikt att ansökningar om brottsskadeersättning inte inkommer alltför lång tid ef-

ter den tidpunkt då brottet begicks eller processen har avslutats. Ett visst utrymme till att ta 

reda på vilka möjligheter försäkringar ger till ersättning måste dock ges, tillsammans med ett 

utrymme för att hinna indriva ett skadestånd.    58

!
!
!
!
!
!
!
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4. KRÄNKNINGSERSÄTTNING FÖR SÄRSKILDA  
    YRKESGRUPPER 
!!
4.1 Särskilt utsatta yrkesgrupper 
!
Som jag tidigare nämnde vad gäller skadelidanderelaterade faktorer kan den skadelidandes 

yrke spela in vid bedömningen av om det brottsliga angreppet har inneburit en allvarlig 

kränkning. Vissa yrkesgrupper är särskilt utbildade i att hantera situationer där kränkningar 

ofta förekommer, vilket har bidragit till synsättet att verksamma inom dessa yrkesgrupper an-

ses mer härdade än andra.    Alla människor riskerar att utsättas för hot eller våld, men alla 59

människor har inte till uppgift att i sitt yrke på något sätt hantera personer som är mer eller 

mindre våldsamma.  

!
Ett brottsligt angrepp som i normala fall hade givit rätt till kränkningsersättning bedöms i en 

del fall alltså inte medföra skadeståndsskyldighet. HD har i praxis stadgat en slags undre 

gräns för poliser,    som senare har vidareutvecklats i förarbetena.    I lagmotiven framgår att 60 61

en del särskilda yrkesgrupper behöver räkna med angrepp i sitt arbete och att det därför krävs 

mer för att en kränkning ska vara allvarlig i dessa fall. De yrkesgrupperna som nämns är po-

lismän, ordningsvakter, väktare och vårdpersonal.    Varför propositionen just nämner dessa 62

yrken framgår inte riktigt, annat än att de anses ha bättre beredskap för att bemöta våldsamma 

situationer.    Vad som dock framgår är att dessa yrkesgrupper inte ska behöva tåla vilka an63 -

grepp som helst, där inräknat t.ex. att bli spottad i ansiktet. Kränkningar som direkt angriper 
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den privata sfären är sådana angrepp som normalt sett bör anses uppfylla allvarlighetsrekvisi-

tet.    64

!
Synsättet att det krävs mer för att t.ex. en polis ska anses ha blivit utsatt för en allvarlig 

kränknings får inte överskugga själva kränkningen i sig. Såsom framkommer i lagmotiven ska 

ersättning kunna utdömas, trots att personens normala arbetsuppgifter är att vistas med våld-

samma personer, om den brottsliga gärningen varit skymflig och direkt angripit den privata 

sfären.     65

!
4.1.1 Poliser 

!
Poliser har varit föremål för mycket diskussion när det gäller just vad vissa yrkesgrupper ska 

anses behöva tåla innan en rätt till skadestånd för kränkning uppkommer.    Det särskilda med 66

poliser är att det ingår i deras arbetsuppgifter att hantera våldsamma personer. Jämfört med 

många andra yrken har poliser därför en större mental beredskap för att hantera hotfulla och 

våldsamma situationer.    Även om de måste anses behöva tåla mer än andra, finns det dock 67

fortfarande en gräns för vad även poliser ska behöva utstå. Om vissa särskilda omständigheter 

föreligger kan alltså poliser ändå erhålla kränkningsskadestånd.  

!
I NJA 2005 s. 738 hade en person slängts ut från en dansrestaurang. Denne man hade varit 

delaktig i ett slagsmål och åtalades senare för misshandel och ofredande alternativt förgripelse 

mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Målsägande i målet var en polis. Han redogjorde för 

att han utanför restaurangen träffat på den tilltalade och bedömt att denne inte kunde bli kvar-

lämnad på platsen, eftersom han var berusad och irriterad över att han blivit utslängd. Målsä-

�29

!  Prop. 2000/01:68 s. 50.64

!  Prop. 2000/01:68 s. 66.65

!  Schultz, Mårten. ”Kränkning och ”särskilda yrkesgrupper””, SvJT 2013, s. 7-8.66

!  Prop. 2000/01:68 s. 50.67



ganden och hans kollega bestämde sig därför för att ta med målsäganden i bilen och köra hem 

honom. Målsäganden blev då upprörd och ville inte följa med, varpå de båda poliserna beslu-

tade om ett omhändertagande enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade perso-

ner m.m. och tog med honom till arresten. När de kom fram började den tilltalade att kalla 

målsäganden för fula ord och blev därefter våldsam, varpå målsäganden tog tag i hans arm. 

Den tilltalade spottade då målsäganden i ansiktet.  

!
Den tilltalade redogjorde för att målsäganden varit väldigt otrevlig under färden till arresten 

och att han inte hade skrikit några fula ord. När han var i färd med att ta av sig sin jacka hade 

målsäganden greppat tag i hans arm och armbågat honom på näsan flera gånger, varpå han 

spottade målsäganden och därefter blev slagen och nedtagen på marken.  

!
I tingsrätten blev den tilltalade dömd för ofredande, men målsäganden fick ingen ersättning 

för kränkning. Ersättningsdelen överklagades till hovrätten där polismannen hördes på nytt 

och omständigheterna klarnade. Spottet, en stor spottloska, hade träffat målsäganden rakt i 

ansiktet på kort avstånd, ca ett par decimeter, och runnit ned över hans ansikte. Han var osä-

ker på om spottet kom i munnen, men vad han kunde minnas hade han känt en viss blodsmak. 

Av den anledningen att han kände till att den tilltalade umgicks i missbrukarkretsar blev han 

orolig för HIV- och hepatitsmitta. Hovrätten biföll inte heller yrkandet om kränkningsersätt-

ning, men målsäganden fick skadestånd för sveda och värk då han tvingats utstå sådant psy-

kiskt och fysiskt lidande när han svävade i ovisshet huruvida han hade smittats med HIV eller 

hepatit eller inte. Skadeståndet bedömdes till 500 kr.  

!
Målet kom sedan att avgöras i HD i plenum, där polismannen hade yrkat skadestånd med 

5000 kr. HD ansåg att handlingen var av så allvarligt slag som menas i 2:3 SkL. De resonera-

de på så sätt att utgångspunkten i målet var i enlighet med praxis från 1990-talet, enligt vilken 

en polisman i tjänsten ansågs ha en mental beredskap för vissa typer av angrepp och därför 

inte särskilt enkelt skulle kunna få ersättning. Med hänvisning till den nya lagregeln i 2:3 

SkL, som egentligen bara klargjorde och förtydligade den äldre lagregeln, menade man dock 

att den nya regeln borde vara generösare gentemot t.ex. personer med yrken som är särskilt 
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utsatta. I och med detta och förarbetena till den nya bestämmelsen ansåg HD att det fanns en 

möjlighet till generösare bedömningar än tidigare när det gällde t.ex. en polisman som blivit 

kränkt i sitt yrke. Praxis blev därmed förskjuten,    och en så pass kränkande handling som att 68

bli spottad i ansiktet ansågs innebära en rätt till kränkningsersättning. HD framhöll också att 

alla omständigheter rörande den eventuella kränkningen måste tas med i beaktning, och är 

fallet sådant att det kränkande beteendet ägde rum då en polisman brukade våld krävs det att 

kränkningen är än mer allvarlig för att skadestånd ska utgå. Har polismannen bidragit till att 

framkalla den kränkande beteendet, så som om han t.ex. agerat provocerande mot den tilltala-

de, krävs det särskilt att kränkningen varit väldigt allvarlig.  

!
Det faktum att det rådde skiljaktighet angående domen skulle egentligen kunna sänka dess 

prejudikatvärde, men då den utgått från den då ganska nya lagstiftningen är den ändå av vikt. 

I det tidigare, liknande fallet från 1999 blev en polisman också spottad i ansiktet, men lag-

stiftningen såg då annorlunda ut och inget skadestånd utgick. I domen från 2005 uttalar dom-

stolen att den nya utformningen i 2:3 SkL (tidigare 1:3 SkL) har resulterat i att brottsoffer ges 

en generösare bedömning.    69

!
Riktlinjen vad gäller polisers möjligheter till skadestånd för våld de utsatts för i tjänsten stad-

gades redan i HD 1994.    Situationen var sådan att en kvinnlig polisman hade blivit miss70 -

handlad genom knivhugg. I HD uppkom fråga om till vilken grad hänsyn skulle tas till att kä-

randen var polisman och i tjänst när brottet begicks emot henne. Domstolen konstaterade att 

poliser i tjänsten är utsatta för särskilda risker att bli föremål för våld och hot, ett faktum som 

lagstiftare måste ta hänsyn till. Varje kränkning mot en polis kan dock inte utgöra grund för 

skadestånd.    Även om bedömningar utifrån skadeståndslagen vad gäller situationer som des71 -

sa ska följa vanliga principer, uttalade HD att en särskild undre gräns måste gälla. Även om 
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poliser ska vara medvetna om att de i sitt yrke kan bli föremål för våld och hot och måste an-

ses ha särskild mental beredskap för att hantera det, ska de inte erhålla mindre ersättning vid 

grövre våldsbrott. Vid mindre grova våldsbrott kan som förstås inte ersättning utgå vid varje 

tillfälle, men om denna gräns passerats menade HD att det saknas grund för att utdöma lägre 

ersättning bara för att rör sig om just en polisman. Det slogs fast att en prövning av omstän-

digheterna i varje enskilt fall med utgångspunkt i att polismannen inte bort tåla påhoppet ska 

göras.  

!
Vad gäller de knivskador som polisen fick utstå ansågs dessa långt ha passerat den undre 

gräns jag nyss beskrev. Med stöd av Brottsskadenämnden bedömde HD därför att det yrkade 

skadeståndsbeloppet inte var för högt. Slutsatsen blir sådan att vissa särskilt utsatta yrken 

måste tåla en viss grad av våld, men då denna uttalade gräns passerats blir bedömningen den-

samma som om gärningen gällt en civil person. 

!
Vad gäller hovrättspraxis finns det ett fall där två poliser i tjänst blev förolämpade. En av poli-

serna var kvinna och blev kallad ”snutfitta”, och den andra polisen, som inte hade svensk 

bakgrund, blev kallad för ”jävla blatte”, ”negerjävel” och ”jävla invandrare” m.m. Den kvinn-

liga polisen erhöll inget skadestånd, till skillnad från polisen med utländsk bakgrund, som an-

sågs ha fått sin privata sfär angripen i en annan utsträckning än den andra polisen.    I ett an72 -

nat fall från 2004 där polisen blev kallad för ”jäkla gris” utgick ingen kränkningsersättning.    73

2007 ogillades ett yrkande om kränkningsersättning igen, eftersom domstolen ansåg att poli-

sen ansågs ha beredskap för att brottet inte skulle uppfylla allvarlighetsrekvisitet.    En man 74

som sprang emot poliser med dragna knivar har också ansetts ligga inom det som poliser har 

beredskap för.    75

!

�32

!  RH 2006:16.72

�  Mål B 1072-02, Hovrätten för nedre Norrland73

�  Mål B 2312-07, Svea hovrätt74

�  RH 2010:2275



Det verkar slutligen som om situationen är sådan att om inte det utförda brottet har en grov 

karaktär, kan det anses överskrida ”gränsen” om det angrep en privat sfär hos polismannen 

eller skedde vid ett tillfälle som inte utgjorde ett ingripandeförfarande, eftersom personen då  

måste anses ha varit mer förberedd på att ett angrepp kunde ske.  
!
4.1.2 Ordningsvakter & väktare 

!
Vad gäller ordningsvakter finns det inte lika mycket praxis att tillgå som för poliser, men 2012 

kom ett mål gällande denna yrkesgrupp upp i HD. NJA 2012 s. 711 handlade om en person 

som utövat våld mot en ordningsvakt i samband med att han blev avvisad från en restaurang.   

Det särskilda i detta fall var att det inte utdömdes något skadestånd, trots att praxis i viss mån 

ändrats i och med 2005 års fall med polismannen som blev spottad i ansiktet. I 2012 års fall 

hade R.B, den tilltalade, när han blev omhändertagen av ordningsvakten B.H., med våld för-

gripit sig på B.H i dennes myndighetsutövning. R.B slog och rev B.H i ansiktet vilket resulte-

rade i smärta och rivmärken. R.B uttalade även att ”jag ska plocka dig” och ”jag ska döda 

dig” eller något liknande, vilket var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för B.H. Av den an-

ledningen att R.B varit berusad varken erkände eller förnekade han handlingarna men bestred 

skadeståndsyrkandet. I tingsrätten bedömdes R.B vara skadeståndsskyldig gentemot B.H och 

den yrkade ersättningen om 6100 kr ansågs skälig.  

!
Hovrätten fastställde senare tingsrättens domslut. I domskälen uttalade hovrätten inlednings-

vis att det för frågan om kränkningen varit allvarlig har betydelse vem som utsatts. För vissa 

yrkesgrupper krävs det mer för att allvarlighetsrekvisitet ska anses uppfyllt, som t.ex. för poli-

ser och ordningsvakter. Enligt hovrätten måste dessa yrken ha anledning att räkna med att ut-

sättas för vissa angrepp i tjänsten, då det ingår i deras arbetsuppgifter att komma i kontakt 

med våldsbenägna personer. De ansåg dock inte att synsättet skulle dras alltför långt, och att 

ersättning ska kunna utdömas om den brottsliga gärningen varit skymflig och direkt angripit 

den privata sfären. I och med att R.B angrep B.H i direkt anslutning till att B.H ingrep mot 

R.B, ansågs B.H ha haft mental beredskap för våld eller hot. Dock var det våld och hot han 
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utsattes för så pass allvarligt att det trots nämnda inverkande faktorer ansågs röra sig om en 

kränkning av så allvarligt slag att B.H ansågs berättigad till skadestånd för kränkning.  

!
Domen överklagades till HD som gjorde en annorlunda bedömning. Med hänvisning till NJA 

1994 s. 395, NJA 1999 s. 725 och NJA 2005 s. 738 ansåg HD att samma synsätt som kommit 

till uttryck i dessa rättsfall, att poliser ska anses ha en större mental beredskap för vissa an-

grepp samtidigt som ersättning ska utgå om den brottsliga kränkningen varit skymflig eller 

direkt angripit den privata sfären, också bör tillämpas när det gäller ordningsvakter. Det som 

verkar ha blivit avgörande i målet var att det hot och våld som B.H utsattes för skedde i direkt 

anslutning till att han fysiskt ingrep mot R.B. Domstolen menade att man som ordningsvakt 

måste antas ha mental beredskap för att ”mötas av ett visst verbalt och fysiskt motstånd” vid 

ett avvisande från en plats. Mot bakgrund av detta ansågs inte angreppet vara så grovt att det 

utgjorde en allvarlig kränkning av målsägandens integritet och det var inte heller skymfligt 

eller förnedrande. Av denna anledning ändrade HD den tidigare domen och avslog skade-

ståndstalan.  

!
Praxis framstår som mycket motstridig efter detta fall, med tanke på vad HD kom fram till för 

slutsats i NJA 2005 s. 738. Angreppet verkar ha varit allvarligare i rättsfallet med ordnings-

vakten, eftersom målsäganden då ådrog sig personskador. Det ter sig lite märkligt att en spott-

loska i ansiktet, som inte resulterade i några personskador, ska anses vara allvarligare än våld 

mot ansiktet som resulterade i personskador.    Just det faktum att polisen fruktade för HIV- 76

och hepatitsmitta hade förmodligen en stor inverkan, och bedömningen hade kanske inte varit 

densamma utan denna fruktan.  

!
Då praxis är bristfällig kan det, vad gäller väktare, hänvisas till ett fall från Brottsoffermyn-

digheten, diarienummer 5698/10 ur Brottsoffermyndighetens referatsamling, där denne hade 

blivit hotad när han var i tjänst genom att förövaren sa att denne ville döda väktaren. Någon 

ersättning utgick inte, till skillnad från ett annat fall då väktaren blev dödshotad och erhöll 
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kränkningsersättning.    Det är tämligen oklart varför utgången i fallen blev så olika, men en 77

möjlig förklaring kan vara att förövaren i det första fallet frihetsberövade väktaren då denne 

försökte hindra väktaren från att stänga sin bildörr, eller om det kan bero på att det hot i målet  

från Brottsoffermyndigheten skedde under väktarens ingripande.     78

!
4.1.3 Vårdpersonal 

!
I lagmotiven nämns även anställda inom psykiatrin som en sådan särskilt utsatt yrkesgrupp 

som bör räkna med att bli föremål för vissa mindre grova angrepp i sitt arbete, och även har 

beredskap för att hantera sådana situationer.    Enligt Schultz är det dock inte rimligt att en 79

sjuksköterska på t.ex. vanliga vårdcentraler kan anses ha särskild beredskap för våld och 

kränkningar. Då riskerna mellan olika vårdyrken varierar i så pass stor grad ter det sig som så 

att en enskild bedömning måste göras i varje enskilt fall. Det är inte rimligt att en person som 

arbetar på t.ex. en mottagning för svårt psykiskt instabila patienter ska bedömas på samma 

sätt som ex. en hudläkare i händelse av ett skadeståndsanspråk. Precis som för övriga diskute-

rade yrkesgrupper bör bedömningen inte bli densamma för en erfaren sjuksköterska som ge-

nomgått särskilda kurser för att hantera ex. svårt autistiska personer, som för en sjuksköterska 

som arbetar inom mödravården.    Då de viktigaste jämförelserna vad gäller lärare görs 80

gentemot poliser, har jag valt att inte fördjupa mig i de olika vårdyrkena. 
!!
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5. LÄRARE 
!!
Yrkesgruppen lärare nämns inte i lagmotiven som en sådan särskilt utsatt yrkesgrupp som har 

anledning att räkna med att utsättas för mindre grova angrepp.    Lärare kan självfallet inte 81

jämställas med poliser och ordningsvakter vad gäller beredskap för brott med våldsliga inslag, 

även om det möjligtvis spontant framstår som om lärare ändå har en viss beredskap för vissa 

typer av brott. Bedömningen av en kränknings allvarlighet när det är en lärare som har blivit 

utsatt kan stöta på svårigheter vad gäller yrkestillhörighetens betydelse.     82

!
5.1 Ur ett arbetsmiljöperspektiv 
!
För att ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för en viss yrkesgrupp kan man finna ledtrådar i ar-

betsinstruktionen.    Lärare har mig veterligen inga direkta arbetsinstruktioner som t.ex. poli83 -

ser har,    däremot kan dessa instruktioner till viss mån liknas vid lärares läroplan som Skol84 -

verket tagit fram. Däri står bl.a. stadgat att lärare ska uppmärksamma och tillsammans med 

övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 

diskriminering och kränkande behandling. I dessa riktlinjer kan det anas att Skolverket anser 

att lärare till viss del bör vara förberedda på att kränkande behandling kan förekomma i lära-

res arbetsmiljö.  

!
Arbetsmiljöverket utförde 2011 en enkätstudie bland lärare och elever om hot och våld i sko-

lan. Syftet med undersökningen var att sprida kunskap om olika typer av utsatthet för lika 

former av hot och våld i svenska skolor idag. Studien avgränsades till årskurs 6-9, och belyser 
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både lärare och elever samt jämförelser mellan könen. I det övergripande syftet att bidra med 

kunskap om hot och våld ingick bl.a. att informera om hur utbrett olika former av hot och 

våld är, vad det finns för tänkbara konsekvenser av våld genom en belysning av hur utsatthet 

för hot och våld är länkat till hälsa, frånvaro, trivsel och tankar om att byta skola, samt att un-

dersöka hur skolor hanterar våld.    Eftersom uppsatsen inriktar sig på lärare kommer jag inte 85

att diskutera rapportens resultat vad gäller elever.  

!
En del av frågorna i undersökningen rörde lärares utsatthet för verbalt våld. En ganska stor 

andel, framförallt kvinnor, av lärarna angav i undersökningen att de utsatts för olika typer av 

verbalt våld. 22 % av de kvinnliga lärarna angav att de t.ex. blivit föremål för spontana raseri-

utbrott (endast 15 % av de manliga lärarna uppgav samma sak). 19 % av alla kvinnor och 16 

% av alla män angav att de blivit förödmjukade eller förlöjligade. Vad gäller opassande skämt 

eller överdrivet uppretande var procentsatsen betydligt lägre.    Vad gäller cybervåld, alltså 86

sådant våld där elektroniska verktyg används för att tillfoga offret skada, var det inte alls lika 

vanligt hos lärare som hos elever.    Vad gäller genustrakasserier och verbala sexuella trakas87 -

serier, alltså förolämpande, fientliga och nedvärderande attityder om personens genus och 

sexuella kommentarer/skämt, uppgav t.ex. 21 % av de kvinnliga lärarna och 16 % av de man-

liga att de blivit utsatta för fräcka eller grova sexuella kommentarer.    88

!
Rapporten undersökte även arbetsplatsmobbning bland lärare. Totalt sett drabbades kvinnor 

och män i lika hög grad. Drygt en tiondel angav att de blivit utsatta för kränkande beteende 

och 4 % av männen och 3 % av kvinnorna angav att de blivit offer för fysiska övergrepp och 

hot om sådana.     89
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!
De lärare som var utsatta för fysiskt våld rapporterade en sämre hälsa och mer sömnsvårighe-

ter. Dessa lärare rapporterade också en sämre egenbedömd hälsa än de kollegor som inte var 

utsatta. Vad gäller sjukfrånvaro var det ingen skillnad mellan icke-utsatta och utsatta lärare 

som kände oro för våld. Däremot var lärare som var mycket utsatta för fysiskt våld i genom-

snitt hemma flera dagar än de som uppgav att de var utsatta för lite fysiskt våld eller ingenting 

alls.     90

!
En viktig aspekt vad gäller en god arbetsmiljö är att lärare känner sig trygga i vad de får och 

inte får vidta för åtgärder för att förebygga eller hantera en våldsam situation. 52 % av de 

kvinnliga lärarna och 41 % av de manliga uppgav att de fått utbildning i hot och våld. Rappor-

ten visade tydligt hur mycket utbildning i ämnet betyder, då endast ca 5 % av de som fått ut-

bildning inte kände sig trygga med hur de skulle hantera en sådan situation. Av de som inte 

fått utbildning uppgav 16 % samma sak. Ca 80 % av de som fått utbildning i hot och våld 

kände sig helt eller nästan helt trygga med hur de ska förebygga och hantera redan uppkomna 

våldsamma situationer. Det är tydligt att att utbilda lärare på detta sätt bidrar till att lärarna 

känner sig mer säkra i sin arbetsmiljö.    91

!
Även om en utbildning i hot och våld bidrar till en tryggare arbetsmiljö finns det också en risk 

för att just detta faktum kan leda till att möjligheterna att erhålla skadestånd för kränkning 

sänks. Den gräns som fastställdes av HD för polismäns möjlighet till kränkningsersättning 

gäller just vetskapen om att de kan utsättas för kränkande behandling.    Polismän får anses ha 92

en högre tolerans för vissa angrepp mot den personliga integriteten. Även HovR har brukat 

denna princip i ett rättsfall gällande ordningsvakter.    Då liknande rättsfall saknas för lärare 93

är det främst rättsfallet från HD som en jämförelse måste göras utifrån. Det faktum att en del 

�38

!  RAP 2011:15 s. 70-71.90

!  RAP 2011:15 s. 96.91

!  NJA 1994 s. 395.  92

!  RH 2001:40.93



lärare genomgår en utbildning i hot och våld måste anses stärka deras mentala beredskap för 

angrepp i yrket, vilket kan utgöra ett argument för att en undre gräns måste gälla även för lä-

rare. Vad som dock måste tas med i bedömningen är den stora skillnad i kränkningarnas grov-

het som föreligger mellan poliser och lärare. De angrepp som lärare kan bli utsatta för i tjänst 

är ofta inte i närheten av de som poliser handskas med, då de senare i större utsträckning en-

bart handskas med våldsbenägna personer. Lärare utför också enbart myndighetsutövning när 

de sätter och utfärdar betyg, inte t.ex. då de undervisar i ett klassrum.     94

!
Vi kan hur som helst dra den slutsatsen att de olika faktorer som bidrar till en förbättrad ar-

betsmiljö för lärarna, så som utbildning i hot och våld - vilket i sin tur bidrar till en trygghet i 

vad de får och inte får göra vid ett angrepp - också bidrar till en något försämrad möjlighet att 

erhålla kränkningsskadestånd. Dock måste vi hålla i minnet att arbetsplatser som satsar resur-

ser på en god arbetsmiljö förmodligen inte har en lika hög statistik gällande våld och hot, då 

en god arbetsmiljö säkerligen påverkar eleverna i en positiv riktning. Sådana elever som upp-

levs som bråkiga i skolan har i undersökningar angivit att en av orsakerna är just att de har 

dåliga relationer till sina lärare . De lärare som bemötte eleverna med omsorg, förståelse och 

gav dem stöd var sådana lärare som uppskattades mest,    vilket talar sitt tydliga språk.  95

!!
5.2 Tillsynsansvaret 
!
Redan vid ingåendet av ett anställningsförhållande omfattas läraren av den så kallade tillsyns-

plikten. De är då ansvariga för tillsynen gentemot sina elever under skoltiden, vilket innebär 

att de har ett ansvar att förebygga brott och är ansvariga för sina elevers trygghet och hälsa. 

Ansvaret är inte direkt stadgat i lag, utan följer istället av förarbeten och rättspraxis. Detta an-

svar kan varken frånsägas eller delegeras och gäller både under lektionstid, raster, i anslutning 

till skoldagens början och slut, vid friluftsverksamhet och vid skolutflykt och skolresa. Även 

om elever befinner sig utanför klassrummet under lektionstid omfattas de av lärarens tillsyns-
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plikt, så som t.ex. kan vara fallet vid grupparbeten. Skulle det t.ex. vara så att något inte ver-

kar stå rätt till är läraren skyldig att slå larm.     96

!
Tillsynsplikten prövades i domstol 1988, då frågan gällde om en lärare gjort sig skyldig till 

misshandel. Efter en äppelkastning bad en lärare två elever att följa med till rektorsexpeditio-

nen. Då den ene vägrade att följa medtog läraren tag i dennes nacke, varpå eleven skrek ”aj” 

och snyftade. Läraren hade inte för avsikt att bestraffa eller skada eleven, utan ville endast 

visa vem som bestämde. Ett åberopat läkarintyg visade att eleven hade fått en viss rodnad i 

nacken, samt att eleven haft nackspärr innan händelsen, något som läraren inte känt till. Målet 

gick ända upp i HD, där det först konstaterades att det faktum att läraren hade ingripit stod i 

god överensstämmelse med tillsynsansvaret. Trots detta ansågs dock den smärta som läraren 

tillfogat eleven ha varit av sådan intensitet och varaktighet att läraren gjort sig skyldig till 

misshandel. HD anförde vidare att lärare vid utövande av tillsynsplikten inte kan vara avskur-

na från alla typer av kroppsliga angrepp, och då inte bara vid en nöd- eller nödvärnssituation. 

Domstolen tydliggör att bedömningen måste göras med hänsyn till omständigheterna i varje 

enskilt fall.    97

!
För att dra en parallell till poliser, har dessa en särskild befogenhet i lag att handskas med an-

grepp som kan innefatta kränkningar. Poliser får t.ex. använda våld med stöd av 10 § Polislag 

(1984:387), och de har även ett tjänstemannaskydd i 17 kap. 1-2 §§ Brottsbalk (1962:700). En 

polis får bruka våld i en tjänsteåtgärd om andra medel är otillräckliga och våldsbrukandet är 

försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Kan man dra en parallell till lärare på detta om-

råde? Lärare får med stöd av 5 kap. Skollag (2010:800), om det är befogat för att kunna sä-

kerställa att eleverna är trygga och har studiero, vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder 

som situationen kräver. Om en elev stör andra och beter sig på ett sätt som inte passar sig i ett 

klassrum, ska läraren vara berättigad att utvisa den störande eleven ur salen, ge denne kvar-
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sittning eller konfiskera ett sådant föremål som stör övriga.    Tillsynspliktens omfattning va98 -

rierar beroende på ett antal faktorer, som t.ex. elevernas ålder och mognad och de ordnings-

regler skolan stadgat. Vilka instruktioner eleverna har fått, skolans beredskap samt individuel-

la omständigheter i varje fall har också betydelse.    Här uppträder en tydlig skillnad mellan 99

poliser och lärare, då en polis ofta ska förhindra en handling som kan kränka någon,    medan 100

en lärare vid ett ingripande ofta ska se till att upprätthålla ordning.     101

!
En viktig aspekt i tillsynsansvaret är lärares trygghet i vad de får och inte får göra för att för-

hindra och hantera redan uppkomna våldsamma situationer. I Arbetsmiljöverkets rapport vad 

gäller våld och hot i skolan uppgav 59 % av kvinnorna och 66 % av männen att de helt eller 

till största del kände sig trygga med vad de får och inte får göra om en våldsam situation upp-

står. Vad gäller att förhindra att sådana situationer uppstår angav en något högre andel att de 

kände sig trygga med vad de får och inte får göra. Rapporten betonar hur viktigt det är att ge 

lärare utbildning för situationer som dessa, eftersom resultaten visade att endast ca 5 % av de 

lärare som fått utbildning som inte kände sig trygga i hanteringen. Av de som inte fått utbild-

ning var motsvarande siffra 16 %, en tämligen stor skillnad.     102

!
I praxis har HD fastställt att lärare får använda ett visst mått av tvång, ett så kallat ”lindrigare 

förfaringssätt”, om det är nödvändigt för att kunna utöva tillsynsplikten.    Möjligheten att 103

tillgripa kroppsliga ingrepp till följd av tillsynsplikten är dock klart begränsad, eftersom ut-

tryckligt lagstöd saknas.    104
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5.3 Beredskap för brottsliga angrepp 
!
En lärare kan inte jämställs med poliser eller ordningsvakter vad gäller beredskap för situatio-

ner där våld kan förekomma. I vissa hänseenden kan lärare ändå anses ha en högre beredskap 

än gemene man, men domstolarna är skiftande i sina bedömningar och vad det egentligen är 

en lärare ”bör tåla” är oklart. Något som talar emot att behandla lärare på ett annat sätt än öv-

riga är att lärarutbildningen inte innehåller någon undervisning i hur de ska försvara sig mot 

ett eventuellt brottsligt angrepp.    Dock var resultatet av Arbetsmiljöverkets undersökning 105

om hot och våld i skolan att 45 % av lärarna ansåg att de fått utbildning i att hantera hot och 

våld. Det intressanta är att det inte var någon skillnad mellan lärare med och utan pedagogisk 

examen, vilket tyder på att utbildningen getts av en arbetsgivare efter att en person fått an-

ställning. Av de lärare som inte alls var utsatta angav 57 % att de fått utbildning, i jämförelse 

med 44 % för de lite utsatta och 39 % bland de mycket utsatta. Enligt rapporten kan orsaken 

till dessa stora skillnader vara att de som fått utbildning faktiskt kan hantera hotfulla situatio-

ner på ett bättre sätt, vilket i sin tur gör att läraren inte upplever våldet och hoten som lika 

starka. En annan orsak skulle kunna vara att utbildningen lärt ut tekniker för att läraren inte 

ska vara lika utsatt. En annan orsak rapporten anger är att själva definitionen av utsatthet är 

varierande mellan de personer som utbildats och de som inte gjort det. Det kan självklart ock-

så vara så att de skolor där lärarna utbildas i att hantera hot och våld har mindre problem med 

just sådana händelser.    Det ter sig inte särskilt förvånande att skolor som satsar resurser på 106

att utbilda sina lärare också har en välfungerande skolmiljö. 

!
Polisutbildningen innehåller en hel del verktyg för att handskas med situationer som kan in-

nehålla kränkande inslag, som t.ex. beteendevetenskap och kriminologi. Utbildningen är 

dessutom problembaserad, och de studerande får öva på flertalet praktiska moment såsom 

konflikthantering, vilket kan innebära bemötande av våldsamma personer. Sammanfattnings-

vis innehåller polisutbildningen flera moment som förbereder polisstudenterna för kränkning-
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ar i arbetslivet.    Vad gäller lärare varierar utbildningen mer än vad den gör för poliser, då 107

lärare kan välja olika inriktningar på sitt program och polisprogrammet är gemensamt för alla 

som studerar det. Vid en närmare studie av lärarprogrammets olika utformningar lade jag 

märke till att dessa ofta innehåller utbildning i konflikthantering och kurser som relaterar till 

psykologi.    Till skillnad från polisprogrammet verkar inte de lärarstuderande utbildas i att 108

hantera just brottsliga angrepp, utan kurserna relaterar mer till pedagogiska färdigheter. Det 

kan dock diskuteras om detta verkligen ger någon slags mental färdighet i att hantera kränk-

ningar. Även om en person som genomgått lärarprogrammet kanske bättre kan sätta sig in i 

hur stökiga elever beter sig och förutse vissa händelser, är det inte alls lika självklart som för 

poliser att uppkommande situationer i tjänsten kan innehålla kränkande beteenden.  

!
En ytterligare aspekt rör yrkesgruppers arbetsinstruktioner. Vad gäller poliser arbetar de uti-

från instruktioner i Polismyndighetens författningssamling, d.v.s. regler som utfärdats av Po-

lismyndigheten. De regler som tidigare utfärdades av Rikspolisstyrelsen ingår också i författ-

ningssamlingen.    En av instruktionerna är t.ex. 10 § PL, som talar om i vilka situationer en 109

polis får använda våld. Om jag ska dra en parallell till lärare kan polisers instruktioner liknas 

vid den läroplan som lärare arbetar utifrån. Nedan följer ett utdrag ur läroplanen för grundsko-

lan.  

!
”Läraren ska 

- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konse-

kvenser för det personliga handlandet, 

- öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

- uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att fö-

rebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 
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- tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och 

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och för samarbete.” 

!
I jämförelse med lärares befogenheter enligt lag    anser jag att dessa riktlinjer tydligare rik110 -

tar sig mot just kränkande handlingar och inte att endast upprätthålla ordning i klassrummet. 

Den slutsats vi kan dra av detta är att det ter sig som om lärare har en viss beredskap för att 

handskas med kränkningar, då det som synes framgår tydligt i läroplanen att lärare aktivt ska 

förebygga och motverka diskriminering och kränkningar i alla dess former.    111

!!
5.4 Speciell kompetens 
!
Trots det faktum att det framgår av läroplanen för grundskolan att lärare ska förebygga och 

motverka diskriminering och kränkningar i alla dess former kvarstår det faktum att lärare inte 

utbildas i att handskas med brottsliga angrepp som kan innehålla kränkande inslag. Den slut-

sats att lärare har en viss beredskap för att handskas med kränkningar innebär inte att de som 

poliser har verktyg för att hantera för brott innefattandes kränkning. I sådana fall talar detta 

emot att lärare ska ges en särskild bedömning i ett skadeståndsmål. Det finns dock vissa lärare 

som har särskild kompetens för att hantera elever med våldsamma tendenser som har svårt att 

vistas i skolmiljön och ex. är utåtagerande. Det kan då enligt Schultz finnas skäl att utgå från 

föreliggande faktiska förhållanden och inte använda sig av yrkesschabloner.    Om så är fallet 112

kommer situationen plötsligt i ett nytt ljus, och det går istället att argumentera för att det före-

ligger en särskild beredskap för att hantera vissa angrepp. Paralleller kan dras till ex. personal 
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inom psykiatrin, som även de är utbildade för att hantera instabila personer. Vissa anställda 

inom psykiatrin nämns just som en sådan särskilt utsatt yrkesgrupp i lagmotiven.     113

!
Såsom Schultz argumenterar kan det p.g.a. att lärare ibland besitter specialkompetens som 

sagt finnas skäl för att domstolen bör utgå från de faktiska förhållandena i fallet vad gäller 

bedömningen av om en särskild beredskap föreligger för sådana yrken som inte nämns i pro-

positionen.  

!!
5.5 Allmän vetskap 
!
HD uttryckte i NJA 1994 s. 395 att en av anledningarna till att poliser inte ska ges samma be-

dömning vid en fråga om kränkningsersättning är att poliser vet om att det finns en viss risk 

att de kan komma att utsättas för kränkningar under tjänsteutövandet. Vad kan vi säga om 

denna synvinkel vad gäller lärare? Jag vill här betona att lärare handskas med barn och ung-

domar som inte nått sin höjd mognadsmässigt, om vi bortser från lärare på högskolor och 

möjligtvis till viss mån gymnasiet. Även det faktum att det framkommer av läroplanen att lä-

rare ska motverka diskriminering och kränkningar, borde detta bidra till en viss insikt hos bli-

vande och redan yrkesverksamma lärare att det finns en viss risk för att de kommer att behöva 

handskas med kränkande beteenden på sin arbetsplats.  

!
Lärare har hand om barn och ungdomar i alla åldrar. Min uppsats inte är inriktad på kränk-

ningar som begåtts av elever i någon särskild åldersgrupp, men det ter sig inte särskilt konstigt 

att lärare ibland blir föremål för elevers skiftande utvecklingsstadier. Att ha i åtanke är även 

att riskerna förmodligen varierar mellan olika orter och städer i landet, och att lärare inte är 

lika utsatta på alla skolor. De som arbetar i mer utsatta områden torde ha en större mental för-

beredelse vad gäller att kränkande beteenden kan förekomma. Frågan är vad för betydelse det-

ta får i juridiskt sammanhang. I och med att lärare är medvetna om att barn och ungdomar inte 
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nått sin fulla mognad, borde de ha en viss medvetenhet om att vissa kränkande beteenden kan 

förekomma. ”Barn är barn”, som uttrycket säger.  

!
!
5.6 Provokation 
!
För att en lärare ska erhålla ersättning för kränkning krävs det för det första att kränkningen 

innebar en lagöverträdelse. Som tidigare diskuterats krävs det även att kränkningen är av all-

varlig art i enlighet med 2 kap. 3 § SkL.    Vid domstolens bedömning av om de ska utdöma 114

kränkningsskadestånd väger de i allvarlighetsbedömningen in faktorer som har samband med 

hur personen i fråga uppträdde då denne utsattes för den kränkande handlingen. Om ett an-

grepp ska anses utgöra en allvarlig kränkning av skadelidandes personliga integritet, krävs det 

att denne också värnat om den personliga integriteten.    Det ter sig ganska självklart att nå115 -

gon som provocerar fram ett angrepp inte ska åtnjuta av rättsordningen samma skydd som nå-

gon som inte handlat så. Om personen då bidrar till kränkningen på så sätt att denne t.ex. upp-

träder på ett särskilt sätt som resulterade i att kränkningen framkallades, kan rätten till skade-

stånd helt gå förlorad. Det kan vara så att den provocerande handlingen medfört att gärnings-

mannen inte kände samma respekt för skadelidanden efter provokationen, så som situationen 

hade varit om provokationen aldrig företagits. En provokation kan därmed medföra att allvar-

ligheten i kränkningen inte bedöms som lika hög.    Är fallet sådant att det våld som den 116

skadelidande utsätts för inte alls står i proportion till den provokation som föregick angreppet, 

kan kränkningen ändå anses så pass allvarlig att skadestånd kan utgå.    Rör det sig inte om 117

en provokation men ändå ett medvetet risktagande, som avslöjar att den skadelidande faktiskt 

inte värnade om sin personliga integritet, kan kränkningen också anses vara icke tillräckligt 
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allvarlig.    Det finns ett rättsfall från 1995 där en medhjälpare till ett rån blev skjuten. Den 118

person som avlossade skottet hade inte handlat i nödvärn, men medhjälparen erhöll inget 

kränkningsskadestånd, då HD ansåg att det faktum att han hade medverkat till rånet resultera-

de i att kränkningen inte kunde anses tillräckligt allvarlig. Tilläggas ska kanske att bedöm-

ningen skedde utifrån dåvarande 1 kap. 3 § SkL.    Det finns dock beskrivet i förarbeten att 119

en sådan situation där en person ger en annan person en knuff, varpå den senare knivhugget 

den andre, inte kan utesluta att ersättning ska utgå.    120

!
Att den skadelidande provocerar fram en gärning eller utsätter sig själv för ett medvetet risk-

tagande har främst bara betydelse då det rör sig om mindre grova brott.    Om en lärare i 121

tjänsten skulle bli utsatt för ex. lindrigare våldsbrott såsom t.ex. ofredande, bör en provoka-

tion eller ett medvetet risktagande från lärarens sida kunna innebära att skadeståndsmöjlighe-

ten vad gäller kränkning går till spillo. Skulle läraren istället bli utsatt för ett sexualbrott i 

tjänsten skulle alltså en provokation eller ett medvetet risktagande i princip inte inverka på 

möjligheten till kränkningsersättning.  

!
Det ter sig som om en provokation eller ett medvetet risktagande endast kan ha betydelse för 

kränkningsskadeståndets vara eller icke vara, och inte alls för en jämkning av skadeståndet. 

Det finns ett hovrättsfall från 2006 som stöder detta, där en person hade dömts för misshandel 

i tingsrätten med den invändningen att han kände sig provocerad.    HovR hävdade att det 122

saknas laglig möjlighet att jämka kränkningsskadeståndet p.g.a. medvållande. Hur den skade-

lidande betedde sig i anslutning till angreppet har istället bara inverkan på huruvida det ens 

föreligger en kränkning som kan ersättas. Agerandet har alltså inverkan på allvarlighetsbe-
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dömningen. Detta innebär att en lärares provokation eller dyl. alltså inte skulle kunna innebä-

ra en jämkning av kränkningsskadetståndet vid mindre grova brott, men det skulle däremot 

kunna innebära att skadeståndet helt faller bort.  

!!
5.7 Tjänstemannaskyddet 
!
Det kan här vara tillfälle att belysa det så kallade tjänstemannaskyddet i BrB.    Denna be123 -

stämmelse ändrades i år, och den nya utformningen av paragrafen lyder enligt följande: 

!
”1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes 

myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från 

en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller 

hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta 

sätt förgriper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för vad han eller hon 

har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen. 

Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst sex må-

nader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 

gärningen 

1. har innefattat våld av allvarligt slag, 

2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller va-

penattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt 

slag, eller 

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2016:508).” 

!
I NJA 1994 s. 395 stadgas att poliser erhållit ett särskilt skydd i och med tjänstemannaskyd-

det. När lärare sätter och utfärdar betyg utför de också myndighetsutövning.    Frågan är då 124

om vetskapen hos de personer som tillhör dessa yrkesgrupper, att de har ett utökat skydd, in-

�48

!  17 kap. 1 § BrB. 123

!  SOU 2010:96 s. 54. Se även Ds 2005:35 s. 12.124



verkar på uppfattningen huruvida de ska anses ha någon mental beredskap för att de kan utsät-

tas för kränkningar? I och med att lärare utför en hel del andra arbetsuppgifter än att sätta be-

tyg, skulle jag inte anse att tjänstemannaskyddet har en så stor betydelse för uppsatsens rätts-

fråga. 

!!
5.8 Särskilt om allvarlighetsbedömningen!!
Som tidigare nämnts är en gärning inte automatiskt skadeståndsgrundande enbart p.g.a. det 

faktum att den utgör ett brott mot person, frihet, frid eller ära, eftersom kränkningen kanske 

inte uppfyller allvarlighetsrekvisitet. Vid en bedömning av om kränkningen är allvarlig måste 

alla omständigheter kring den brottsliga gärningen beaktas.    Rättsläget är, så som fram125 -

kommit, inte fastställt vad gäller vad som krävs för att en kränkning mot en lärare ska anses 

tillräcklig allvarlig för att kunna resultera i ett erhållande av kränkningsersättning. 

!
Angrepp som sker i skolmiljö kan ofta framstå som mindre allvarliga än om de skett bland 

vuxna på någon annan plats. Det vore t.ex. orimligt att en knuff av ett litet barn på en förskola 

skulle kunna resultera i skadeståndsansvar. En knuff av en vuxen människa på t.ex. ett kontor 

skulle bedömas på ett helt annat sätt.  

!
Elevers ålder måste självklart också beaktas. Det är t.ex. av vikt för bedömningen om ett 

dödshot uttalats av en 6-åring eller en 14-åring.    Lärare vistas på sin arbetsplats med barn 126

och ungdomar som inte alltid, beroende på ålder och utveckling, är helt utvecklade på ett 

mentalt plan. Barns familjeförhållanden har också betydelse för hur de beter sig i skolmiljön. 

Utifrån mina egna reflektioner anser jag inte att det är förvånande om barn med brokiga fa-

miljesituationer har svårare att bete sig på ett anständigt sätt i skolan. De elever som upplevs 

som bråkiga beskrivs i svensk specialpedagogik som ”elever i socioemotionella svårigheter”.  

Det kan innefatta olika typer av upplevda svårigheter och en ovilja eller oförmåga att anpassa 
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sig till skolans regler. Liknande beteendeproblem omfattar enligt forskning ca 10 % av ele-

verna, en siffra som måste tas på allvar.    127

!
Alla dessa faktorer som diskuterats i detta kapitel måste vägas in i allvarlighetsbedömningen, 

eftersom det är en helhetsbedömning. Som tidigare påpekats är praxis på området väldigt be-

gränsad. Så som nämndes i kapitel 1 finns dock ett mål från Gällivare tingsrätt där en lärare 

nekades kränkningsersättning efter att ha blivit misshandlad av en elev. Kränkningen ansågs 

inte vara tillräckligt allvarlig, då domstolen ansåg att tillsynsplikten medför att lärare måste ha 

beredskap för att ett visst hot och våld kan förekomma om ett ingripande sker mot en elev. 

Lärare måste då utså mer än andra för att kränkningsersättning ska utgå.    Målet fick stor 128

massmedial uppmärksamhet, och domskälen tolkades som om lärare måste tåla stryk.    Det 129

vore mycket intressant att se hur HD skulle bedöma en liknande situation, och jag hoppas att 

vi i framtiden får se ett mål rörande lärare och skadestånd för kränkning avgöras i högsta in-

stans.  

!
!
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6. SLUTDISKUSSION 
!!
Jag har i denna uppsats gjort ett försök till att utreda i hur stor utsträckning lärare ska behöva 

tåla kränkningar i sin yrkesutövning, med andra ord var gränsen går för att en kränkning i en 

sådan situation ska anses tillräckligt allvarlig för att skadestånd ska utgå. Det rättsfall som va-

rit av tyngsta vikt och som genomsyrar uppsatsen är NJA 1994 s. 395, där Högsta domstolen 

stadgade den undre gränsen för kränkningsersättning vad gäller poliser. Den enda yrkesgrupp 

som nämns i rättsfallet är just poliser. Dock nämns ett flertal andra yrkesgrupper i propositio-

nen för ersättning för ideell skada, såsom ordningsmän och sådana som arbetar inom krimi-

nalvården.    Att dessa övriga yrkesgrupper togs med i propositionen innebar att en smärre 130

utvidgning skedde, och det öppnades upp för att den undre gränsen som HD stadgade inte 

bara skulle komma att gälla för polismän.  

!
I 2 kap. 3 § SkL nämns angrepp mot annans person, frihet, frid eller ära som sådana brott som 

kan vara grund för kränkningsersättning. Alla brott inom dessa kategorier är som jag i uppsat-

sens inledning nämnde inte aktuella för denna uppsats, då de inte (mig veterligen) förekom-

mer så ofta innanför skolans väggar. Sådana brott som faller in under ärekränkning framstår 

för mig som de vanligast förekommande i skolmiljön. Förtal innebär att peka ut någon som 

kriminell eller på annat sätt klandervärd, eller sprida uppgifter om en person i syfte att denne 

ska utsättas för andra missaktning.    Detta brott torde liksom förolämpning, där gärnings131 -

mannen smädar någon genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymf-

ligt beteende, också framstå som ett brott som ibland kan förekomma i skolan.     132

!
Vad som tillhör en normal arbetssituation ska inte kunna berättiga till skadestånd. Så som det 

sägs i propositionen har vissa yrkesgrupper i praktiken en bättre beredskap för att mötas med 

angrepp i arbetet, eftersom de har en viss anledning att räkna med att sådant kan ske. Även 
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om det i sådana fall krävs mer för att kränkningen i fråga ska ses som allvarlig, får den per-

sonliga kränkningen inte hamna i skymundan. Även om bedömningen utfaller på så sätt att 

t.ex. en lärare anses ha som normal arbetsuppgift att hantera stökiga elever, ska ersättning 

ändå kunna utgå om den brottsliga kränkningen varit skymflig eller direkt angrep den privata 

sfären.    133

!
Den som utsätts för ett brott där allvarlighetsrekvisitet generellt sett anses vara uppfyllt ska 

vara berättigad till skadestånd om inte ett yrkesundantag föreligger, där skadeståndet i vissa 

fall kan falla bort. Trots att denna uppsats generellt sett har belyst att lärare inte har riktigt 

samma möjlighet till ersättning för kränkning som gemene man, är det ändå rimligt att dom-

stolarna bör stödja ett undantag på ex. en välartad argumentation. Huruvida läraren har mental 

beredskap för vissa angrepp bygger på en rad faktorer, som t.ex. speciell kompetens, och ar-

gumentationerna från domstolarna bör därför anpassas till varje enskilt fall och inte vara allt-

för generella.    Undantagen bör tillämpas med stor försiktighet och vid en tillämpning moti134 -

veras väl.  

!
!
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