
JURIDISKA INSTITUTIONEN
Stockholms universitet

LÄRARENS BEFOGENHETER 
I SKOLAN
- gällande våldsanvändning mot elever

Joakim Lindstrand Billberg

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp
Examinator: Wiweka Warnling-Nerep

Stockholm, Höstterminen 2015



Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING..................................................................3

FÖRKORTNINGAR.....................................................................4

1 Inledande avsnitt.....................................................................5

1.1  Inledning...............................................................................................5

1.2  Syfte och frågeställning........................................................................8

1.3  Metod och material..............................................................................9

1.4  Terminologi.........................................................................................11

1.5  Disposition..........................................................................................11

1.6  Avgränsningar....................................................................................12

2 Bakgrund...............................................................................13

3 Elevers rättigheter..................................................................15

3.1  Inledning.............................................................................................15

3.2  Grundläggande fri- och rättigheter...................................................16

3.3  Europakonventionen.........................................................................18

3.4  Barnkonventionen.............................................................................20

3.5  Skolplikten.........................................................................................22

3.6  Sammanfattning................................................................................23

4 Lärarens skyldigheter och befogenheter...............................24

4.1  Inledning............................................................................................24

4.2  Skyldigheter och befogenheter enligt lag.........................................24

4.2.1   Skollagen....................................................................................24

4.2.2   Brottsbalken..............................................................................26

4.2.2.1 Brotten.................................................................................27

4.2.2.2 Ansvarsfrihetsgrunder.......................................................28

4.2.2.3 Garantläran .......................................................................32

4.3  Tillsynsplikten...................................................................................34

4.3.1  Inledning.....................................................................................34

4.3.2  NJA 1988 s. 586.........................................................................37

4.3.3  NJA 2009 s. 776.........................................................................38

1



4.3.4  Sammanfattning.........................................................................39

4.4  Sammanfattning................................................................................39

5 Analys och diskussion av gällande rätt...................................41

5.1  Analys..................................................................................................41

5.2  Diskussion..........................................................................................43

7 Slutsats..................................................................................45

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...............................46

Litteratur...................................................................................................46

Böcker...................................................................................................46

Artiklar..................................................................................................47

Offentligt tryck..........................................................................................48

Författningar........................................................................................48

Propositioner........................................................................................48

Departementsserien.............................................................................48

Betänkanden........................................................................................48

Rättsfall och beslut...............................................................................49

Övrigt offentligt tryck...........................................................................49

Övrigt........................................................................................................50

2



SAMMANFATTNING

Uppsatsen handlar om lärarens befogenhet att använda våld mot elever i

grundskolan. Den är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden och

avser att identifiera och använda de rättskällor som är relevanta för att

fastställa gällande rätt på området.

För att lyckas med ovanstående har lagtext, förarbeten, praxis och doktrin

använts tillsammans med Europakonventionen och FN:s barnkonvention.

I form av lagtext och förarbeten är framställningen koncentrerad runt

regeringsformen, skollagen, föräldrabalken och regeringsformen. Det

förekommer även rättsfall från Högsta domstolen och viss hänvisning till

doktrin.

Slutsatsen är att det finns situationer där läraren har en befogenhet att

använda våld mot elever i skolan, och att dessa situationer hänför sig till

den tillsynsplikt som lärare har. Med tillsynsplikten kommer dock inte

bara befogenheter utan också vissa skyldigheter som läraren måste

hantera.
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FÖRKORTNINGAR

Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter

BEO Barn- och elevombudet

BO Barnombudsmannen

BrB brottsbalken

Ds departementsserierna

EKMR Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

EU Europeiska unionen

FB föräldrabalken

FN Förenta nationerna

f. följande sida

ff. följande sidor

HD Högsta domstolen

JuU Justitieutskottet

LR Lärarnas riksförbund

NJA Nytt juridiskt arkiv (HD:s avgöranden)

Prop. Regeringens proposition

RF regeringsformen

SkolL skollagen

SFS Svensk författningssamling

SvJT Svensk Juristtidning

UR Utbildningsradion
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1 Inledande avsnitt

1.1 Inledning

Många är överens om att läraryrket är en hedervärd profession, men det är

inte alla som förstår vad det i praktiken innebär att vara lärare. Till sin

uppgift har man dels att hålla i undervisningen och överföra kunskap till

eleverna helst genom att brinna för, vara påläst om och på ett intressant

sätt undervisa i sitt ämne men också att upprätthålla trygghet och studiero

i skolan och klassrummet. Själva undervisningen som sådan brukar dock

sällan innebära några problem. Vad som däremot kan innebära problem är

den andra uppgiften som läraren har, att upprätthålla ordning och reda i

skolan. Som lärare ska man se till att alla elever upplever skolan som en

trygg miljö att vistas i, samtidigt som föräldrar och andra vårdnadshavare

också ska känna sig trygga i att skicka iväg barnet till skolan varje morgon

under hela barnets uppväxt.

I en undersökning som Lärarnas riksförbund gjorde 2014 kom man fram

till att många lärare upplever just att kunna upprätthålla en god miljö för

lärande som ett stort problem. Närmare 90 % av grundskole- och drygt

60 % av gymnasielärarna svarade instämmande på påståendet att en stor

del av deras arbetstid går åt till att få eleverna att respektera ordningen i

skolan, att upprätthålla de uppsatta ordningsreglerna och att skapa

studiero.1 Lärarna i undersökningen menade dessutom att stök och bråk i

klassrummet tillsammans med störande föremål stod för merparten av de

problem som uppstår när det gäller ordning och studiero.2

1 Lärarnas riksförbund (2014) s. 8.
2 Lärarnas riksförbund (2014) s. 8 f.
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Det har alltid funnits – och kommer alltid att finnas – elever som har svårt

att följa de gemensamt uppsatta ordningsregler som finns3, och som till

och med gör det mesta i sin makt för att försöka provocera lärare och

uppvigla andra elever. För läraren är den här typen av elever ett stort

problem, inte bara för att de får ta emot provokationer dagarna i ända,

utan även för att bristen på lugn, trygghet och studiero drabbar alla de

elever som sköter sig och är i skolan för att lära sig. 

I UR-programmet ”Skolministeriet: Över gränsen”4 får man i ett reportage

lyssna till Alexander och Kristina, två mycket erfarna lärare, som föll offer

för elevers provokationer. Den ena, Alexander, knuffade in en elev i ett

fotbollsmål och den andra, Kristina, stängde in en elev i ett skåp. För båda

fick det oerhört stora konsekvenser. Både Alexander och Kristina menar,

precis som framgick i den ovan nämnda undersökningen från Lärarnas

Riksförbund, att det råder en osäkerhet kring vad lärare får göra mot

elever. Den utbildning man får på området när man studerar till lärare är

bara på ett fåtal högskolepoäng, och enligt Karin Engström vid

Lärarhögskolan i Stockholm, som intervjuas i programmet, så innehåller

kursen ingen verksamhetsanlagd utbildning, utan bara teoretiska

diskussioner. Detta eftersom den knappa tiden gör att det inte finns någon

tid till praktisk undervisning. Karin Engström berättar vidare att det

förebyggande arbetet är oerhört viktigt och att situationer där lärare

känner sig tvungna att bruka våld inte ska uppstå om det preventiva

arbetet utförs på ett bra sätt. 

Trots att många är överens om att det är viktigt att arbeta förebyggande

och att våld är den absolut sista utvägen så uppstår situationer där våld

måste brukas ändå, vilket anmälningsstatistiken vittnar om. Under det

3 Ordningsregler ska finnas och utarbetas under medverkan av eleverna, SkolL 5 kap. 
5 §.

4 Utbildningsradion (2015).
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första halvåret av 2015 har 810 anmälningar om kränkande behandling

kommit in till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen. Knappt 30 %

av anmälningarna handlar om lärare eller annar skolpersonal som har

kränkt elever och drygt 10 % om att både lärare och elever har varit de som

kränkt annan.5 Att veta var gränsen går för lärarens befogenhet är således

väldigt viktigt eftersom en överträdelse kan få stora konsekvenser för både

lärare och elev. Följden av att gränsen är luddig och otydlig blir, precis som

de säger i reportaget om Alexander och Kristina ovan, att lärarens bästa

lösning för att inte riskera att gå över gränsen och bli anmäld är att

undvika konfrontationer och problem. Det är inte någon bra lösning

eftersom läraren har en skyldighet att ingripa och lägga sig i när bråk och

problem uppstår. Gör man inte det så kan det få förödande konsekver,

nämligen en skola utan vuxna, ansvarstagande personer och en miljö där

ingen lägger sig i när bråk och problem uppstår. En sådan studiemiljö är

inte eftersträvansvärd för någon och därför har jag valt att undersöka

frågan om hur långt lärarens befogenhet gällande våldsanvändning mot

elev egentligen sträcker sig.

5 Skolinspektionen (2015-10-06).
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på var gränsen går för lärarens

befogenheter att använda våld mot elever i skolan och i vilka situationer

våld är acceptabelt. Denna gränsdragning är av central betydelse att känna

till för både elever och lärare. För de enskilda eleverna är det viktigt att ha

kunskap om sina egna rättigheter på området så att de, om de hamnar i

situation där läraren använt våld eller på annat sätt begått en kränkande

handling, vet när gränsen för vad som är tillåtet har passerats. Lärare å

andra sidan måste ha kännedom om var gränsen går så att de vet vilka

befogenheter de har för att hantera stökiga elever och upprätthålla

studiero i klassrum och skola, utan att behöva oroa sig för anmälningar

eller andra typer av reprimander. 

Den övergripande rättsfrågan för uppsatsen är: 

1. Vilka befogenheter har läraren när det gäller att använda våld mot

elever i skolan?

För att besvara den övergripande frågan kommer även två delfrågor att

ställas:

2. Vilka rättigheter har elever?

3. Vad innebär lärarens tillsynsplikt?
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1.3 Metod och material

Uppsatsen skrivs utifrån den rättsdogmatiska metoden. Det är osäkert

exakt vad som inryms i metoden och det finns nästan lika många

definitioner som det finns rättsvetenskapare.6 Många menar att gränsen

mellan de olika juridiska metoderna är flytande, och att det därför är svårt

att ge något exakt svar på frågan om vad metoden innebär. I den här

uppsatsen väljer jag att tolka metoden så som att den innebär att man

avser att identifiera och använda de rättskällor som är relevanta för att

fastställa gällande rätt på ett visst område.7 

I rättsdogmatiken är det också brukligt att de resultat som eftersträvas i

det arbete som görs ska ha en räckvidd som inte begränsas till det enskilda

fallet, utan ska kunna tillämpas i allmänhet och ha en generell räckvidd.

För att kunna nå sådana resultat måste rättskälleläran beaktas. Det är en

metod som används för att rangordna de rättskällor som identifierats för

att kunna fastställa gällande rätt.8 Att rangordna källorna är viktigt därför

att det kan råda oenighet sinsemellan källorna angående vad som är

gällande rätt, och då är det viktigt att veta vilken källa som har företräde

framför en annan.

Jag kommer att använda mig av de traditionella rättskällorna lagtext,

förarbeten, praxis och doktrin. Även FN:s barnkonvention och

Europakonventionen kommer att användas. För att komplettera dessa

kommer jag att ta hjälp av olika uttalanden från myndigheten och

intresseorganisationer. Lagtext kommer att värderas högst av

6 Se exempelvis Lavin (1989), Peczenik (1990), Jareborg (2004), Kleineman (2013) och 
Sandgren (2015).

7 Sandgren (2015), s. 43.
8 Sandgren (2015), s. 40.
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rättskällorna9, och de lagar som kommer att användas är framförallt

regeringsformen, brottsbalken, skollagen och föräldrabalken. För att förstå

och kunna tolka lagarna bättre kommer även förarbeten att tas hänsyn till.

Först och främst propositionen som lade grunden till den nya skollagen,

men också andra propositioner. Jag kommer även, som jag nämnde ovan,

a t t a n v ä n d a m i g a v u t t a l a n d e n f r å n m y n d i g h e t e r o c h

intresseorganisationer. Även om de inte är bindande juridiskt utan mer

ska ses som förtydliganden och tolkningar av gällande lagstiftning så är de

relevanta för framställningen.10 Dessutom kommer Barnombudsmannens

årliga rapport från 2015 att hänvisas till för att ytterligare tillföra en

dimension till uppsatsen, genom att ytterligare förstärka barnperspektivet.

När det gäller domstolspraxis så kommer domar från Högsta domstolen

och hovrätten att behandlas. Stor vikt kommer att läggas vid de två HD-

domarna som har fått stort genomslag i rättstillämpningen på grund av sitt

prejudikatvärde. De hovrättsdomar som också behandlas har inget

prejudikatvärde, men hjälper likväl till med att ytterligare förtydliga var

gränsen går för lärarens befogenhet att använda våld mot elever.

Under arbetet med uppsatsen har dessutom viss doktrin använts. Den har

framförallt används som en källa till information om de andra

rättskällorna, trots att den av många rättsvetenskapare också ses som en

rättskälla i sig själv.11

9 Bernitz m.fl. (2010) s. 28.
10 Rimsten (2008), s. 25 f.
11 Se Kleineman (2013) s. 33 och Sandgren (2015) s. 44.

10



1.4 Terminologi

”Elev” definieras som barn som deltar i undervisning i grundskolan. 

”Barn” kommer att användas synonymt med elev i framställningen.

”Kränkande behandling” avser kränkande behandling genom fysiskt våld

om inget annat anges. I övrigt används samma definition som i SkolL 6

kap. 3 §.

”Undervisning” definieras på samma sätt som i SkolL 1 kap. 3 §.

”Skola” avser skolor inom såväl det privata som offentliga skolväsendet. I

de fall bara en viss typ av skolform avses så kommer det uttryckligen att

stå. Jag ser ingen mening att skilja på skoltyperna i framställningen då det

uttryckligen är sagt av lagstiftaren att samma regler ska gälla för skolor

med offentliga och enskilda huvudmän.12

”Lärare” avser den person som leder undervisningen.

1.5 Disposition

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande. Jag inleder med att

beskriva en kort bakgrund kring hur regleringarna av lärares befogenhet

att använda våld för att upprätthålla ordning och ingripa vid

ordningsstörningar har utvecklats från tiden då aga var tillåtet till idag.

Efter det kommer jag att i avsnitt 3 redogöra för elevens rättigheter i

skolan och sedan i avsnitt 4 kommer lärarens befogenheter gällande

våldsanvändning att granskas närmare, tillsammans med de skyldigheter

som kommer med tillsynsplikten och lärarens garantställning. Därefter

kommer uppsatsen att avslutas med en analys- och diskussionsdel.

12 Prop. 2009/10:165 s. 323.
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1.6 Avgränsningar

Fokus för framställningen kommer att vara lärarens befogenheter att

använda våld mot elever i grundskolan. Andra skolformer kommer inte att

behandlas i uppsatsen annat än i förbifarten. De disciplinära åtgärder som

behandlas i SkolL 5 kap. 7-20 §§ gällande utvisning, kvarsittning,

omplacering och avstängning kommer inte heller att ägnas mer än någon

enstaka passage åt. Inte heller arbetsmiljön i skolan, anmälningsplikten

eller det krav på skadestånd som kan riktas mot huvudmannen enligt

SkolL 6 kap. kommer att behandlas närmare. Jag har valt att lägga fokus

enbart på fysiskt våld, trots att psykiskt våld kan vara ett stort problem

även det. Anledningen till dessa avgränsningar är att informations-

mängden och frågorna annars hade blivit för stora och därmed ohanterliga

i den här formen och typen av framställningen.
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2 Bakgrund

För bara ett femtiotal år sedan var kroppslig bestraffning av elever ingen

märklig företeelse och våld i skolan var inget man höjde på ögonbrynen åt.

En lärare kunde använda antingen sina egna händer eller redskap för att

bestraffa elever som inte skötte sig, men precis som samhället i stort så

gick även lagstiftningen framåt och 1958 förbjöds agan inom svensk rätt.

Det skedde i och med införandet av folkskolestadgan (1958:399) där våld i

bestraffningssyfte från lärare mot elev förbjöds i 54 §. Förbudet följde även

med in i den dåvarande skollagen (1962:319) där det fördes in i 26 §.

Den allmänna uppfattningen om aga både i hemmet och i skolan hade vid

mitten på 1900-talet svängt och att lärare skulle behöva ta till kroppslig

bestraffning för att uppräthålla lugn och ordning i skolan ansågs förlegat.

Man bedömde därför, vid förberedandet av 1985 års skollag (1985:1100),

att något uttryckligt och kodifierat förbud inte längre behövdes i skollagen

eftersom det redan var förbjudet enligt RF 2 kap. 5 § om absolut förbud

mot kroppsstraff.13 Utöver våld i bestraffningssyfte så finns det situationer

där lärare kan känna sig tvungna att handgripligen ingripa mot elever av

andra syften, så som att undvika skador på personer eller material, eller att

bibehålla studiero och lugn i klassrummet. De här situationerna är inget

nytt utan har funnits i alla tider, men sedan agan försvann så är gränsen

otydlig för vad läraren har tillåtelse att göra och inte. Ämnet aktualiserades

återigen i slutet på 1980-talet med ett betänkande från Justitieutskottet14

efter en motion i samband med det uppmärksammade ”Äppelkrigsfallet”15,

som diskuteras mer utförligt nedan under avsnitt 4. 

13 Se DsU 1981:4 s. 58 f.
14 Se 1989/90:JuU3 Lärares tillsynsplikt m.m.
15 NJA 1988 s. 586.
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Motionärerna ansåg att rättsläget gällande lärares rätt att ingripa var

oklart och att det därför behövdes mer precisa regler kring de rättigheter

och skyldigheter som lärares tillsynsplikt innebär. Man menade vidare att

tillsynsplikten och rätten till kroppsliga ingrepp mot elever borde regleras i

skollagen, och att man – genom en ändring av 24 kap. 2 § 2 st. i

brottsbalken – borde ge lärare en utvidgad ansvarsfrihet för gärningar som

annars skulle vara att anse som brottsliga. Ingen remissinstans ville dock

ha en utvidgning av lärarens rätt att använda våld, men flera av

instanserna höll med om att ett behov om att precisera tillsynspliktens

innehåll fanns.16 Utskottet valde att gå på remissinstansernas linje och

ansåg att någon närmare precisering inte behövdes genom en ny reglering.

Man medgav också att man var oroade över den ökade användningen av

våld som en reglering skulle kunna medföra om den infördes i lagen,

eftersom toleranströskeln för våld i så fall riskerade att sjunka.17

Nu har ämnet blivit aktuellt igen i och med antagandet av 2010 års skollag

(2010:800) där det faktiskt finns en reglering i 5 kap. 6 § om lärarens rätt

att vidta åtgärder mot elever till följd av de principer som HD för första

gången myntade i ”Äppelkrigsfallet” och som återigen dök upp i

”Snöbollskrigsfallet”18. Regleringen är restriktiv, och en osäkerhet, som om

möjligt är ännu större och mer aktuell idag än någonsin, är hur

långtgående lärarens befogenhet att använda våld mot eleverna verkligen

är. Det kan uppstå – och uppstår ofta enligt den diskuterade

anmälningsstatistiken i avsnitt 119 – situationer i skolan där visst våld är

nödvändigt från lärarens sida för att skydda sig själv, elever eller egendom

från att ta skada. Dessvärre är det långtifrån säkert hur långt befogenheten

sträcker sig, hur mycket våld som är acceptabelt och i vilka situationer det

får användas.

16 Se 1989/90:JuU3 Lärares tillsynsplikt m.m. s. 5 ff.
17 Se 1989/90:JuU3 Lärares tillsynsplikt m.m. s. 12
18 NJA 2009 s. 776.
19 Skolinspektionen (2015-10-06).
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3 Elevers rättigheter

3.1 Inledning

Skolans syfte och skyldighet är att utbilda elever20 och det är för deras skull

skolan och rätten till utbildning finns. För att undersöka gränserna för

lärarens befogenheter att använda våld mot elever i skolan så är det därför

av största vikt att först ta reda på vilka rättigheter som tillkommer elever.

Detta eftersom det är en grundförutsättning att känna till dels

rättigheternas innehåll men också elevens ställning i svensk rätt för att

kunna göra en djupare och mer allsidig analys kring lärares

våldsanvändning.

I svensk rätt regleras barns rättigheter på ett par olika ställen. I

grundlagen är det regeringsformen som listar de fri- och rättigheter som

finns, medan andra källor så som Europakonventionen och FN:s

barnkonvention också har ett starkt rättighetsskydd som kommer att

undersökas. Nedan kommer jag att gå igenom respektive rättskälla och

undersöka vilka rättigheter som tillkommer barn och huruvida de gäller i

skolan. Utgångspunkten är regeringsformen som leder vidare till

Europakonventionen och FN:s barnkonvention. Skolplikten kommer även

den att analyseras för att undersöka hur den kan ha betydelse för lärarens

befogenheter i skolan. Avsnittet kommer sedan att avslutas med en kort

sammanfattning.

20 Se SkolL 1 kap. 4 §, Läroplan 11 och Boström & Lundmark (2011) s. 176.
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3.2 Grundläggande fri- och rättigheter

I regeringsformens 2 kap. listas de grundläggande fri- och rättigheterna

som tillkommer var och en gentemot det allmänna. Med var och en menas

alla svenska medborgare, och även de utländska medborgare som vistas i

Sverige förutsatt att inget annat anges.21 Det allmänna, som var och en ska

skyddas mot, se till exempel RF 2 kap. 6 § om kroppsliga ingrepp, avser

stat och kommun, och här innefattas skolor inom såväl det offentliga-22

som det privata skolväsendet23. Även barn omfattas av fri- och

rättigheterna, vilket går att utläsa i motiven till den reformerade

regeringsformen där det står skrivet att regeringsformens 2 kap. är

utformat på ett sådant sätt att de ska gälla oavsett ålder.24 Barn och vuxna

är således helt likställda när det kommer till de fri- och rättigheter som

regeringsformen omfattar, om inget annat står. Bland annat Sveriges

advokatsamfund ville dock komplettera regeringsformens 2 kap. med ett

särskilt stadgande om barnets rättigheter, men det tyckte inte lagstiftaren

behövdes och motiverade det med att den nya, reformerade

regeringsformen innebar att barns rättigheter i allt väsentligt är skyddade

på samma sätt som vuxnas.25

I regeringsformens 2 kap. finns, till att börja med, ett skydd mot

kroppsstraff och tortyr i 5 §. Paragrafen innebär att all form av kroppslig

bestraffning är förbjuden och att en sådan typ av bestraffning aldrig ska

förekomma. Med kroppslig bestraffning avses fysiskt lidande så som

exempelvis spöstraff eller stympning medan begreppet tortyr avser både

fysiskt och psykiskt våld.26 Genom en läsning av RF 2 kap. 20 § e contrario

21 Se exempelvis RF 2 kap. 3 § och RF 2 kap. 25 §. Mer läsning finns i Warnling-Nerep, 
Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 165.

22 Bernitz (2011) s. 239.
23 Boström & Lundmark (2011) s. 92 ff.
24 Prop. 2009/10:80 s. 187.
25 Prop. 2009/10:80 s. 187.
26 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 177
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kan man dessutom utläsa att det är en absolut rättighet som inte får

begränsas genom lag.27 Det är alltså totalt förbjudet med kroppsstraff i

svensk rätt och det enda sättet att ändra på det är genom att ändra

grundlagen.

Förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i RF 2 kap. 6 § kan däremot

begränsas genom lag enligt RF 2 kap. 20 §. Det kallas därför för en relativ

rättighet.28 Begränsningar får, enligt RF 2 kap. 21 §, bara göras för att

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt stamhälle och får

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Sådana

begränsningar finns exempelvis i polislagen (1984:387), se till exempel

avsnittet om vissa befogenheter för polismännen gällande användning av

våld – 10 § och 10 a §.

Förutom ovanstående rättigheter så innehåller regeringsformen även ett

par sociala rättigheter. Till de sociala rättigheterna hör bland annat rätten

till hälsa, arbete, bostad och social omsorg.29 Vissa av de sociala

rättigheterna fastslås i regeringsformens målsättningsstadgande i 1 kap. 2 §

medan en annan viktig sådan rättighet har fått plats i RF 2 kap. 18 § -

rätten till utbildning. Mer om den rätten i avsnitt 3.5.

27 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 167 f.
28 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 167 f.
29 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 162.
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3.3 Europakonventionen

Enligt RF 2 kap. 19 § har Sverige åtagit sig att inte meddela lagar eller

andra föreskrifter som står i strid med Europakonventionen.

Konventionen, som Sverige ratificerade år 1953, består av en

huvudkonvention och sex stycken tilläggsprotokoll. Tilläggsprotokollen är

separata från huvudkonventionen på så sätt att bara de stater som anslutit

sig särskilt till ett visst protokoll är bundet av det.30 Exempelvis finns det

ett tilläggsprotokoll som förbjuder dödsstraff helt och hållet, vilket alltså

Europakonventionen inte gör trots att art. 2 skyddar rätten till liv.31

Huvudkonventionen omfattar dels en rättighetskatalog32 dels regler om

processen i Europadomstolen33 och även traktaträttsliga frågor34. I

nedanstående framställning är det rättighetskatalogen som är av intresse.

Alla anslutna stater är bundna av konventionens rättighetskatalog och

således är den tillämplig som lag i Sverige.35 Rättighetskatalogen är att se

som ett minimiskydd och i de fall skyddet är starkare i den nationella

lagstiftningen så ska det starkare skyddet gälla.36 Rättigheterna tillkommer

alla som befinner sig inom en konventionsstats jurisdiktion, se art. 1 i

konventionen. Det innebär att det inte görs någon skillnad på statens egna

medborgare, utlänningar och statslösa, och att konventionen gäller oavsett

ålder. Rättigheterna i konventionen tillkommer alltså även skolbarn.37

30 Fisher (2012) s. 49.
31 Fisher (2012) s. 49.
32 EKMR art. 2-18.
33 EKMR art. 19-51.
34 EKMR art. 52-59.
35 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 163 f.
36 EKMR art. 53.
37 Se exempelvis fallet Castello-Roberts mot Förenade kungariket som refereras nedan.
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Art. 3 i konventionen stadgar att ingen får utsättas för tortyr eller

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den påminner

om förbudet mot tortyr och dylik behandling i RF 2 kap. 5 §. Enligt praxis

så ska tortyr ses som en grövre och mer kvalificerad form av omänsklig

eller förnedrande behandling och ska innebära ett särskilt och intensivt

lidande för offret.38 Även behandling som är omänsklig eller förnedrande

men inte innebär ett särskilt och intensivt lidande för offret faller under

artikeln. Om ett kroppsligt ingrepp inte är allvarligt nog för att falla in

under artikel 3 så kan artikel 8 vara tillämplig istället.39 Ett exempel på ett

fall där domstolen har prövat räckvidden av art. 3 är Campbell och Cosans

mot Förenade kungariket, som gällde skolaga som disciplinstraff. Frågan

var om själva hotet om aga stod i strid med art. 3 eller om man var tvungen

att ha blivit utsatt själv. Domstolen kom fram till att själva hotet inte

räckte för att det skulle strida mot artikeln i fråga.40 Även Costello-Roberts

mot Förenade kungariket behandlar Europa-konventionens art. 3 och

handlar om en sjuårig pojke på en skotsk internatskola. Efter att ha

misskött sig blev pojken bestraffad med tre slag med en gymnastiksko

utanpå sina byxor. Domstolen ansåg i det här fallet att det inte förelåg ett

brott mot art. 3 eftersom slagen inte hade varit  tillräckligt allvarliga för att

omfattas av förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande

behandling.41

Europakonventionens art. 8 behandlar skydd för den enskildes privat- och

familjeliv. Den är att jämföra med stadgandet i RF 2 kap. 6 §. Artikeln är

avsedd att skydda även den fysiska integriteten, vilket innebär en rättighet

att vara fri från kroppsliga ingrepp. Skillnaden mellan art. 3 och art. 8 i

konventionen, som båda behandlar skyddet mot fysiska intrång är – som

nämnts i stycket ovan – handlingens svårighetsgrad.

38 Fisher (2012) s. 53.
39 Fisher (2012) s. 54 och s. 70.
40 Danelius (2012) s. 84.
41 Danelius (2012) s. 84.
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Begränsningar av skyddet för den enskildes privat- och familjeliv i art. 8

får bara göras, enligt art. 8.2, med stöd av lag och om inskränkningen är

nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till bland annat statens

eller den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, för att

förebygga oordning syfte eller till skydd för hälsa eller andra personers fri-

och rättigheter.42

3.4 Barnkonventionen

Förutom rättigheterna i regeringsformen och Europakonventionen så

finns även FN:s barnkonvention som reglerar barns rättigheter. Den

antogs av FN:s generalförsamling 1989 och Sverige skrev under och

ratificerade konventionen 1990.43 Den är inte direkt tillämplig som lag i

Sverige, utan man har istället valt, från riksdagens sida, att inkorporera

den i svensk rätt genom att omarbeta svensk lagstiftning så att den – i

huvudsak – överensstämmer med barnkonventionen.44 I många deler har

dock barn ett starkare skydd enligt svensk rätt än vad konventionen ställer

som minimikrav.45

Konventionen inleds med att man i art. 1 definierar vad ett barn är och

enligt artikeltexten så ska varje människa under 18 år vara att betrakta

som barn. I art. 2 står skrivet att alla barn är lika mycket värda och har

samma rättigheter, oavsett attribut som exempelvis hudfärg, språk,

religion och politisk uppfattning. Staterna som tillträtt konventionen ska

även, enligt samma artikel, vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

42 Fischer (2012) s. 69 f.
43 Schiratzki (2010) s. 19.
44 Hülphers (2014) s. 313.
45 Ds 2011:37 s. 20.
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ett skydd mot diskriminering finns. 

Enligt barnkonventionens art. 3 så ska barnets bästa, vid åtgärder som rör

barn, alltid komma i främsta rummet. Den här artikeln har inkorporerats i

svensk rätt genom SkolL 1 kap. 10 § som stadgar att barnets bästa ska vara

utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet som skollagen

reglerar. Barnets bästa innebär inte att barnets vilja alltid går igenom eller

är utslagsgivande, utan faktorer som ålder och mognad påverkar hur

mycket vikt som läggs vid barnets åsikt.46 I art. 19 kan man läsa att alla

barn ska skyddas mot fysiskt och psykiskt våld och andra övergrepp av

föräldrar eller annan som har hand om barnet. Barns rätt till utbildning

och kostnadsfri grundskola, som också kommer till uttryck i RF 2 kap.

18 §, fastslås i art. 28 i konventionen. I samma artikel står det även skrivet

att konventionsstaterna ska säkerställa att disciplinen i skolan ska

upprätthållas på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet.

Inte heller tortyr, bestraffning eller annan grym behandling av barn är

förenlig med konventionen, enligt art. 37, och om frihetsberövande av ett

barn sker så måste det ske i enlighet med lag och som sista utväg för

kortast lämpliga tid. Även art. 41 är av intresse, då den stadgar att om det

finns bestämmelser i nationell rätt eller annan, för den staten gällande,

internationell rätt som ger ett mer långtgående skydd för barns rättigheter

än konventionen så ska de bestämmelserna gälla istället.

46 Boström & Lundmark (2011) s. 95.
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3.5 Skolplikten

I Sverige finns det dessutom en skolplikt för barn. I det här avsnittet är

tanken att reda ut vad den egentligen innebär, och om det är en rättighet,

en skyldighet eller både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan.

Till att börja med kan det konstateras att det enligt svensk grundlag

föreligger en rätt till utbildning för alla barn boende i Sverige.47 Den här

rättigheten regleras i RF 2 kap. 18 § där det stadgas att alla barn som

omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. Det här följer

också av SkolL 1 kap. 8 § där det står att alla människor oberoende av

sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning,

liksom SkolL 7 kap. 3 § som också hänvisar till stadgandet i

regeringsformen. Men det är inte bara en rättighet utan det är också en

skyldighet att uppfylla skolplikten, den kräver nämligen att barnet är

närvarande i skolan och tar del av utbildningen.48

I skollagens 7 kap. regleras skolplikten närmare. Barn som är bosatta i

Sverige har skolplikt enligt SkolL 7 kap. 2 §, men vissa undantag för

varaktig utlandsvistelse eller andra förhållanden kan göras enligt

paragrafens 2 st. Skolplikten innebär att alla barn som omfattas enligt 2 §

dels har rätt till kostnadsfri utbildning och en plikt att vara närvarande i

skolan enligt SkolL 7 kap. 17 §. Plikten inträder under höstterminen det år

då barnet fyller sju år, vilket går att läsa i samma kapitels 10 §, och den

fullgörs i normala fall under tiden i grundskolan49. Ansvaret för att

skolplikten fullgörs läggs inte på den enskilda eleven, utan det är först och

främst den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn som är ansvarig.

Kommunen där barnet har hemvist är ansvarig för att att barnet får den

47 Danelius (2012) s. 578 ff.
48 SkolL 7 kap. 17 §.
49 Samma gäller för grundsärskola, sameskola eller specialskolan, se SkolL 7 kap. 5-7 §§.
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utbildning som denne har rätt till och kommunen som står som huvudman

för skolan ska se till att eleverna som går i den skolan fullgör skolgången

samt rapportera till hemkommunen om en elev utan giltig orsak är

frånvarande i betydande utsträckning.50

Den här plikten, att eleven har en skyldighet att infinna sig i skolan för att

få ta del av sin rätt till undervisning och fullgöra sin skolplikt, gör att

kritiska röster har höjts om att våld från lärare mot elever ska tas

allvarligare på eftersom barnen inte har något val utan är tvingade att vara

i skolan.51

3.6 Sammanfattning

Ovanstående genomgång av elevers rättigheter har visat att det finns skydd

för eleverna i regeringsformen, Europakonventionen och FN:s

barnkonvention mot kroppsstraff, tortyr och andra kroppsliga ingrepp. Det

är dessutom uttalat att barnets bästa ska tas hänsyn till vid beslut som rör

barnet i både barnkonventionen och skollagen. Barnkonventionens art. 19

om skydd mot fysiskt våld från föräldrar och andra som har hand om

barnet tillsammans med art. 28 om att disciplinen i skolan ska

upprätthållas på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet

är också värda att ha i bakhuvudet när vi går vidare till att undersöka

lärarens tillsynsplikt i nästa avsnitt. Elevers rätt till kostnadsfri grundskola

finns även den reglerad, men det är inte bara en rätt till utbildning utan

det föreligger också en plikt att närvara.

50 SkolL 7 kap. 20-22 §§.
51 Se till exempel Barnombudsmannens rapport från 2015, s. 63.
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4 Lärarens skyldigheter och befogenheter

4.1 Inledning

I avsnitt 3 diskuterades elevers rättigheter och vilket skydd mot kränkande

behandling, kroppsliga bestraffningar och annat våld de har i olika

rättskällor. I det här avsnittet kommer fokus istället att ligga på de

skyldigheter och befogenheter som läraren har.

Avsnittet kommer att ta sin början med en genomgång av de befogenheter

som läraren har genom lagstiftning i framförallt skollagen och

föräldrabalken, för att sedan gå vidare och utreda hur de straffrättsliga

bestämmelserna om brotten och ansvarsfrihetsgrunderna påverkar

framställningen och till sist presenteras lärarens tillsynsplikt, vad den

innebär och vilka skyldigheter som kommer med denna.

4.2 Skyldigheter och befogenheter enligt lag

4.2.1 Skollagen

Skollagen är den lag som reglerar skolväsendet. Alltifrån bestämmelser för

förskola till kommunal vuxenutbildning regleras där i. Skollagens 5 kap.

handlar om trygghet och studiero och huvudregeln om disciplinära

åtgärder i 6 § säger att lärare får vidta de åtgärder som är befogade för att

säkerställa elevernas trygghet och studiero eller för att komma komma
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tillrätta med en ordningsstörande elev. I samma paragrafs 3 st. stadgas att

åtgärden bara får vidtas om den står i rimlig proportion till syftet med den

och övriga omständigheter. Något tydliggörande av vilka de befogade

åtgärderna är eller hur bedömningen angående proportionaliteten av

handlandet görs finns inte i lagen, och i förarbetena stadgas att den åtgärd

som vidtas inte får vara kränkande för den enskilda eleven integritet eller

värdighet och syfta till att förbättra den drabbade elevens framtida

uppträdande och inte för att bestraffa. Man skriver också att paragrafen

finns för att förtydliga att läraren har en befogenhet utöver nöd- och

nödvärnsrätten.52 Viktigt att notera är att lärare bara har rätt att agera

enligt SkolL 5 kap. 6 § under pågående undervisning eller, som Boström

och Lundmark skriver, också ”när eleverna i övrigt står under ledning av

läraren [vid exempelvis] friluftsdagar, när läraren äter med barnen eller är

rastvakt”53. Rektorer, som också berörs av paragrafen, har däremot rätt att

agera oberoende av tid och plats så länge agerandet sker inom ramen för

yrkesutövningen.54 Samtidigt som ovanstående lagrum finns, så finns

också i SkolL 6 kap. 9 § ett allmänt förbud om att huvudmannen eller

personalen – inklusive läraren – inte får utsätta en elev för kränkande

behandling. Barn- och elevombudet uttalade sig om detta i ett ärende från

2008 då man sade att personalen i skolan har en skyldighet att

upprätthålla ordning, trygghet och arbetsro i skolan, och menade vidare

att det måste klaras av utan att använda våld mot elever. Samtidigt medger

BEO i uttalandet att det ibland kan finnas omständigheter som berättigar

våld, till exempel om det finns risk för att elever kan komma till skada om

ett ingripande inte sker. Sådant våld, menar BEO, ska dock inte ses som

kränkande behandling i den mening som lagen avser.55

52 Prop. 2009/10:165 s. 322.
53 Boström & Lundmark (2011) s. 288.
54 Boström & Lundmark (2011) s. 288.
55 BEO 2009-09-07, dnr SV2008:1262-45.
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Läraren har rätt att, enligt skollagens 5 kap., ta till ytterligare disciplinära

åtgärder utöver 6 § för att komma tillrätta med ordningsstörande elever

och uppnå en bra studiemiljö för övriga elever. Man har rätt att, enligt

samma kapitels 7 §, visa ut en elev från klassrummet för resten av

lektionen om eleven stör lektionen eller på något annat sätt uppträder

olämpligt och håller kvar vid det olämpliga beteendet trots muntliga

tillsägelser från läraren. I 8 § stadgas att man som lärare har rätt att

besluta om kvarsittning, förutsatt att samma förutsättningar som i 7 § är

uppfyllda. 

Omhändertagande och återlämning av föremål regleras i 22-23 §§ i samma

kapitel, vilket ger lärare befogenhet att omhänderta föremål som är

störande för undervisningen eller farliga för elevernas säkerhet. Det finns

också mer omfattande åtgärder som kan användas mot de allra mest

problematiska eleverna, så som tillfällig omplacering enligt 12 § och

avstängning från skolan enligt 14 §, men eftersom de är av mer

administrativ karaktär och inte handlar om lärarens våldsanvädning så

kommer de att bortses ifrån här.

4.2.2 Brottsbalken

Brottsbalkens bestämmelser om brott gäller även för lärare. Läraryrket ger

per automatik ingen rätt att misshandla, ofreda eller på annat sätt tvinga

elever till saker som de inte vill. Det har till och med diskuterats om brott

begågna av lärare mot elever ska betraktas som mer allvarliga på grund av

skolplikten och den beroendeställning som eleven har gentemot läraren.56

Men likväl som brottsbalkens bestämmelser gäller även för lärare så kan

även de ansvarsfrihetsgrunder som finns i brottsbalken om nöd och

56 Boström & Lundmark (2011) s. 325 f.
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nödvärn åberopas av lärare. Det innebär att vissa brott som lärare begår

mot elever tolereras på grund av att det finns en rättfärdigande

omständighet som ursäktar brottet. Det kan till och med ibland vara

tvärtom, att en lärare på grund av sin roll och ställning har en skyldighet

att begå en annars brottslig handling för att förhindra att ett annat

allvarligare brott fullbordas, och därför är den här delen av

framställningen relevant för fortsättningen. En lärare kan till exempel bli

tvungen att ofreda eller olaga frihetsberöva en elev för att förhindra att en

annan elev blir misshandlad.57 Mer om detta diskuteras senare i detta

avsnitt, när brotten, ansvarsfrihetsgrunderna och begreppet garant-

ställning har avhandlats.

4.2.2.1 Brotten

De brott som vanligtvis aktualiseras när det handlar om kränkande

behandling eller våld av lärare mot elever är misshandel, olaga

frihetsberövande, olaga tvång och ofredande. Brottet misshandel regleras i

BrB 3 kap. 5 § och handlar om att en person uppsåtligen orsakar någon

annan person kroppsskada eller smärta. Är brottet grovt så aktualiseras

BrB 3 kap. 6 § om grov misshandel. Handlar det istället om att en person,

av oaktsamhet istället för uppsåtligen, orsakar en annan person

kroppsskada så ska denne dömas för vållande till kroppsskada, BrB 3 kap.

8 §.

Den andra typen av brott som kan bli aktuella är brott mot frihet och frid,

och då framförallt olaga frihetsberövande, olaga tvång och ofredande.

Olaga frihetsberövande regleras i BrB 4 kap. 2 § och handlar om att en

57 Se dom från hovrätten för nedre Norrland, Mål nr. B 549-14, 2015-04-13, som handlar 
om det omvända. En lärare stänger in ett par elever i ett omklädningsrum för att 
förhindra att de blir misshandlade. Läraren friades i både tingsrätt och hovrätt.
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person spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten,

medan olaga tvång, som regleras i BrB 4 kap. 4 §, handlar om att en person

genom misshandel, annat våld eller hot om våld tvingar någon att göra,

tåla eller underlåta något. Ofredande är ett något lindrigare brott och

innebär att en person exempelvis knuffar någon, sliter i någons kläder,

fäller någon genom att sätta krokben eller på annat sätt stör någon på ett

sådant sätt som ofredar annan men utan att räknas som misshandel eller

någon av de andra brottstyperna. Brottet ofredande regleras i BrB 4 kap.

7 §. 

4.2.2.2 Ansvarsfrihetsgrunder

Även om det konstateras att ett brott har begåtts finns det, i svensk rätt,

vissa grunder för ansvarsfrihet. Grunderna fungerar som en ursäkt för det

beteende som har utgjort själva brottet. Vilka de är regleras i brottsbalkens

24 kap. och går att dela in i handlingar begångna i fyra olika situationer: i

nödsituationer, under offentlig maktutövning, på förmans order eller med

samtycke. Nedan presenteras de olika typerna av situationer mer

ingående.

Handlingar som annars är straffbelagda tillåts om de företas i en

nödvärnssituation, men det krävs att gärningen inte är uppenbart

oförsvarlig. Vad som menas med en nödvärnssituation räknas upp i BrB 24

kap. 1 §. Listan är uttömmande och det innebär att det inte finns några

andra nödvärnssituationer än de som nämns i paragrafen. Rätt till

nödvärn föreligger därför mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt

angrepp på person eller egendom, mot den som hindrar att egendom

återtas på bar gärning, mot den som olovligen trängt in eller försöker

tränga in i rum, hus, gård eller fartyg och den som vägrar att på tillsägelse
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lämna annans bostad. Dessutom krävs, som tidigare nämnt, att den

gärning som begås inte ska vara uppenbart oförsvarlig. En hämndaktion

kan aldrig vara nödvärn, utan när angreppet är avslutat så försvinner

möjligheten till nödvärn.58 Däremot kan, om alla förutsättningar är

uppfyllda, nödvärnsrätt föreligga mot angrepp som kommer från psykiskt

avvikande och barn. En lärare kan alltså ha rätt till nödvärn vid ett

angrepp från en elev.59

Det som krävs är att nödvärnshandlingen är avsedd att försvara sig själv,

eller någon annan, och riktad mot angriparen. Det behöver alltså inte vara

den som angrips som försvarar sig själv, utan någon annan kan träda i den

angripnes ställe.60 Viktigt att notera är att nödvärnshandlingen är

uppenbart oförsvarlig om den påtagligt avviker från vad som har varit

behövligt. Det får inte heller råda ett uppenbart missförhållande mellan

nödvärnshandlingen och den potentiella skada som angriparen kan

orsaka.61

En annan typ av ansvarsfrihetsgrund är nöd. Handlingar som begås i

nödsituationer behandlas i brottsbalkens 24 kap. 4 § och för att det ska

vara fråga om en nödsituation krävs enligt paragrafens 2 st. att fara hotar

liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat

intresse. Skillnaden mellan nöd och nödvärn är att vid en

nödvärnssituation så har händelsen uppkommit genom mänskligt

handlande medan det vid en nödsituation inte krävs något föregående

mänskligt handlande. Ett exempel på en nödsituation kan vara att man

angrips av ett djur i vildmarken och måste bryta sig in i någon annans hus

för att ta skydd. I vissa fall så anses inte angrepp från små barn eller

psykiskt avvikande personer som brottsliga, och i de fallen så kan även

58 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 212.
59 Se HD:s resonemang i NJA 1988 s. 586.
60 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 216.
61 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 217.

29



avvärjandet av dylika angrepp ses som nödsituationer.62 Nedan kommer

två exempel på hur nöd och nödvärn bedöms när det handlar om lärares

våld mot elever:

Exempel 1

Gällande nödvärn så finns en dom från hovrätten för västra Sverige från

2015. Fallet handlar om en 62-årig kvinnlig lärare som tagit tag i en 12-årig

elevs handled och fört elevens arm bakåt med lindrig smärta som följd.

Eleven har i förhör med polisen berättat att greppet i sig gjorde ont och att

han även hade ont efteråt samt på kvällen då han knappt hade kunnat

sova. De uppgifterna stöds av en annan lärare och skolans rektor, som

pratat med eleven kort efter att händelsen inträffade. Den kvinnliga

läraren i fråga hävdade dock att hon hade handlat i nödvärn och att

greppet togs efter det att eleven hade puttat henne. Hon uppgav att hon

kände ilska efter att ha blivit puttad och att hon då tog tag i elevens

handled för att tillrättavisa honom. Som konstaterades ovan så kan dock

aldrig hämndaktioner vara nödvärn, så på grund av hennes egna uppgifter

så ansåg hovrätten att det inte hade varit fråga om en nödvärnshandling

eftersom det var inte fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt

angrepp och för att det utfördes i vredesmod som hämnd för tidigare

händelser. Inte heller enligt SkolL 5 kap. 6 § får sådana åtgärder som

innebär kroppslig bestraffning utföras, och därför kunde inte hennes

handlande anses vara tillåtet enligt den bestämmelsen heller. Hon dömdes

därför för ringa misshandel.63

62 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 221.
63 Hovrätten för västra Sverige, Mål nr. B 2156-15, 2015-11-16.
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Exempel 2:

Gällande nöd så finns det en dom från hovrätten för övre Norrland från

2015 på området. I det fallet var det en kvinnlig lärare som

uppmärksammade att en manlig elev bar omkring på, vad hon trodde var,

en patron i korridoren. I själva verket var det dock en tomhylsa men det

förstod inte läraren vid tillfället. När hon såg eleven i korridoren bärandes

på vad hon trodde var en patron så uppmanade läraren honom att lämna

ifrån sig den vilket han vägrade. Då försökte läraren istället att med hjälp

av våld ta patronen ifrån eleven. I stridens hetta så tog hon tag i elevens

axlar, tryckte ned honom mot golvet och försökte med kraft att bända upp

hans fingrar men inte heller det lyckades. Hon avslutade det hela genom

att slå eleven på armen. Domstolen resonerade i domen kring den

garantställning, mer om den nedan, som man som lärare intar i

förhållande till elever och den skyldighet att ingripa som denna ställning

medför för att hindra att elever skadar andra, egendom eller sig själva.

Vidare, menar domstolen, talar inget för att hon inte trott sig vara i en

nödsituation på grund av den ”skarpladdade patronen” och, med tanke på

hur hon uppfattat situationen kan inte heller hennes åtgärd bedömas som

oförsvarlig. Därför ogillades åtalet om misshandel.64

Två andra typer av allmänna grunder för ansvarsfrihet, förutom nöd och

nödvärn, är samtycke enligt brottsbalkens 24 kap. 7 § och förmans order

enligt brottsbalkens 24 kap. 8 §. De här paragraferna behandlar dels fall

där en person har samtyckt till att bli utsatt för en handling som annars

vore att se som brottslig och fall där en person begår en gärning på order

av någon under vars lydnad han står. Den typen av fall kommer inte att

behandlas mer utförligt än så här eftersom de inte har någon relevans för

den vidare framställningen mer än att de kan vara nyttiga att känna till.

64 Hovrätten för övre Norrland, Mål nr. B 938-14, 2015-04-22.
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Trots att en handling har begåtts som i vanliga fall är brottslig och ingen av

de i brottsbalken stipulerade ansvarsfrihetsgrunderna är tillämpliga, så

finns det ytterligare en sak att ta hänsyn till innan gärningen kan

betecknas som otillåten. Det är principen om social adekvans. Det är en

allmän oskriven undantagsregel och används som en säkerhetsventil i de

fall där alla krav är uppfyllda i övrigt men där det blir orimligt att trots det

döma någon till ansvar. De vanliga typexemplen på sådana tillfällen går att

hitta i sportvärlden och inom vården.65 Ett exempel från sport skulle kunna

vara en handbollsspelare som håller i en annan spelare i strid med spelets

regler, vilket utanför handbollsplanen hade varit att betrakta som

ofredande, men som med beaktande av spelets regler och idé måste ses

som ett tillåtet risktagande och därför anses vara socialadekvat.66 Även

lärares tillsynsplikt, som inte är lagreglerad, anses vara en socialadekvat

ansvarsfrihetsgrund.67 Mer om tillsynsplikten och gränserna för den under

avsnitt 4.4 nedan.

4.2.2.3 Garantläran

Även underlåtenhet att handla kan ibland föranleda straffrättsligt ansvar. I

de fall underlåtenhet inte är straffbelagd så krävs det, enligt huvudregeln,

att den som begår gärningen är i garantställning. Garantställning innebär

att gärningsmannen har haft en skyldighet att handla och förhindra det

inträffade. Det kan till exempel handla om att gärningsmannen låter bli att

hindra att en hund biter någon eller låter bli att hindra att en elev slår en

annan elev.68 Skyddsgaranter och övervakningsgaranter är de två grupper

som personer som befinner sig i garantställning delas in i. Skyddsgaranten

har en skyldighet att avvärja risker som hotar någon eller något medan

65 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 254 f.
66 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 256.
67 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 263 f.
68 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 106 ff.
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övervakningsgaranten har en skyldighet att avvärja risker som utgår från

vissa farokällor. Farokällorna kan exempelvis vara djur, maskiner och

byggnader.69 

Den som har vårdnaden om ett barn fungerar som både skyddsgarant och

övervakningsgarant. Vårdnadshavaren ska därför både avvärja risker som

hotar barnet och risker som utgår från barnet. Eftersom lärare står i

samma garantställning som vårdnadshavarna så innebär det att denne har

samma ansvar och skyldigheter, det vill säga att både avvärja risker som

hotar barnet och risker som utgår från barnet. Den ställningen upphör i

samband med att lärarens tillsynsplikt upphör, det vill säga strax efter

skoldagens slut.70 

Vidare krävs det, för att hålla garanten ansvarig, att det funnits en reell

möjlighet att förhindra brottet, men att denna möjlighet inte tagits på

grund av underlåtenheten att handla.71 Detta torde innebära att lärare har

en relativt stor befogenhet när det handlar om att förhindra brott,

eftersom det är deras skyldighet och att de annars kan hållas ansvariga

enligt BrB 23 kap. 6 § 2 st. 

69 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 112.
70 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 116.
71 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 118.
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4.3 Tillsynsplikten

4.3.1 Inledning

En annan plikt som är relevant för lärarens befogenheter att använda våld

är tillsynsplikten. Den innebär, utöver garanställningen som diskuteras

ovan i avsnitt 4.3.2.3, ett ansvar för den som har vårdnaden om ett barn att

se till att barnet får den omvårdnad och den trygghet som han eller hon

behöver. I begreppet vårdnad ingår också att man har det juridiska

ansvaret för barnet om något skulle inträffa. Man ska även se till att barnet

får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, mognad och andra

omständigheter.72 Ett yngre barn behöver naturligt nog mer tillsyn än ett

äldre barn. 

Syftet med tillsynsplikten är att hindra att barnet orsakar skada för någon

annan och att förhindra att barnet utsätter sig själv för faror. Det här

stadgas i FB 6 kap. 2 § som hänvisar till FB 6 kap. 1 §.

Det finns även lagreglerad tillsynsplikt i bland annat lagen (2007:1150) om

tillsyn över hundar och katter och lagen (1933:269) om ägofred. I lagen om

tillsyn över hundar och katter står det i 1 § att djuren ska hållas under

sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador medan

man i lagen om ägofred har valt att formulera 1 § på sådant sätt att den

som äger eller på grund av nyttjande eller underhåll har hemdjur är

skyldig att se till att djuren inte olovligen kommer in på någon annans

ägor.

72 FB 6 kap. 2 § 2 st.

34



Lärares tillsynsplikt finns inte uttryckligen omnämnd i någon lag, utan den

har växt fram genom praxis på skolområdet men kommer till uttryck i

bland annat SkolL 1 kap. 5 § 2 st. där det stadgas att lärare aktivt ska

motverka alla former av kränkande behandling. Även SkolL 5 kap. 22 §

som handlar om att lärare får omhänderta föremål som är störande för

utbildningen kan tyda på att de behöver ha en viss tillsyn över eleverna.

Detsamma gäller SkolL 5 kap. 6 § som har kommit till som ett uttryck för

de principer som HD har utvecklat i NJA 1988 s. 586 och NJA 2009

s. 776.73 De båda domarna kommer att analyseras närmare i ett avsnitt

nedan. Tidigare fanns tillsynsplikten reglerad i skolförordningen74, men

den försvann från lagtexten i och med att den nya skollagen infördes.

I lärarens tillsynsansvar ingår, förutom att ha tillsyn över eleverna och att

se till att det råder lugn och ordning, också en skyldighet att ingripa om

ordningen störs. Man ska som lärare se till att eleven inte orsakar skada på

sig själv eller någon annan. Även skador på föremål och annat material ska

förhindras. Om man underlåter att göra detta så kan man, som garant,

dömas till ansvar enligt BrB 23 kap. 6 § 2 st. Det finns dock inte, som

tidigare nämnt, några bestämmelser som definierar tillsynsansvarets

gränser eller på vilket sätt lärare kan använda den extra makten som

tillsynsplikten innebär för att tillrättavisa elever.75 Viss hjälp att förstå dess

gränser får man i de ovan nämnda HD-domarna som analyseras senare i

det här avsnittet och i analysavsnittet.

73 Svensk Facklitteratur (2014) s. 52 f.
74 Skolförordningens (1971:235) 14 kap. 10 §.
75 Herlin & Munthe (2011) s. 95 f.
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Utgångsläget som lärare bör vara att eleverna i förskolan kräver tillsyn

hela tiden och att detta behov minskar med tiden vilket leder till att elever

i grundskolans senare år inte kräver speciellt mycket tillsyn.

Gymnasieelever överlag ska inte behöva någon tillsyn alls även om

undantag till den här huvudregeln kan finnas.76 Viss vägledning kring hur

mycket tillsyn som behövs kan hämtas från skadeståndslagens förarbeten

där det stadgas att barn som fyllt 15 år ska kunna ta samma ansvar som

vuxna när det gäller skador orsakade av eget handlande.77 Trots dessa

riktlinjer så ansvarar skolan även för de äldre eleverna från 15 år och uppåt

om något skulle hända. Det här ansvaret gäller under hela skolgången i

likväl förskola som grund- och gymnasieskola.78

När under dagen som lärarens tillsynsansvar för eleverna börjar att gälla

blir i de flesta fall en bedömningsfråga. Eftersom skolan har en skyldighet

att tillhandahålla skolskjuts till vissa elever så börjar tillsynen för de

eleverna när de går på fordonet som ska ta dem till skolan. För övriga

elever så handlar det om en rimlig tid strax innan första lektionens start.

Det är inte exakt fastställt när tillsynsansvaret tar sin början, men

åtminstone 10-15 minuter innan första lektionens början anses rimligt

enligt doktrin.79 När sista lektionen har slutat och eleven har lämnat

skolans område så upphör tillsynsansvaret. För de elever som får

skolskjuts så upphör tillsynen när de kliver av fordonet. Fram tills dess är

alltså skolan fortsatt ansvarig för alla elever och kan hållas ansvarig om

något händer.80

76 Herlin & Munthe (2011) s. 97.
77 Herlin & Munthe (2011) s. 97.
78 Herlin & Munthe (2011) s. 97 f.
79 Herlin & Munthe (2011) s. 99.
80 Herlin & Munthe (2011) s. 99.
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4.3.2 NJA 1988 s. 586

NJA 1988 s. 586, eller ”Äppelkrigsfallet”, handlar, som man kan höra på

namnet, om en elev som kastat äpplen i ett angränsande rum till skolans

matsal. När en lärare upptäckte detta och sa till eleven så upphörde

äppelkastningen. Läraren uppmanade då äppelkastaren att följa med till

expeditionen där skolans rektor satt. När eleven vägrade att följa med så

tog läraren tag i nacken på eleven för att på så sätt försöka få honom att

resa sig upp. Då inte heller detta hjälpte så tog läraren ett nytt grepp, något

hårdare, och fick med sig eleven till expeditionen genom att fösa honom

framför sig. 

Tingsrätten friade läraren från brott med hänsyn till att det inte skulle

bedömas som misshandel i brottsbalkens mening, men åklagaren valde att

fullfölja talan till hovrätten. Hovrätten gick emot tingsrättens dom och

menade istället att läraren hade gjort sig skyldig till misshandel, men anser

att påföljden skulle efterges eftersom misshandeln hade varit av sådan

ringa art att en påföljd inte var nödvändig. Domen överklagades igen, men

den här gången var det lärarens advokat som överklagade. Yrkandet i

Högsta domstolen blev att hovrättens dom skulle ändras och åtalet ogillas,

medan riksåklagaren bestred ändring. Högsta domstolen kom fram till att

talan skulle lämnas utan bifall och motiverade det med att det måste

förutsättas att det finns situationer som inte är nödvärn eller nöd men där

lärare ändå måste ha möjlighet till kroppsliga ingrepp mot elever, en sorts

tillsynsplikt alltså. Vissa fall som annars skulle ha ansetts som olaga tvång

eller ofredande bör vara tillåtna för lärare om det krävs i det enskilda

fallet. Däremot situationer där lärarens handlande faller under

straffbestämmelsen för misshandel kan aldrig anses försvarliga utöver

nöd- och nödvärnssituationer.
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4.3.3 NJA 2009 s. 776

Det andra fallet med högt prejudikatvärde, NJA 2009 s. 776, det så kallade

”Snöbollsfallet”, handlar om två åtalspunkter. Den första involverar en

lärare och en elevassistent, som i det aktuella fallet hade stängt in en 11-

årig elev på en handikapptoalett, låst dörren och tryckt upp eleven mot ett

hörn. Sedan har man fått omkull eleven, satt sig på honom och hållit fast

hans armar, huvud och ben. Den andra åtalspunkten handlar om att

elevassisten hade fått snöbollar kastade på sig av eleven, jagat ikapp

honom, tryckt snö i hans ansikte och sedan fällt eleven till marken

upprepade gånger efter att eleven har försökt att ge sig på honom.

Högsta domstolen kom efter en lång argumentation kring RF:s rättigheter,

nöd och nödvärn, och tillsynsplikten fram till att avsikten med ingripandet

var att av ordningsskäl få iväg eleven så att han inte skulle kunna skada

någon annan. Trots det så ifrågasätter domstolen om det verkligen har

krävts så mycket våld och tvång som har använts för att hålla kvar eleven

på toaletten. Domstolen ställer sig tveksam till det, och menar att det stått

i missförhållande till syftet med ingreppet och att läraren och

elevassistenten därför inte kan gå fria från ansvar. Läraren och

elevassisten dömdes därför för misshandel och olaga frihetsberövande.

Gällande den andra åtalspunkten så frias elevassistenten på grund av

rätten till nödvärn då han fällt eleven till marken först efter att eleven har

påbörjat ett angrepp mot honom.
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4.3.4 Sammanfattning

Den bedömning som HD gör i de båda ovanstående rättsfallen gör att

några slutsatser kan dras. Den första är att, som jag behandlat tidigare i

uppsatsen, nödvärn som ansvarsfrihetsgrund gäller även för lärare. Utöver

rätten till nödvärn så finns det ytterligare befogenhet för lärare att ingripa

med våld, nämligen med stöd av tillsynsplikten. Tillsynsplikten kan

däremot aldrig användas för att bestraffa, utan bara för att komma till

rätta med ett ordningsstörande beteende. När eleven har upphört med det

ordningsstörande beteendet så föreligger dock ingen rätt till hämnd eller

annan bestraffning, utan så fort beteendet upphör så upphör även

befogenheten att ingripa med stöd av tillsynsplikten.

4.4 Sammanfattning

Avsnittet tog sin början i skollagen där det konstaterades att SkolL 6 kap.

9 § innehåller ett förbud mot kränkande behandling för bland annat lärare.

Vidare slogs det fast att vissa befogenheter också tillkom lärarna i enlighet

med SkolL 5 kap. Bland de disciplinära åtgärderna som får vidtas märks

utvisning ur undervisningslokalen enligt 7 §, kvarsittning enligt 8 § och

mer ingripande åtgärder som tillfällig omplacering enligt 12 § och

avstängning enligt 14 §. Viktigast var dock SkolL 5 kap. 6 § som ger rektor

och lärare befogenhet att vidta åtgärder för att fötillförsäkra elevernas

trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs

ordningsstörande beteende. 
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Efter detta utreddes brottsbalkens brottsbeskrivningar, ansvars-

frihetsgrunder och garantläran. Viktigt var här att notera att

ansvarsfrihetsgrunder som nöd och nödvärn även går att åberopa som

lärare, då man kan behöva ingripa för att hindra att en elev, som man har

tillsynsplikt över, skadar sig själv, egendom eller andra.

Slutligen analyserades även den viktigaste delen för den här

framställningen noggrant i ljuset av HD:s domar – tillsynsplikten. Det

konstaterades att en sådan finns och att HD:s domar har hjälpt till att fylla

den med innehåll.

I nästa del, och även den sista delen, av den här framställningen – avsnitt 5

– analyseras och diskuteras det som hittills har framkommit i uppsatsen.
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5 Analys och diskussion av gällande rätt

5.1 Analys

Att det är moraliskt fel att använda våld mot barn känner nästan alla

instinktivt på sig, och det är nog därför som lagstiftningen ser ut som den

gör. Barns rättighetsskydd är starkt, med bestämmelserna i

regeringsformen som skyddar mot tortyr, kränkande behandling och

påtvingade kroppsliga ingrepp. Europakonventionen och FN:s

barnkonvention innehåller även de liknande skydd för barns rättigheter.

Även barnkonventionens och SkolL 1 kap. 10 § om att barnets bästa ska

komma i främsta rummet är relevant för analysen. Dessutom bidrar

barnkonventionens art. 19 och art. 28 till skyddet. Art. 19 då den stadgar

att alla konventionsstater ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet

mot alla former av fysiskt våld när den är i föräldrars, vårdnadshavares

eller annan persons vård. Art. 28 bidrar genom att kraftfullt markera att

disciplinen i skolan ska upprätthållas på ett sätt som inte strider mot

barnets mänskliga värdighet och som är i överensstämmelse med

barnkonventionen. Med det här skyddet är det därför i de allra flesta fall

inte bara moraliskt, utan också juridiskt fel för lärare att använda våld mot

eleve. I genomgången ovan, och i ljuset av HD:s domar, har dock några

exempel kommit fram när lärare faktiskt har befogenhet att använda våld

mot elever i skolan. Lämpligt är att dela in de exempel som finns i två

kategorier: acceptabelt våld på grund av de ansvarsfrihetsgrunder som

finns och acceptabelt våld på grund av tillsynsplikten, även om de på sätt

och vis hör ihop.

Den förstnämnda kategorien innehåller två olika typer: våld vid nöd och
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våld vid nödvärn. De här reglerna är nästan desamma för lärare som för

andra, men med den skillnaden att läraren i vissa situationer är skyldig att

ingripa på grund av tillsynsplikten. De hovrättsfall som behandlats

illustrerar på ett bra sätt vad som krävs för att frias med hjälp av en

ansvarsfrihetsgrund. Läraren, som vred om en elevs arm bakom ryggen

och fälldes för misshandel på grund av att angreppet var över, hade

förmodligen blivit friad om det hade varit fråga om ett pågående eller

överhängande angrepp istället.81 Medan fallet om putativt nödvärn, med

läraren som felaktigt misstog en tomhylsa för en laddad patron och tryckte

ner en elev i golvet och försöka bända upp hans fingrar, visar att det inte

ens krävs en faktisk nödsituation, utan att putativt nödvärn kan räcka även

för att berättiga lärares våld.82

Den andra typen av situationer, där våld är acceptabelt på grund av

tillsynsplikten men där ingen annan ansvarsfrihetsgrund föreligger, är

väldigt starkt begränsat. Genom SkolL 5 kap. 6 § kommer tillsynsplikten

och de principer som HD lade grunden till, i och med de ovan diskuterade

domarna, till uttryck i lag. För att få vidta de omedelbara och tillfälliga

åtgärder som tillsynsplikten medger krävs det först och främst att det är

fråga om en situation där en åtgärd behövs för att antingen tillförsäkra

eleverna trygghet och studiero eller en situation där en åtgärd behövs för

att komma till rätta med en elevs ordningsstörande beteende. Det krävs

också att ingripandet sker under en kort och begränsad tid för att komma

till rätta med en akut situation. Slutligen krävs det även att åtgärden följer

principerna om behov och proportionalitet. Behovsprincipen innebär att

ett kroppsligt ingripande inte får vara mer omfattande än vad som anses

vara behövligt i den akuta situationen och proportionalitetsprincipen, som

uttrycks i SkolL 5 kap. 6 § 3 st, innebär att ingripandet ska stå i proportion

till den händelse som utlöst behovet av en åtgärd.83 Åtgärden får inte heller

81 Hovrätten för västra Sverige, Mål nr. B 2156-15, 2015-11-16.
82 Hovrätten för övre Norrland, Mål nr. B 938-14, 2015-04-22.
83 Boström & Lundmark (2011) s. 328 f.
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strida mot de rättigheter som tillkommer eleven i grundlagen,

Europakonventionen och FN:s barnkonvention genom att utgöra kroppslig

bestraffning eller stå i strid med barnets bästa i främsta rummet enligt

barnkonventionen och SkolL 1 kap. 10 §. Till sist måste man också väga in

samtliga omständigheter i det enskilda fallet, enligt HD, innan man kan

bedöma om läraren har haft befogenhet för att utföra åtgärden eller inte.84

Ett sätt att se på det, enligt Boström och Lundmark, är att varje fysiskt

ingrepp mot en elev är en stor kränkning av elevens personliga integritet,

även om inte läraren är av den åsikten, och därför bör det krävas

ordentliga ordningsstörningar för att ett ingripande med våld ska vara

motiverat.85

5.2 Diskussion

Barnombudsmannen är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att

FN:s barnkonvention efterlevs i Sverige genom att företräda barn och

ungas rättigheter. I sin rapport från 2015 behandlas just kränkningar i

skolan utifrån olika perspektiv. Barn och unga som intervjuas i rapporten

beskriver hur mobbing har blivit en del av vardagen, och hur kränkningar

kan pågå under en längre tid utan att någon lärare eller annan

skolpersonal reagerar. Vad detta beror på låter de vara osagt, men det

spekuleras kring om det kan ha att göra med att de upplever det som att

vuxna ofta bagatelliserar kränkningar.86 En annan flicka berättar om hur

skolpersonal använt fysiskt våld mot henne i bestraffningssyfte, för att hon

blev arg vid fel tillfälle.87 Barnombudsmannen håller med om att lärare

både har rätt och skyldighet att ingripa för att förhindra att elever skadar

sig själva, andra eller egendom, men vänder sig starkt emot att något

84 Svensk facklitteratur (2014) s. 52 f.
85 Boström & Lundmark (2011) s. 329.
86 Barnombudsmannen (2015) s. 36.
87 Barnombudsmannen (2015) s. 54.
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ytterligare utrymme för att använda våld inte finns. Åtminstone inte som

står i överensstämmelse med barnkonventionens våldsförbud.88 Att ett

sådant utrymme har uppkommit i och med Högsta domstolens domar från

1988 och 2009 är Barnombudsmannen också helt på det klara med, men

menar att det utrymmet är klart begränsat89 – precis som jag också

kommit fram till ovan. I rapporten menar BO vidare att det är oacceptabelt

att det inte framgår tydligare av skollagen att alla former av våld och tvång

från skolpersonal är förbjudet. Man vill därför att ett sådant våldsförbud

ska återinföras i lagen, i stil med förbudet mot aga. BO är väldigt kritisk

mot HD:s tolkning och menar att den otydliga gränsdragningen inte är

förenlig med barnkonventionens bestämmelser. Den här otydligheten går

ut över barnen, och därför behövs det återinföras ett tydligt förbud mot

våldsanvändning i skollagen.90

Min personliga åsikt i frågan är att den nuvarande lagstiftningen torde

vara tillräcklig och att ingen människa med flit vill använda våld mot barn.

Jag tror att de problem som finns med kränkande behandling av lärare

mot elever beror på något annat än ett tydligt agaförbud i skollagen, till

exempel att klasserna är för stora91 och att lärarna därför inte har lika

mycket tid att bygga relationer med varje elev. 

88 Barnombudsmannen (2015) s. 58.
89 Barnombudsmannen (2015) s. 59.
90 Barnombudsmannen (2015) s. 129 f.
91 Lagerlöf (2015).
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7 Slutsats

Till sist ska jag försöka svara på de frågeställningar som uppsatsen

inleddes med i avsnitt 1. Den första frågan handlade om elevens

rättigheter, och den kan besvaras med att samtliga rättigheter av intresse i

regeringsformen, Europakonventionen och FN:s barnkonvention är giltiga

för elever i skolan.

Den andra frågan behandlade lärarens tillsynsplikt och dess innebörd.

Även på denna har jag nått ett tillfredsställande svar. Tillsynsplikten har

sitt ursprung i föräldrabalkens regleringar i 6 kap. och innebär, förutom

att läraren ska utöva tillsyn över eleverna och se till att råder lugn och

ordning, också en skyldighet för läraren att ingripa om ordningen störs.

Man ska som lärare se till att eleven inte orsakar skada på sig själv eller

någon annan. Även skador på föremål och annat material ska förhindras.

Gör man inte detta kan man fällas till ansvar enligt BrB 23 kap. 6 § 2 st.

Den tredje och sista frågan handlade om vilka befogenheter läraren har

när det gäller att använda våld mot elever i skolan. Svaret på den frågan är

att man inte bara har befogenhet utan också skyldighet, i enlighet med

tillsynsplikten som behandlas i stycket ovan. Viktigt är dock att notera att

varje enskilt fall måste bedömas olika då det är en fråga om behovs- och

proportionalitetsprincipen men att bestraffningar och att handla när ett

angrepp är avslutat aldrig är acceptabelt. Tvärtom är det däremot alltid

acceptabelt med våld i nöd- och nödvärnssituationer, så länge man håller

sig inom BrB 24 kap. 1 § respektive 4 § och inte handlar uppenbart

oförsvarligt i nödvärnssituationer eller oförsvarligt i nödsituationer.
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