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SAMMANFATTNING 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vad som krävs för att en polisman skall ha 

möjlighet att erhålla brottsskadeersättning för kränkning från Brottsoffermyndigheten då han 

eller hon utsatts för våld och eller hot i tjänsten. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att 

undersöka om det finns några brister i gällande lagstiftning och praxis när det gäller 

brottsskadeersättning. Vidare är ett syfte med uppsatsen att tydliggöra vilket försäkringsskydd 

en polisman har samt vilka skadetyper/skadestånd som de försäkringarna täcker. 

 

I det inledande kapitlet behandlas bakgrundsproblematiken samt varför vi valt att skriva om 

ämnet. Här presenteras också gången i ett typiskt skadeståndsärende. Vi hoppas att denna 

rapport bland annat skall kunna fungera som tydlig och enkel information till poliser, om 

vilka riktlinjer som finns vid bedömningen av rätten till ersättning, både när det gäller rätten 

till brottsskadeersättning samt den del som försäkringarna eventuellt täcker. I det andra 

kapitlet definieras de begrepp som är centrala för uppsatsen. 

 

Metodkapitlet presenterar hur vi har gått tillväga i vårt uppsatsarbete. För att motivera vår 

undersökningsansats berättar vi kort om olika metoder och förklarar därefter hur vårt val av 

metod är kopplat till syftet med uppsatsen. Avslutningsvis ger vi en detaljrik beskrivning om 

hur vi gått tillväga i uppsatsarbetet. För vårt ändamål lämpar sig den kvalitativa metoden 

eftersom vår uppsats bland annat har som syfte att ta reda på vilka faktorer ligger till grund för 

Brottsoffermyndighetens bedömning av möjligheten till brottsskadeersättning. 

 

Genom granskning av lagar, litteratur och propositioner har vi kommit fram till att den person 

som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. 

De brott som ger rätt till kränkningsersättning skall vara riktade mot någon annans person, 

frihet, frid eller ära. Lagstiftaren har dock reserverat sig för brottsskadeersättning då det 

handlar om brott som riktar sig mot någon annans ära, eftersom lagstiftaren anser att 

ersättningsmöjligheten inte framstår som lika angelägen i alla situationer. 

 

Poliser har ett bra försäkringsskydd då det handlar om ersättning för sveda och värk samt lyte 

och men. Vi tycker dock att det vore en god idé att se över möjligheterna till en heltäckande 

försäkring för polismän, som är helt skild från skadeståndsrättslig praxis. För att en polis skall 

ha rätt till brottsskadeersättning för kränkning, skall han eller hon utsättas för en större grad 



av våld, för att kunna anses ha blivit allvarligt kränkt. Detta synsätt får dock, enligt 

lagstiftaren, inte dras så långt att den personliga kränkningen blir mindre viktig. Om en polis i 

tjänsten utsätts för en brottslig kränkning som direkt angriper den privata sfären, bör han eller 

hon ofta få ersättning för detta, trots att det ingår i arbetsuppgifterna att ingripa mot 

våldsamma och stökiga personer. 

 

Brottsoffermyndigheten upplever att det finns svårigheter att kunna utge brottsskadeersättning 

då den utpekade gärningsmannen är under 15 år. Vi efterlyser att man i större utsträckning 

använder sig av möjligheten att bedriva en utredning enligt Lagen om unga lagöverträdare 31 

§ 4 pt. I vart fall tycker vi att det borde göra sig gällande då det handlar om grövre brott. 

 

Brottsoffermyndigheten har uttryckt att en HD-dom väger mycket tungt vid deras 

bedömningar och att de inte är något man i egentlig mening har rätt att ifrågasätta. Problem 

uppstår när Högsta domstolen inte haft möjlighet att bilda praxis i alla tänkbara typer och 

svårighetsgrader av brott. Högsta domstolen nu kommit med en ny dom som förmodligen 

kommer att bli vägledande när det gäller polisers möjlighet att få ut brottsskadeersättning när 

de blivit spottade på. Vi hoppas att detta innebär en ändring i praxis och att man från 

Brottsoffermyndighetens håll väljer att ta ledning utifrån den nya domen. 
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1 Inledning 
I det första kapitlet presenterar vi bakgrunden till varför vi har valt att skriva om ämnet 

polisers möjlighet till ersättning när de utsatts för våld och eller hot i tjänsten. Vi avslutar 

med att tala om vilket syfte uppsatsen har, vilka problem som kommer att studeras, samt vilka 

avgränsningar som görs. 

 

Idag finns det en djungel av försäkringar och avtal. Den som blivit utsatt för våld eller hot i 

tjänsten kanske inte prioriterar att utnyttja en försäkring eller att vända sig till 

Brottsoffermyndigheten på grund av att det är en tidskrävande och krånglig procedur. Det 

står inte heller helt klart vad som gäller i det enskilda fallet. 

 

Vi talade med en polis i Umeå som i tingsrätten blivit tilldömd 5000 kronor i 

kränkningsersättning. I det specifika fallet hade hon blivit spottad i ansiktet av en person mot 

vilken de gjorde ett ingripande. När det visade sig att gärningsmannen inte kunde betala 

skadeståndet, vände hon sig till Brottsoffermyndigheten för att få svar på hur hon skulle gå 

vidare. Eftersom gärningsmannen i hade dömts för förolämpning i stället för ofredande hade 

hon inte rätt till brottsskadeersättning. Man kan dock läsa i författningskommentarerna till 

Proposition 2000/01:68 –Ersättning för ideell skada, att ett av vad lagstiftaren menar typiskt 

kränkande angrepp mot den personliga sfären, skulle vara just att bli spottad i ansiktet. 

 

”Även om det ingår i en persons normala arbetsuppgifter att hantera våldsamma 

och stökiga personer, bör ersättning ofta kunna ges när denne i tjänsten utsätts 

för en brottslig kränkning som är skymflig och direkt angriper den privata sfären. 

Ett exempel kan vara ett sådant renodlat kränkande angrepp som att bli spottad 

rakt i ansiktet.”   Proposition 2000/01:68 sid. 66 

 

Försäkringsmässigt har poliser ett bra skydd mot skador som uppkommit i tjänsten, både när 

det gäller olyckor och våld. Det finns dock en luddighet i de olika försäkringsavtalen om 

vilket avtal som skall gälla i första rummet, samt vilka olika skador som ersätts av respektive 
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försäkring1. Ytterligare ett problem är att försäkringarna inte täcker kränkning utan endast 

personskada i form av sveda och värk eller lyte och men.2 

 

Ersättningen för sveda och värk avser fysiskt och psykiskt lidande under den akuta 

sjukdomstiden efter skadan. Kränkning avser känslor som den kränkande handlingen har 

framkallat hos den skadelidande. Dessa skadetyper behandlas närmare i kapitlet 

begreppshantering.3 

 

Vi upplever, genom samtal med enskilda polismän, att det råder en osäkerhet om vilka 

ersättningar som täcks av en försäkring eller av Brottsoffermyndigheten. För att kunna få en 

helhetsbild av hur ett skadeståndsärende kan se ut kommer vi även att försöka reda ut 

begreppen och förhållandena runt försäkringsfrågorna. 

 
Den normala gången i ett brottmål är att när gärningsmannen döms för gärningen döms han 

oftast att betala skadestånd till målsägaren. Det finns inga hinder att skadestånd tilldöms både 

för sveda och värk och kränkning jämte varandra4. Trots att ett skadeståndsanspråk är 

civilrättsligt, prövas frågan som regel i samband med brottmålet. Om parterna är överens om 

beloppet, krävs ingen sakprövning innan skadeståndet kan fastställas av rätten. När en person 

tilldömts skadestånd kontaktas alltid Kronofogdemyndigheten automatiskt, som erbjuder sig 

att kostnadsfritt göra en bedömning av gärningsmannens betalningsförmåga. Om det visar sig 

att gärningsmannen kan betala skadeståndet själv kommer de också att hjälpa till med 

indrivning av den aktuella skulden.5 

 

I de fall då gärningsmannen inte har möjlighet att betala skadeståndet själv, kan det falla på 

den försäkring som målsägaren eventuellt skyddas av. Om målsägaren inte har någon 

försäkring eller om hans eller hennes försäkring inte täcker det aktuella skadeståndet, går 

Brottsoffermyndigheten möjligen in och betalar ut brottsskadeersättning helt eller delvis. 

                                                
1 Margareta Fransson, Förenade Liv, 2005-09-29 
2 www.afa.se/2005-09-09, kl.12:28 
3 Proposition 2000/01:68 
4 Ibid. 
5 Lindgren, Petterson & Hägglund (2003) 
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Detta gäller även då det inte finns någon känd gärningsman. Kravet i sådana fall är att det 

skall finnas en polisanmälan om det inträffade.6 

 

De privata hemförsäkringarna brukar täcka så kallade överfall men de gäller endast sådant 

som händer på fritiden7. Incidenter som inträffar på arbetstid kan vanligtvis täckas av 

arbetsmarknadsförsäkringar, det så kallade PSA-avtalet (Avtal om ersättning vid 

personskada)8. För dem som är medlemmar i Polisförbundet finns även en 

olycksfallsförsäkring som kan ersätta den ideella skadan9. 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att undersöka vilka möjligheter en polisman har till att få ut ersättning då han eller 

hon blivit utsatt för våld eller hot under sin tjänsteutövning. Inspirationen till denna uppsats 

kommer av en artikel10 som handlar om en polisman som blivit misshandlad i tjänsten. 

Brottsoffermyndigheten bestämde i det fallet att inte betala ut kränkningsersättning till 

honom. Polismannen blev slagen i ansiktet och biten på armarna då han skulle ingripa mot en 

person. Tingsrätten tilldömde honom 4000 kronor för sveda och värk samt 10 000 kronor för 

kränkning. Ärendet blev dock inte sakprövat av rätten då den tilltalade godtog beloppet, vilket 

försämrade hans möjligheter till att få ut ersättningen från Brottsoffermyndigheten. 

 

Vi har förstått att det kan vara svårare för en polisman att få ut ersättning då han eller hon 

blivit utsatt för våld eller hot i tjänsten, än vad det är för en person som inte utsätter sig för 

den risken dagligen. En anledning till detta kan vara att poliser antas ha en större mental 

förberedelse för att mötas av våld och hot eftersom en del av yrkesutövningen handlar om att 

göra ingripanden mot våldsamma personer.11 

 

Ytterligare en anledning till svårigheterna för en polis att få ut ersättning kan vara att en 

polisman inte direkt betraktas som ett regelrätt brottsoffer. Ordet brottsoffer är ett ganska vitt 

begrepp som ger många olika tolkningsmöjligheter. Detta resonemang utvecklar vi vidare i 

kapitlet begreppshantering. 
                                                
6 Lindgren, Petterson & Hägglund (2003) 
7 Trygg Hansa, Försäkringsvillkor (2003) 
8 www.afa.se/2005-09-09, kl.12:28 
9 Hans Olsson, Polisförbundet, 2005-09-02 
10 Det här skall en polis tåla, artikel,se bilaga 1 
11 Proposition 2000/01:68 
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Det som kan ha stor betydelse för bedömningen av ett ärende är om kränkningen eller våldet 

är riktat mot en polisman som individ eller som en myndighetsföreträdare12. Vidare kan det ha 

betydelse om ett skadeståndskrav har blivit sakprövat i rätten13. 

 

Ämnet är intressant eftersom vi har fått uppfattningen om det råder en viss okunskap och 

osäkerhet ute på myndigheterna om vad som egentligen gäller då en polis tilldömts 

skadestånd som gärningsmannen inte själv kan betala. Vi vill kunna tydliggöra bilden av vilka 

ersättningar som finns tillgängliga samt vilken grad av våld eller hot som krävs för att en 

polisman skall ha möjlighet att få ut ett skadestånd från sitt försäkringsbolag eller från 

Brottsoffermyndigheten. Vidare är ämnet intressant utifrån det perspektivet att en polis antas 

göra hot och riskbedömningar kontinuerligt under ett arbetspass. Om man som polis vet att 

man inte har möjlighet att få ersättning om man blir utsatt för våld eller hot, kanske han eller 

hon tenderar att bli mer försiktig. Ämnet är viktigt att studera ur arbetsmiljösynpunkt eftersom 

varje polis skall veta vilka rättigheter man har om han eller hon hamnar i en situation där man 

har möjlighet att få ersättning för ideell skada. 

 

Vi hoppas att denna rapport bland annat skall kunna fungera som tydlig och enkel information 

till poliser, om vilka riktlinjer som finns vid bedömningen av rätten till ersättning, både när 

det gäller rätten till brottsskadeersättning samt den del som försäkringarna eventuellt täcker. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vad som krävs för att en polisman skall ha 

möjlighet att erhålla brottsskadeersättning för kränkning från Brottsoffermyndigheten då han 

eller hon utsatts för våld och eller hot i tjänsten. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att 

undersöka om det finns några brister i gällande lagstiftning och praxis när det gäller 

brottsskadeersättning. Vidare är ett syfte med uppsatsen att tydliggöra vilket försäkringsskydd 

en polisman har samt vilka skadetyper/skadestånd som de försäkringarna täcker. 

                                                
12 Proposition 2000/01:68 
13 Ibid. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att man skall ha rätt till skadestånd? 

 Vilka skadetyper/skadestånd täcks av försäkringsskyddet och vilket försäkringsskydd 

har en polisman? 

 Vilka faktorer ligger till grund för Brottsoffermyndighetens bedömning av möjligheten 

till brottsskadeersättning? 

 Vilka bedömningsfaktorer ligger till grund för brottsskadeersättning till poliser? 

 Finns det några brister i gällande lagstiftning och praxis när det gäller 

brottsskadeersättning? 

1.4 Avgränsningar 

Av tids- och utrymmesskäl väljer vi att bara studera ideell skada, det vill säga sveda och värk, 

lyte och men samt kränkning. Ersättningsformen, olägenheter i övrigt kommer inte att 

behandlas här eftersom den är mycket ovanlig och i vissa fall svårdefinierad. Ersättning för 

ekonomisk skada lämnas utanför uppsatsen. Vi kommer inte att behandla frågor där våldet 

orsakat dödsfall. 
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2 Begreppshantering 
Vi ger här en sammanfattande definition av de olika begrepp som är genomgående i 

uppsatsen. En definition av de begrepp vi avser att utgå ifrån skall hjälpa till att skapa klarhet 

samt att underlätta för läsaren. Vi presenterar bland annat vilka former av ersättning som finns 

då man blivit offer för ett brott. 

2.1 Brottsoffer 

Enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund14 Finns det idag ingen allmänt accepterad 

definition av vem eller vilka som skall betraktas som brottsoffer. Inte ens i lagtext finns det 

närmare definierat. De hänvisar istället till Rättegångsbalken 20 kap 8 § som talar om 

målsägande; 

 

”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som där av blivit 

förnärmad eller lidit skada.”15  Rättegångsbalken, 20 kap. 8 § 

 

Vidare menar Lindgren, Pettersson och Hägglund16 att en målsägande kan vara en fysisk 

person, ett företag eller någon annan juridisk person. Enligt FN-deklarationen finns även ett 

anhörighetsperspektiv då man talar om brottsoffer17. Dock är målsägande den ende att anses 

som part i rättegången där han eller hon för talan, det vill säga när han eller hon framställer ett 

yrkande om ansvar eller skadestånd. En person som drabbas av brott i andra hand; en partner, 

barn, vän etcetera, skulle kunna benämnas brottsoffer, eftersom han eller hon också, på ett 

eller annat sätt blivit drabbad eller lidit skada av brottet. När vi talar om brottsoffer menar vi 

den person som för talan och då är part i rättegång. Med andra ord, den som direkt har blivit 

utsatt för brottet. 

2.2 Skadetyper 

I modellen nedan har vi sammanställt de olika ersättningar som skadeståndslagen behandlar. 

De ersättningsformer som vi kommer att beskriva närmare är ideell skada; sveda och värk, 

lyte och men samt kränkning. 
                                                
14 Lindgren, Pettersson & Hägglund (2003) 
15 Sveriges Lagar (2004:1724) 
16 Lindgren, Pettersson & Hägglund (2003) 
17 www.brottsoffermyndigheten.se/2005-09-02, kl.11:56 
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Figur 1 Ersättningsformer 

 

 
Källa: Skadeståndslagen 1972:207 

2.2.1 Ideell skada 

Inom skadeståndsrätten finns två olika sorters skada; ekonomisk och ideell skada. Ekonomisk 

skada innefattar ekonomiska förluster av olika slag, till exempel kostnader, inkomstförlust och 

intrång i näringsverksamhet. Ideell skada innebär skador av ickeekonomisk natur, så som 

kränkningar av den personliga integriteten samt fysiskt och psykiskt lidande i samband med 

personskador. I vissa fall kan gränsen mellan de båda sorterna vara svår att skilja åt, men 

karaktäristiskt för den ideella skadan är att den inte kan mätas i pengar på samma sätt som den 

ekonomiska skadan.18 

 

Sveda & värk 
Ersättningen för sveda och värk avser fysiskt och psykiskt lidande under den akuta 

sjukdomstiden efter skadan. Smärta, fysiska obehag samt psykiska reaktioner är det som 

ersätts av denna post. Även den smärta och det lidande och obehag som kan komma av den 

behandling som krävs, kan också ersättas inom den här posten. Sömn- och 

koncentrationssvårigheter, ångest, depressiva reaktioner samt sexuella störningar är alla 

exempel på psykiska reaktioner som innefattas av begreppet sveda och värk.19 

 

                                                
18 Proposition 2000/01:68 
19 Ibid. 

Personskada 

Sjukvårdskostnader 

Ekonomisk skada Ideell skada 

Inkomstförlust Sveda & värk Lyte & men 

Kränkning 

Olägenheter i övrigt 

Beskrivs ej i uppsatsen 
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Lyte & men 
Lyte och men omfattar det lidande eller obehag som kvarstår efter den tidpunkt då den 

skadelidandes personskada kan bedömas som varaktig. Gränsen mellan å ena sidan sveda och 

värk och å andra sidan lyte eller annat men dras alltså i huvudsak vid den tidpunkt när ett 

bestående invaliditetstillstånd har inträtt. Med lyte avses främst vanställande kroppsfel, till 

exempel ärr, hälta eller förlust av någon kroppsdel. Annat stadigvarande men omfattar andra 

framtida följder av skadan och då inte bara sådana som medför direkt smärta eller obehag utan 

också sådana som gör det svårt eller omöjligt för den skadelidande att leva ett normalt liv. I 

denna form ersätts förlust av sinnesfunktioner, impotens och kroppsfel som inte är 

vanställande, till exempel rörelsehinder, talfel eller besvär av en protes.20 

 

Kränkning 
Kränkning avser känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos den 

skadelidande, såsom chock, rädsla, förnedring, skam eller liknande reaktioner som inte tar 

sig sådana medicinska uttryck att det föreligger en personskada. Kränkningsersättningen 

ersätter den kränkning som uppkommer just i samband med angreppet. 

Kränkningsersättningen syftar alltså till att kompensera den skadelidande för den 

kränkning av den personliga integriteten som brottet har inneburit.21 

2.3 Polis 

När vi pratar om polisman utgår vi ifrån Polisförordningens 1 kap. 4 §22. Sammanfattningsvis 

är det en person som uppehåller en befattning som polisman vid en polismyndighet. Vi har 

valt att använda begreppet polis eller polisman oavsett om det är en man eller kvinna som 

omnämns. 

2.4 Arbetsmarknadsförsäkringar 

Kollektivavtalade försäkringar, så kallade avtalsförsäkringar, är den vanligaste 

anställningsförmånen i Sverige. Anställda inom staten omfattas av PSA (Avtal om ersättning 

                                                
20 Proposition 2000/01:68 
21 Ibid. 
22 Polislagen –En kommentar (2003) 
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vid personskada), som kan lämna ersättning både under den akuta sjukdomstiden och om 

arbetsskadan ger bestående invaliditet.23 

2.5 Brottsskadeersättning 

Enligt Brottsoffermyndigheten24 definieras brottsskadeersättning som följande: ”Om den som 

begått brott saknar förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring för 

skadorna kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den rätten kan finnas 

också om gärningsmannen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador 

och kränkning.” 

                                                
23 www.afa.se/2005-09-15, kl. 18:14 
24 www.brottsoffermyndigheten.se/2005-09-09, kl. 14:53 
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3 Metod 
Det här kapitlet presenterar hur vi har gått tillväga i vårt uppsatsarbete. För att motivera vår 

undersökningsansats berättar vi kort om olika metoder och förklarar därefter hur vårt val av 

metod är kopplat till syftet med uppsatsen. Avslutningsvis ger vi en detaljrik beskrivning om 

hur vi gått tillväga i uppsatsarbetet. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ studie 

Enligt Lekvall och Wahlbin25 finns det olika sätt att genomföra en undersökning. Metoden 

som väljs beror ofta på syftet med undersökningen. Om något skall undersökas på djupet 

används en kvalitativ metod och om något skall undersökas på bredden används en kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden svarar ofta på frågan Hur? och den kvantitativa metoden 

svarar på frågan Hur många/mycket? Nästa steg i metodvalet är att ta reda på om 

undersökningen skall baseras på befintlig data eller om en egen undersökning måste göras. 

 

Kvalitativa data är svåra att omformulera till sifferform, och de är ofta upplagda som 

fallstudier där urvalet många gånger är begränsat. Det leder till att endast några personers 

åsikter och tankar kring problemet framkommer och att inga generaliseringar kan göras. 

Kvalitativa undersökningar är generellt inte strukturerade på förhand och är därför anpassade 

för explorativ inriktning. Metoderna för att göra kvalitativa undersökningar är löst 

strukturerade. Vid kvantitativa studier kan det insamlade materialet uttryckas i sifferform och 

på så sätt struktureras och analyseras, så att statiska generaliseringar kan göras .26 

 

Eftersom vår uppsats bland annat har som syfte att ta reda på vilka faktorer ligger till grund 

för Brottsoffermyndighetens bedömning av möjligheten till brottsskadeersättning, lämpar sig 

den kvalitativa metoden för vår undersökningsmetod. Våra resultat skall svara på frågan hur 

något ser ut eller förhåller sig till något annat, inte svara på frågan hur många eller hur 

mycket. 

                                                
25 Lekvall & Wahlbin (1993) 
26 Ibid. 
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3.2 Primär- och sekundärdata 

Data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är data som samlas in av den eller de 

som utför undersökningen, vilket är den empiriska undersökningen. Det görs genom någon 

form av datainsamlingsteknik exempelvis enkäter eller intervjuer. Sekundärdata är sådana 

data som redan existerar och som tidigare har blivit insamlad av någon person för ett annat 

syfte än vad man har för sin egen undersökning. Det kan exempelvis vara befintlig statistik 

eller tidigare gjorda undersökningar. 27 

 

I vårt fall finns det mycket sekundärdata i form av lagar, propositioner och avtal. 

Brottsoffermyndigheten tillhandahåller en referatsamling på Internet, där de presenterar olika 

ersättningsärenden, deras bedömning, samt motivering till beslutet. På Internet kommer vi åt 

PSA-avtalet som reglerar skador för anställda inom det statliga avtalsområdet. De frågor som 

vi eventuellt inte får svar på genom granskning av litteratur, lagar och avtal kommer vi att 

besvara genom intervjuer och/eller samtal med sakkunniga så som tjänstemän vid 

Brottsoffermyndigheten, AFA, Polisförbundet och Förenade Liv. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument av en rapport. Om instrumentet inte 

mäter det som avses, spelar det mindre roll om själva mätningen är bra utförd. Det måste 

finnas en god reliabilitet för att få en god validitet. I stort innebär validitet att mätningen mäter 

det som man avser att mäta och reliabilitet att mätningen görs korrekt samt att den är pålitlig. 

Validitet brukar ofta i litteraturen definieras på något eller några av följande tre sätt: 

överensstämmelse med den teoretiska definitionen, frånvaron av systematiska fel och att det 

som undersöks är det som man avser att undersöka.28 

 

Efter att ha säkrat validiteten, kan krav ställas på tillförlitliga och stabila utslag hos ett 

mätinstrument, som exempelvis vid en enkätundersökning, det kallas för reliabilitet. God 

reliabilitet skall ge samma resultat vid olika mättillfällen av exempelvis en person, förutsatt 

                                                
27 Lekvall & Wahlbin (1993) 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2002) 
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att mätvariabeln är konstant. Om det blir samma eller liknande värde varje gång är 

reliabiliteten hög.29 

3.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att sätta oss in i ämnet genom att studera litteratur och att göra sökningar på 

Internet. Tanken var att vi skulle få en bild av hur den normala gången i ett ärende ser ut. 

Genom att granska brottsskadelagen och skadeståndslagen klarnade bilden av 

Brottsoffermyndighetens arbete, rättigheter och skyldigheter. 

 

Vi talade med Hans Olsson, arbetsskadeansvarig på Polisförbundet, för att få en tydligare bild 

av vad en polis har för försäkringsskydd genom sitt medlemskap. Han hänvisade även till 

AFAs hemsida där vi hittade PSA-avtalet, som reglerar skador för anställda inom det statliga 

avtalsområdet. 

 

När vi hade fått en bild av vilka olika avtal som finns att tillgå för ett brottsoffer blev det 

nödvändigt att reda ut vilka försäkringar och avtal som gäller före andra. Vi talade med Helga 

Sedeman som är skadereglerare på Förenade Liv, som administrerar olycksfallsförsäkringen 

som erbjuds i medlemskapet i Polisförbundet. 

 

För att skapa oss en tydlig bild av vilken karaktär och form av våld som ger rätt till 

brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten har vi studerat deras referatsamling och läst 

Proposition 2000/01:68 parallellt med den. Vid sidan av dessa har vi även läst 

brottsskadelagen och skadeståndslagen. 

 

Proposition 2000/01:68 som behandlar rätten till ersättning vid ideella skador gav oss svar på 

många frågor runt bedömningen av polismäns ersättningsanspråk. För att få en generell 

uppfattning om hur Brottsoffermyndigheten bedömer ansökningarna om brottsskadeersättning 

granskade vi deras referatsamling från 2003. Vi har även läst och granskat de domar från 

Högsta domstolen som Brottsoffermyndigheten ofta hänvisar till i sina bedömningar. 

 

                                                
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2002) 
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För att räta ut de frågetecken som uppstått under uppsatsarbetet har vi även intervjuat30 Per 

Rubing, brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten. Intervjun gjordes vid ett personligt möte. 

Två dagar innan mötet sände vi över vår intervjuguide för att han skulle ha möjlighet att 

kunna förbereda sig, så att svaren skulle bli så heltäckande och utförliga som möjligt. Vi 

spelade in hela intervjun för att vi skulle ha ett stöd vid sammanställandet. Utskriften har 

sedan sänts tillbaka till Per Rubing för granskning. 

                                                
30 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi de resultat som vi kommit fram till genom att granska bland 

annat lagstiftning, Proposition 2000/01:68, Internetkällor, litteratur, Brottsoffermyndighetens 

referatsamling, samtal med sakkunniga samt en intervju med brottsskadechefen Per Rubing på 

Brottsoffermyndigheten. 

4.1 Rätten till skadeståndsersättning 

Den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall 

ersätta skadan31. Personskada omfattar både fysisk och psykisk skada och den skall vara 

medicinskt påvisbar. Även kortvarig smärta kan räknas som personskada men normala 

reaktioner så som sorg, rädsla eller ilska räknas däremot inte som personskada. För att en 

normal reaktion skall ge rätt till skadestånd krävs att den fått en så stor omfattning att den är 

medicinskt påvisbar.32 

 

Ersättning för sveda och värk utgår med cirka 2000 kr per månad enligt Trafikskadenämndens 

tabeller. Lyte och men ersätts med varierande belopp beroende på skadans svårighetsgrad, 

även denna ersättning bedöms utifrån Trafikskadenämndens tabeller.33 

 

Tidigare har det funnits en viss osäkerhet om ersättningen för kränkning skulle ingå i 

någon av de former för ideell skada som redan fanns, det vill säga sveda och värk eller 

lyte och men. Sedan frågan togs upp i Högsta domstolen34 finns det inte längre några 

hinder för att ge ersättning för kränkning vid sidan av övriga ersättningsformer.35 

 

I andra kapitlet 3 § i skadeståndslagen finns ett skydd för kränkningsersättning. Skillnaden 

mellan sveda och värk samt lyte och men å ena sidan och kränkning å andra sidan, är att 

kränkningsersättningen inte förutsätter någon personskada. Det som ersätts är den kränkning 

                                                
31 Skadeståndslagen (1972:207), 2 kap. 1 § 
32 Lindgren, Pettersson & Hägglund (2003) 
33 Ibid. 
34 NJA 1990 s. 186 
35 Proposition 2000/01:68 
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som uppkommer i samband med angreppet. Den enligt praxis lägsta ersättningen för 

kränkning är 5000 kr.36 

 

”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.”37   Skadeståndslagen 1972:207, 2 kap. 3 § 

 

Ett angrepp mot någon annans person avser den kroppsliga integriteten och de brott som gör 

sig gällande i dessa fall är exempelvis misshandel, försök till mord eller våld mot tjänsteman. 

Ett angrepp mot en annan persons frihet innebär en inskränkning i den enskildes rörelse och 

handlingsfrihet. De brott som är aktuella här är till exempel människorov, olaga tvång, rån 

eller utpressning. För att det skall kunna handla om ett angrepp mot en annan persons frid 

skall man ha kränkt den enskildes rätt att vara ifred och att hålla sitt privatliv okänt för andra. 

De brott som det är frågan om i de fallen är till exempel hemfridsbrott, ofredande, hot mot 

tjänsteman och övergrepp i rättssak. Ett angrepp mot någon annan persons ära innebär att 

kränkningen tar sikte på annan persons anseende eller självkänsla. I första hand avses i dessa 

fall ärekränkningsbrotten så som till exempel förtal och förolämpning men också brott så som 

mened och falsk eller obefogad angivelse om gärningsmannen haft uppsåt att skada en 

oskyldig person.38 

 

Sexualbrotten anses regelmässigt vara av sådan natur att en allvarlig kränkning alltid anses 

föreligga. Våldtäkt är ett så allvarligt angrepp att kränkningen tar sikte på den kroppsliga 

integriteten men också mot hans eller hennes frihet och frid. De sexualbrott som inte regelrätt 

innefattar tvång anses vara angrepp mot den kroppsliga integriteten men också mot hans eller 

hennes frid. 39 

 

Skadeståndsanspråket skall riktas mot skadevållaren och ärendet prövas vanligtvis i samband 

med brottmålet. I de fall då brottsoffret tilldöms skadestånd skickas en kopia av den 

lagakraftvunna domen till Kronofogdemyndigheten som kostnadsfritt gör en bedömning av 

gärningsmannens förmåga att betala, samt erbjuder sig att driva in skadeståndet. Då 
                                                
36 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
37 Sveriges Lagar (2004:654) 
38 Proposition 2000/01:68 
39 Ibid. 
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gärningsmannen inte har någon betalningsförmåga eller om gärningsmannen är okänd finns 

ofta en försäkring som går in och betalar ut ersättningen. De ersättningar som i normala fall 

täcks av försäkringar är sveda och värk samt lyte och men40. De ersättningar som inte lämnas 

av försäkringar kan prövas av Brottsoffermyndigheten.41 

4.2 Polisers försäkringsskydd 

Poliser är anställda av staten och skyddas därmed av PSA-avtalet42. Eftersom PSA är en så 

kallad avtalsförsäkring, är det den som först blir aktuell vid ersättning till brottsoffret, då 

gärningsmannen är okänd eller inte själv kan betala43. Det är PSA-nämnden som prövar 

ersättningsanspråket enligt PSA-avtalet och skaderegleringen sker sedan för nämndens 

räkning hos AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag44.  

 

1 kap. 2 § 4 pt. i PSA-avtalet, talar om att en arbetsskada som avses i avtalet även innefattar 

”skada som föranletts av våld eller misshandel som en arbetstagare har utsatts för på grund 

av sin anställning.” Avtalet ger ersättning för bland annat sveda och värk samt lyte och men. 

Kränkningsersättningen omfattas dock inte av PSA-avtalet.45 De poliser som är medlemmar i 

Polisförbundet har dessutom en olycksfallsförsäkring som täcker olyckor i tjänsten och på 

fritiden46. Försäkringen täcker inte bara rena olycksfall utan även då polismannen utsatts för 

våld47. Olycksfallsförsäkringen, som skaderegleras av Förenade Liv, täcker bland annat sveda 

och värk samt kostnader i samband med olycksfallet48. Olycksfallsförsäkringen täcker inte 

lyte och men eller kränkning, men däremot finns det möjlighet till ärrersättning49. 

 

Tanken är att PSA-avtalet skall lämna ersättning och att den självrisk som medföljer 

ersättningen i det fallet, skall betalas av olycksfallsförsäkringen genom Polisförbundet. Även 

om olycksfallsförsäkringen gäller för incidenter som inträffat i tjänsten blir det i praktiken 

sällan så att den försäkringen behöver utnyttjas, eftersom PSA-avtalet gäller i första rummet. 

                                                
40 Trygg Hansa, Försäkringsvillkor (2003) 
41 Lindgren, Petterson & Hägglund (2003)  
42 www.afa.se/2005-09-09, kl.12:28 
43 Helga Sedeman, Förenade Liv, 2005-09-29 
44 www.afa.se/2005-09-29, kl. 17:04 
45 www.afa.se/2005-09-06, kl. 18:56 
46 www.polisforbundet.se/2005-09-29, kl. 13:00 
47 Hans Olsson, Polisförbundet, 2005-09-02 
48 www.polisforbundet.se/2005-09-29, kl. 13:00 
49 Helga Sedeman, Förenade Liv, 2005-09-29 
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Olycksfallsförsäkringen blir därför något som utnyttjas då olyckan eller våldet inträffat på 

fritiden. Vid bedömningen av skadan tas inte någon hänsyn till att poliser tillhör en 

yrkesgrupp som är särskilt utsatt för att mötas av våld i sin tjänsteutövning.50 

 

I praktiken är det inte meningen att man skall ha rätt till ersättning enligt båda försäkringarna 

men avtalen är inte helt tydliga och det har hänt att det i vissa fall betalats ut ersättning från 

båda håll. Vid invaliditet är det dock en annan bedömning om vad som gäller konkurrens 

mellan olika försäkringar.51 

4.3 Rätten till brottsskadeersättning 

I de fall då gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att själv betala det skadestånd som 

tilldömts brottsoffret i domstol, är det Brottsoffermyndigheten som gör en bedömning om han 

eller hon har rätt till brottsskadeersättning. I de flesta fall är det kränkningsersättningen som 

landar på deras bord.52 För att en person skall ha rätt till brottsskadeersättning skall han eller 

hon ha utsatts för ”ett brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid”53. 

 

Enligt Per Rubing, brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten, arbetar de enligt 

brottsskadelagen som hänvisar dem till att bedöma ersättningar i enlighet med 

skadeståndslagen. De lagstöd som gör sig aktuella är främst 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § 

skadeståndslagen. De beaktar även vad som behandlas i Proposition 2000/01:68 -Ersättning 

för ideell skada. De följer skadeståndsrättslig praxis, men bedömer inte efter ”stelbenta 

schabloner.”54 

 

”Vi prövar varje enskilt ärende seriöst och tycker att vi tar hänsyn till alla olika 

omständigheter.”55   Per Rubing, brottsskadechef 

 

Först måste man ta ställning till om kränkningen är av allvarlig art. För att en kränkning skall 

anses vara allvarlig skall den drabbade vara i särskild grad berörd av brottet. Man ska ta 

hänsyn till handlingens samtliga omständigheter samt hämta ledning av 5 kap. 6 § i 
                                                
50 Helga Sedeman, Förenade Liv, 2005-09-29 
51 Margareta Fransson, Förenade Liv, 2005-09-29 
52 Brottoffermyndighetens referatsamling (2003) 
53 Sveriges lagar (2004), Brottsskadelagen 2 § 2 st.  
54 www.blaljus.nu/2005-09-29 kl. 19:21 
55 Ibid. 
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skadeståndslagen.56 Brottsoffermyndigheten läser också, som tidigare nämnt, förarbetena i 

proposition 2000/01:6857.  

 

Enligt 5 kap. 6 § i skadeståndslagen skall kränkningsersättning bestämmas efter vad som är 

skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Då skall särskilt beaktas om 

handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla 

för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 

integritet, inneburit missbruk av ett beroende eller förtroende eller varit ägnad att väcka 

allmän uppmärksamhet.58 

 

Om det handlar om något som pågått under en längre tid tittar Brottsoffermyndigheten inte på 

varje moment, utan de ser till helheten. Ett typexempel för detta skulle kunna vara 

telefonterror. Om man skulle få fem samtal på en vecka från en och samma person som bara 

lägger på, skulle man kunna prata om ett ofredande, men det rör sig inte om en allvarlig 

kränkning. Om det däremot är frågan om 25 samtal om dagen som pågår i en månad, skulle 

det kunna handla om en allvarlig kränkning, eftersom det är små handlingar som tillsammans 

manifesterar ett brott. ”Vi ser det hela som en enhet, som ett skeende.”59 

 

Det är händelseförloppet som Brottsoffermyndigheten är intresserade av, inte hur den enskilde 

individen har uppfattat situationen eller hur han eller hon har känt sig. Känslorna under det 

enskilda händelseförloppet är inte intressanta för kränkningsersättningen. Vid bedömningen 

skall situationen objektiviseras och man ska titta på hur en människa normalt borde påverkas 

av situationen.60 

 

Per Rubing61 hämtar, ur Proposition 2000/01:68, exempel på handlingar som kan anses ha 

typiskt förnedrande och skändliga inslag. Sådana handlingar kan vara gruppvåldtäkt, andra 

sexuella övergrepp med utdraget förlopp, andra våldsbrott som innebär stympning eller tortyr. 

                                                
56 Proposition 2000/01:68 
57 www.blaljus.nu/2005-09-29 kl. 19:21 
58 Sveriges Lagar (2004) 
59 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Även trakasserier som tar sig uttryck i pennalism och inte minst när våldet är ägnat att bryta 

ner den enskildes självförtroende, gör sig gällande i detta fall. 

 

Brottsoffermyndigheten följer inte alltid de skadeståndsdomar som utdömts eftersom de inte 

alltid har blivit sakprövade av rätten. I vissa fall kan gärningsmannen gå med på det yrkade 

skadeståndet bara för att framstå som ångerfull.62 Skälen för Brottsoffermyndigheten att 

frångå domstolsavgörandet kan vara att beloppet avvikit från praxis, att rättstillämpningen 

inte varit korrekt eller att ytterligare omständigheter, som varit okända för domstolen, har 

framkommit.63 

 

Tingsrättens dom väger tyngre om den är sakprövad och ett i Hovrätten sakprövat 

skadeståndsärende väger särskilt tungt vid bedömningen64. Ju högre upp i rättsinstanserna 

ärendet är prövat desto tyngre väger domen65. Brottsoffermyndighetens beslut går inte att 

överklaga men man kan begära omprövning i dess nämnd66. 

4.4 Polisers rätt till brottsskadeersättning 

Polismäns rätt till brottsskadeersättning gäller enligt samma kriterier som nämnts i föregående 

stycke, men hänsyn måste tas till ytterligare bedömningsfaktorer, vilka presenteras nedan.  

 

Huruvida det handlar om en allvarlig kränkning eller inte beror till viss del på vem som utsätts 

för våldet. Med det menar lagstiftaren att en person tillhörande en utsatt yrkesgrupp skall 

utsättas för en större grad av våld för att han eller hon skall anses ha blivit allvarligt kränkt. 

Personer inom särskilt utsatta yrkesgrupper så som till exempel kriminalvårdare, väktare och 

poliser kan anses vara beredda på vissa angrepp och skall därför ha en högre beredskap. Den 

mentala förberedelsen som kommer av detta innebär då att det krävs mer av den brottsliga 

handlingen för att det skall anses vara en allvarlig kränkning.67 

 

Det faktum att den kränkande handlingen skall vara grövre för att den skall anses som 

allvarlig får dock, enligt lagstiftaren, inte dras så långt att den personliga kränkningen blir 
                                                
62 www.blaljus.nu/2005-09-29 kl. 19:21 
63 Brottoffermyndighetens referatsamling (2003) 
64 Ibid. 
65 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
66 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
67 Proposition 2000/01:68 
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mindre viktig. Om en polis i tjänsten utsätts för en brottslig kränkning som direkt angriper den 

privata sfären, bör han eller hon ofta få ersättning för detta, trots att det ingår i 

arbetsuppgifterna att ingripa mot våldsamma och stökiga personer.68 

 

I Proposition 2000/01:68 förtydligar lagstiftaren vilken sorts handling som typiskt sett skall 

anses som att den angriper den privata sfären och som innebär en sådan kränkning att 

ersättning ofta borde kunna ges. 

 

”…när denne i tjänsten utsätts för en brottslig kränkning som är skymflig och 

direkt angriper den privata sfären. Ett exempel kan vara ett sådant renodlat 

kränkande angrepp som att bli spottad rakt i ansiktet.” 

    Proposition 2000/01:68 sid. 66  

 

Rikspolisstyrelsen och Föreningen Sveriges Polischefer har kritiserat slutsatsen om att en 

utsatt yrkesgrupp skall utsättas för en större grad av våld för att han eller hon skall anses vara 

allvarligt kränkt. De framhåller i en skrivelse till regeringen, behovet av polismäns rätt till 

ersättning för kränkning.69 Det finns även ett departementsutlåtande70 där man diskuterat 

problemet med att inte PSA-avtalet är heltäckande och där man efterlyser att 

arbetsgivarorganisationen tar mer ansvar för skyddet av de anställda. 

4.4.1 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003 

Brottsoffermyndigheten har publicerat en referatsamling där de presenterar en mängd olika 

fall som varit aktuella för bedömning om brottsskadeersättning skall ges. Syftet är att visa på 

hur Brottsoffermyndigheten uppfattar den skadeståndsrättliga praxis som råder idag. 

Referatsamlingen skall också kunna användas vid den praktiska hanteringen av 

skadeståndsfrågor.71 

                                                
68 Proposition 2000/01:68 
69 Ibid. 
70 Ds 1997:45 
71 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
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”Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffrens 

rättigheter, behov och intressen. Myndigheten anser att publicerandet av en 

referatsamling i hög grad kan bidra till att brottsoffers intresse av enhetlig och 

rättvis behandling av deras skadeståndsanspråk främjas.” 
   Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003 s. 29 

 

De menar också att trots att det är Högsta domstolen som primärt skapar praxis, så anser sig 

Brottsoffermyndigheten ha det kunnande och den erfarenhet som gör att deras bedömningar 

skulle kunna anses som vägledande. Detta på grund av att Högsta domstolen inte får möjlighet 

att bilda praxis inom alla typer och svårighetsgrader av brott.72 

 

I referatsamlingen finns ett avsnitt där brott mot allmän verksamhet; våld och hot mot 

polisman, tas upp. De olika former av våld och hot som tas upp är exempelvis bett, 

spottloskor, slag, sparkar, knivstick och olaga hot. Nedan presenteras några exempel på hur 

Brottsoffermyndigheten bedömt rätten till brottskadeersättning.73 

 

Bett 
När det handlar om bett har Brottsoffermyndigheten givit följande generella inställning; ”den 

brottsliga gärningen skall ha inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes 

personliga integritet.” Vid bedömningen om huruvida en allvarlig kränkning infunnit sig 

skall man ta hänsyn till att polisen har som arbetsuppgift att ingripa mot våldsamma och 

stökiga personer. Polismannen skall därmed vara beredd på att mötas med våld och har därför 

en större mental förberedelse än andra. Därför måste man ta hänsyn till faktorer så som bettets 

karaktär, om hot förekommit i samband med angreppet och om angriparen kan antas ha någon 

smittsam sjukdom som exempelvis HIV och/eller Hepatit.74 

 

Under en transport av en omhändertagen och berusad person blev en av poliserna biten i 

nacken75. Angriparen uttalade även ”hur känns det att bli HIV-smittad”, ”jag vet var du bor” 

                                                
72 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Fall 198, se bilaga 2 
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och ”du står på min lista”. Bettet var inte så kraftigt att det gick igenom huden men det var 

bekräftat att angriparen var bärare av Hepatit C-virus, och alltså tillhörde en riskgrupp. Hotets 

personliga karaktär och det faktum att angriparen tillhörde en riskgrupp ur smittosynpunkt 

innebar att polisen hade rätt till brottsskadeersättning, trots bettets lindriga form.76 

 

Spott 
I referatsamlingen presenteras två olika fall där polismän blivit spottade i ansiktet. I det ena 

fallet77 har polismannen fått saliv i både ögon och näsa. I det andra fallet78 fick polismannen 

ett slag med öppen hand i ansiktet, angriparen hotade att skjuta henne och därefter spottade 

han på henne så att hon fick hans saliv i munnen. Båda fallen är sakprövade i tingsrätten där 

de blivit tilldömda ersättning för kränkning. Brottsoffermyndigheten har i båda fallen bedömt 

att ersättning inte skall utgå, med motiveringen att någon allvarlig kränkning inte har infunnit 

sig eftersom de skall ha haft en annan beredskap för att mötas med våld och hot. De hänvisar 

också till en dom från Högsta domstolen79 där man nekat en polisman kränkningsersättning av 

samma anledning. De båda fallen når inte över den undre gräns för vad som skall anses vara 

en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten finner att det ”i skadeståndsrättslig mening 

inte är allvarligare än vad han har haft anledning att räkna med.”80 

 

I vår intervju med Per Rubing81 säger han att smittorisken definitivt gör sig gällande när det är 

fråga om spottloskor mot slemhinna om det rör sig om en angripare som kan antas tillhöra en 

riskgrupp ur smittosynpunkt. ”Är det blodblandad saliv är det inget snack om saken.” 

Spottningar då saliv går in i kroppen bedöms på samma sätt som bett som går igenom huden.  

 

Den 14 november 2005 meddelade Högsta domstolen82 en dom i ett tvistemål gällande 

huruvida en polisman, som blivit spottad i ansiktet vid ett ingripande, skulle ha rätt till 

kränkningsersättning. I domen diskuteras uttalandet i Proposition 2000/01:68, där en 

spottloska i ansiktet anses vara ett typexempel på en brottslig kränkning som är skymflig och 

direkt angriper den privata sfären. Lagutskottet ansåg att man skall vara ”försiktig med 
                                                
76 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
77 Fall 204, se bilaga 2 
78 Fall 205, se bilaga 2 
79 NJA 1999 s. 725 
80 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
81 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
82 Mål nr T2609-03 
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uttalanden i förarbeten som innebär nyheter i sak, särskilt om de också innebär att 

vägledande prejudikat från Högsta domstolen bör ändras.” Lagutskottet kunde trots allt 

konstatera att; ”de förarbetsuttalanden som gjordes i propositionen hade ett förnuftigt 

innehåll och kunde vara till god vägledning vid tillämpningen av de nya bestämmelserna.” 

Därmed bestämde Högsta domstolen skadeståndsbeloppet för kränkning till 5500 kr eftersom 

man ansåg att bespottningen av polismannen kunde bedömas som en i hög grad förnedrande 

och skymflig handling. Handlingen anses, trots beaktande av det utsatta yrket och den 

beredskap som polismannen måste ha mot angrepp av olika slag, ”innebära en kränkning av 

så allvarligt slag som avses med bestämmelsen i 2 kap. 3 § skadeståndslagen.” 

 

”Det är glädjande att se att Högsta domstolen tar upp ett sådant fall liknande 

NJA 1999 s.725 Att man tar upp det i plenum kan innebära att man vill ändra 

praxis.”83   Per Rubing, brottsskadechef 

 

Hot 
I de fall där hot förekommit gör Brottsoffermyndigheten åtskillnad mellan hot som riktar sig 

mot den privata sfären och hot som polismannen kan ha anledning att mötas av i sin 

yrkesutövning. I referatsamlingen presenteras tre olika fall där hot är anledningen till ansökan 

om ersättning. I det fall84 där polismannen erhållit ersättning för kränkning har hotet riktats 

mot hans privata sfär. Angriparen hotade att komma och döda polismannen i hans eget hem. 

Hon hotade dessutom att döda sambon och att bussa en rottweiler på sambon och parets son.85 

 

I de två andra fallen anser Brottsoffermyndigheten att hotet som polismännen utsatts för inte 

gått utöver vad en polisman har att vänta sig i sin yrkesutövning. I det ena86 av de fallen har 

polismannen, under ett ingripande på en restaurang, hotats till livet. ”Tingsrätten ogillade 

polismannens yrkande om ersättning för kränkning på den grunden att det våld och hot som 

han utsatts för inte ansågs allvarligare än vad en polisman har anledning att räkna med i sin 

yrkesutövning.” Brottsoffermyndigheten såg inte något skäl att frångå tingsrättens 

bedömning.  

                                                
83 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
84 Fall 212, se bilaga 2  
85 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
86 Fall 207, se bilaga 2 
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I det andra fallet87 hotades en kvinnlig polis av en berusad person mot vilken hon gjorde ett 

ingripande. Den berusade personen hotade att våldta henne och kallade henne även för fascist. 

Tingsrätten förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd för kränkningen som hon 

upplevde i samband med hotet och förolämpningen. Brottsoffermyndigheten gav ingen 

ersättning, med motiveringen att ärekränkningsbrotten enligt 5 kap. Brottsbalken inte omfattas 

av bestämmelserna i brottsskadelagen 2 § 2 st. Hotet om våldtäkt ansågs inte vara en allvarlig 

kränkning av den personliga integriteten eftersom hon förväntats ha en större mental 

beredskap för att mötas med hot och våld.88 

 

Våld av allvarligt slag 
I ett av fallen89 i referatsamlingen har en polisman upprepade gånger blivit knäad i huvudet i 

samband med ett ingripande. Våldet medförde tandskador och ansågs både av tingsrätten och 

av Brottsoffermyndigheten vara ”våld av ett sådant allvarligt slag som skall föranleda rätt till 

ersättning för kränkning.”90 

 

I samband med ett ingripande91 mot en person, vilken misstänktes ha knivskurit sin granne, 

blev en av polismännen, under det tumult som uppstod, stucken i ryggen. Det blev inte några 

fysiska skador av knivsticket men han bröt dock två revben. Tingsrätten förpliktade 

gärningsmannen att betala polismannen skadestånd för kränkning (ej sakprövat). 

Brottsoffermyndigheten avslog hans ansökan med motiveringen att ”våldet ur 

skadeståndsrättslig mening inte var allvarligare än han haft anledning att räkna med.”92 

 

Vi ställde frågan till Per Rubing om polisens möjligheter till brottsskadeersättning, i fallet 

ovan, hade ökat om skadeverkningen från knivsticket hade varit allvarligare. Han gav ett 

tydligt ja till svar och förtydligade genom att säga; ”Rent generellt kan sägas att ju 

allvarligare skadeverkan som blir av angreppet, desto mer är man inne på den personliga 

sfären. Att vid ett gripande sparka bakåt mot polismannens ben så att det blir en fraktur på 

underbenet är ett sånt motvåld som man som polis får ha beredskap för. Om man sätter en 

                                                
87 Fall 208, se bilaga 2 
88 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
89 Fall 211, se bilaga 2 
90 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
91 Fall 209, se bilaga 2 
92 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
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kniv i en polisman så kan man säga att man både bokstavligen och bildligen tränger innanför 

polisuniformen.” Man gör inte bara motstånd mot polismakten i stort utan man är också ute 

efter personen innanför uniformen. Går man så långt att man sticker en kniv i en polisman så 

är man definitivt inne på den privata sfären.93 

 

Oväntat våld 
En polisman hamnade, i samband med undersökande av en uppbruten lägenhet, öga mot öga 

med en pistolbeväpnad man som på ett par meters avstånd riktade vapnet mot honom. I detta 

fall94 beviljades polismannen kränkningsersättning både i tingsrätten och av 

Brottsoffermyndigheten.95 

 

I samband med att en berusad person skulle sättas in i arrest, fick polismannen ett 

knytnävsslag i ansiktet. Tidigare under ingripandet hade personen varit något stökig, men han 

hade lugnat ner sig i bilen under färden till polisstationen och under avvisitationen var han 

också helt lugn. I detta fall96 beviljades polismannen ersättning för kränkning både i tingsrätt 

och av Brottsoffermyndigheten med motiveringen att våldet han hade utsatts för var mer än 

han hade anledning att förvänta sig under de rådande omständigheterna.97 

 

I ett annat fall98 hade polisen omhändertagit en person och belagt honom med handfängsel. 

Mannen befann sig i baksätet och när den ena polisen öppnade bakdörren utdelade han en 

spark i hennes ansikte. Tingsrätten tilldömde henne skadestånd för kränkning med ett belopp 

av 6000 kronor. Brottsoffermyndigheten biföll tingsrättens bedömning med motivationen att 

”polisen i den aktuella situationen inte haft anledning att räkna med att bli fysiskt angripen 

av mannen.” Brottsoffermyndigheten höjde dessutom beloppet till 10 000 kronor. 

Brottsoffermyndigheten99 resonerar på det viset att man får vara beredd på det mesta, men vid 

sparkar mot huvudet har våldets karaktär gått utöver vad man har att förvänta sig och det 

börjar därmed att angripa den privata sfären. Lagstiftaren har i förarbetena100 resonerat runt 

                                                
93 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
94 Fall 215, se bilaga 2 
95 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
96 Fall 210, se bilaga 2 
97 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
98 Fall 214, se bilaga 2 
99 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
100 Proposition 2000/01:68 
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den skadelidandes eventuella medverkan till skadan/kränkningen i form av till exempel 

provokation eller ett medvetet risktagande. Lagstiftaren menar att ett medvetet risktagande 

kan precis som en provokation innebära en omständighet som typiskt sett bidrar till att minska 

kränkningen. 

4.5 Brister i gällande lagstiftning och praxis 

Per Rubing101 säger att ett förarbetsuttalande inte får ett genomslag bara genom dess 

uttalande. Han menar att juristerna inte ser särskilt positivt på lagstiftning genom förarbeten. 

De menar att ”kan man inte klippa till med en lagtext och utifrån den tala om hur man har 

tänkt sig, så väger det väldigt tunt.” Han säger vidare att vissa domstolsjurister känner sig 

närmast trampade på tårna. Eftersom domstolarna har sin frihet, skall inte en tjänsteman på ett 

departement tala om hur man skall döma utifrån lagtexten. 

 

Tingsrättens dom väger tyngre om den är sakprövad men Per Rubing hävdar också att de på 

Brottsoffermyndigheten har en så pass bred erfarenhet av hur det ser ut i domstolsvärlden, att 

en sakprövad tingsrättsdom inte alltid behöver följas. Efter en lång förhandling där man 

kunnat fastställa skuldfrågan skall skadeståndsfrågan utredas vilket innebär att den 

processuellt i alla bemärkelser kommer sist. Risken är att frågan inte utreds som sig bör och 

att ett belopp kan bestämmas utan diskussion. Nämndemännen kan kanske lätt styras av den 

lagfarne domaren och hans förslag, eftersom nämndemännen inte besitter samma juridiska 

kunskaper som den lagfarne. Det man ser på Brottsoffermyndigheten när man får in domar, är 

att man i tingsrätten ofta utelämnat att utreda om det fanns någon annan nivå på ersättningen 

som hade kunnat anses som mer lämplig.102 

 

Det skall också nämnas att det finns tingsrättsdomar där man skrivit skälen till varför man 

hamnat på en viss nivå, där man kan se att det är en person som tänkt efter och som har ett 

resonemang som håller. Även om det inte stämmer med hur Brottsoffermyndigheten skulle ha 

bedömt saken, skall man respektera att tingsrätten sitter närmare källan och bör därmed ha en 

                                                
101 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
102 Ibid. 
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tydligare bild av händelseförloppet.103 Brottsoffermyndighetens beslut går inte att överklaga 

men man kan begära omprövning i dess nämnd104. 

 

Per Rubing säger vidare i intervjun att; ”HD är ju guds ord, så det är inget att diskutera.” I 

juristvärlden skulle man inte ifrågasätta en HD-dom även om man kan diskutera den. Idag ser 

man en trend där man ”i morgonsoffor i teve mer eller mindre sitter och kväljer dom”, något 

som var snarast förbjudet för några år sedan. ”Man ifrågasätter till och med Högsta 

domstolens domar och det känns nästan lite kusligt.” Man vill ha någon form av fast 

rättesnöre och då skall en HD-dom kunna vara det. Det är upp till Högsta domstolen att visa 

att man verkligen är en auktoritet så att man inte lämnar diskussionsämnen till morgonsoffan, 

det vill säga att man är tydlig i sina domar och att man tydligt visar hur man tänker och varför 

man tänker på det sättet.105 

 

Referatsamlingen används ”nästan som en bibel” ute i tingssalarna, det är ett enkelt sätt att 

diskutera skadestånd. Åklagaren och försvararen hänvisar till olika ärendenummer i 

referatsamlingen för att de skall veta på vilket resonemang de grundar skadeståndskravet. 

Enligt Per Rubing använder man i de fallen, referatsamlingen lite väl stelbent. 

Brottsoffermyndigheten vill att den skall vara en rättsutredning och fungera som ett avstamp i 

en diskussion, inte att man låser fast sig vid vissa nivåer. Den kan då hämma rättsutvecklingen 

istället för att vara ett underlag för en bra diskussion. Den jämställs givetvis inte med NJA-fall 

och Högsta domstolen praxis men den är en rättskälla som används ute i rättsväsendet, vilket 

enligt honom både är smickrande och förvånande. Brottsoffermyndigheten ser helst att det 

finns en växelverkan i skadeståndsrättslig praxis och att det finns en frihet till ett fritt 

tänkande.106 

 

När man gjorde ändringar i skadeståndslagen och brottsskadelagen förtydligades vilka brott 

som skall ge rätt till kränkningsersättning. I skadeståndslagen 2 kap. 3 § nämns bland annat 

brott mot annan persons ära som grundande för kränkningsersättning. I brottsskadelagen har 

rätten till brottskadeersättning inte utökats till att innefatta även de brotten.107 

                                                
103 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
104 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
105 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
106 Ibid. 
107 Proposition 2000/01:68 
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Per Rubing108 kan inte ge något rakt svar på varför man från lagstiftarens sida reserverat sig 

för brottsskadeersättning i ärekränkningsbrotten. Det framgår inte heller av Proposition 

2000/01:68. Att det finns en tanke bakom är han dock övertygad om. Han tror att det kan ha 

att göra med att de brotten oftast har en väldigt privat karaktär. Han läser ur 

Proposition1987/88:92 ”Det finns knappast skäl att införa en allmän rätt till 

brottsskadeersättning för kränkning. Ersättningsmöjligheten framstår inte som lika angelägen 

i alla situationer. Av de brott som framgår av skadeståndslagen 1:3 (äldre lagstiftning) bör 

endast brott mot den personliga friheten och brott som innebär ofredande komma i fråga.” 

 

När det gäller ärekränkningsbrott på Internet har brottsoffermyndigheten gjort en konstruktion 

som enligt Per Rubing kan uppfattas som ”lite skruvad”, men som har godtagits av nämnden. 

Om ett förtalsbrott leder till att brottsoffret känner sig ofredat, som till exempel i de fall då en 

person hängts ut som prostituerad på nätet med telefonnummer och namn, har man sagt att när 

man kommer upp till en viss nivå handlar det därför om ett ofredande. Det handlar inte om ett 

ofredande i strikt rättslig mening, utan snarare utifrån ett kränkningsperspektiv. Det vill säga, 

om det ringer en massa folk med skamliga förslag, kan inte en enskild av alla de personer som 

ringer dömas för ett ofredande. Hon uppfattar dock samtalen som ett ofredande då de 

tillsammans utgör en kränkning och hon kan därför anses vara ”i särskild grad berörd av 

brottet.” Nämnden har givit ut ersättning till en kvinna i just den nämnda situationen. Det bör 

tilläggas att ordföranden Anna-Karin Nordin var skiljaktig i beslutet och tyckte att de tänjde 

på gränserna lite väl mycket. Hon menade i det fallet att det handlade om ett rent förtalsbrott 

och att det då följaktligen inte skulle ge möjlighet till brottsskadeersättning.109 

 

När den misstänkte är under 15 år innebär det ofta problem att kunna utge 

brottsskadeersättning. Många gånger är det andrahandsuppgifter från föräldrar som ligger till 

grund för anmälan. Eftersom det blir nedlagt då gärningsmannen är under 15 år är det mycket 

sällan man förhör brottsoffret eller gärningsmannen. Under de omständigheterna kan inte 

Brottsoffermyndigheten ge ut någon brottsskadersättning eftersom den utpekade 

gärningsmannen inte är hörd. ”Man kan inte sätta sig till doms över en person som inte fått ge 

sin sida av historien.”110 

                                                
108 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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Det stora hindret är dåliga polisutredningar och i synnerhet nedlagda polisutredningar med 

motiveringen ”nedlagt med uteblivna spaningsresultat”, detta trots att gärningsmannen i 

vissa fall har varit namngiven. ”Detta tycker vi nästan är en skymf mot den som gjort en 

anmälan.” Brottsoffermyndigheten förstår givetvis att det i många fall beror på resursbrist hos 

polisen. Detta innebär att de många gånger endast har en berättelse ifrån en i värsta fall 

berusad person som inte kan uppge exakt vad som hänt. På de grunderna kan de inte ge ut 

någon brottsskadeersättning.111 

4.6 Kritisk granskning av resultatet 

Eftersom stommen i vårt resultatkapitel består av lagtext, Proposition 2000/01:68 och 

Brottsoffermyndighetens referatsamling vill vi påstå att resultatet är relativt rättvisande ur 

validitetssynpunkt. Det som kan ha inverkat på reliabiliteten är vår egen partiskhet som 

blivande poliser, när det gäller tolkningar av vad lagstiftaren säger men också i vårt urval av 

fallbeskrivningar. 

 

Brottsoffermyndigheten säger i sin referatsamling att de fall som refereras där skall kunna 

fungera som en utgångspunkt i den praktiska hanteringen av skadeståndsfrågor. Enligt 

rättsväsendets representanter används referatsamlingen som rättskälla både i och utanför 

domstol. Referatsamlingen har därmed fått ganska stort genomslag och påverkar i sin tur 

rättsväsendets bedömningar i mångt och mycket då ”HD inte får möjlighet att bilda praxis 

inom alla typer och svårighetsgrader av brott.”112 Detta kan enligt vår mening skapa en slags 

pingpongeffekt, som innebär att både rättsväsende och Brottsoffermyndigheten hänvisar till 

varandras bedömningar i olika fall och det därmed blir svårt att få in nya synsätt, 

infallsvinklar och därmed ny praxis. Samtidigt bidrar detta till att vi i vår granskning av 

domar, lagtext och Brottsoffermyndighetens ärenden ibland har känt en osäkerhet över vems 

ord som skall få råda. Vår tolkning är att lagstiftarens ord borde väga tyngst. Eftersom 

Brottsoffermyndigheten113 själva uttrycker en önskan om att referatsamlingen skall fungera 

som utgångspunkt för den praktiska hanteringen av skadeståndsfrågor, har vi valt att tolka det 

som att referatsamlingen är väl representativ för de ärenden som kommit till deras kännedom. 

                                                
111 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
112 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
113 Ibid. 
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En proposition kan ibland förvirra mer än förtydliga. Vi hoppas och tror att vi hittat en röd 

tråd i resonemanget som lagstiftaren för runt kränkningsersättning. I proposition 2000/01:68 

nämns i övervägandena en spottloska i ansiktet som en renodlat kränkande handling. Man 

hänvisar till författningskommentarerna för en mer utförlig diskussion om det efterfrågade 

ökade skyddet för utsatta yrkesgrupper. I författningskommentarerna hänvisas vi tillbaka till 

övervägandena och vi fick inget riktigt tydligt svar på om något ökat skydd hävdats för utsatta 

yrkesgrupper. I boken Brottsoffer –från teori till praktik, påtalas det också att Proposition 

2000/01:68 föreslår en förstärkt rätt till kränkningsersättning för utsatta yrkesgrupper. 

 

Vidare uppmärksammade vi att man i referatsamlingen114, under stycket som behandlar brott 

mot allmän verksamhet, ordagrant refererat till vad man i propositionen115 anfört om högre 

krav vid bedömningar av kränkningsersättning för personer inom särskilt utsatta 

yrkesområden. Vad man däremot valt att inte ta med är lagstiftarens yttrande om att en 

spottloska i ansiktet skall anses vara ett renodlat kränkande angrepp som ofta bör resultera i 

ersättning för kränkning. 

 

Vi funderade över varför det inte framgick i Proposition 2000/01:68 om 

Brottsoffermyndigheten lämnat några remissvar på de ändringar som var aktuella. 

Anledningen till denna frågeställning var att vi tyckte att Brottsoffermyndigheten borde ha 

motsatt sig förändringarna i skadeståndslagen, eftersom man anser att ändringarna inte 

inneburit någon förändring i synen på praxis. När vi frågade Per Rubing116 om detta, svarade 

han att Proposition 2000/01:68 bygger på en utredning som tillsattes 1988 där delbetänkandet 

gällande kränkning kom 1992 och slutbetänkandet kom 1995. Brottsoffermyndigheten fanns 

inte 1992, vilket kan vara en anledning till att det inte framgår i den nyare propositionen att 

även Brottsoffermyndigheten lämnat sin syn på saken. Till slutbetänkandet från 1995 skrev 

Brottsoffermyndigheten ett elvasidigt remissvar. Man tar stor hänsyn till vad 

Brottsoffermyndigheten säger då de är en ganska stor skadeståndshanterare. 

 

När vi skulle utreda hur PSA-avtalet förhåller sig till olycksfallsförsäkringen genom 

Polisförbundet kunde vi inte finna något enkelt svar på den frågan. Efter flera timmars 

                                                
114 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
115 Proposition 2000/01:68 s.50 
116 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
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telefonerande och samtal med cirka 5 personer fick vi kontakt med Helga Sedeman, 

skadereglerare på Förenade Liv. Hon kunde ge en relativt tydlig och generell bild av hur PSA-

avtalet och olycksfallsförsäkringen skall komplettera varandra. Hon framhöll dock att det 

ibland kunde göras olika bedömningar utifrån skadans art och situationen i stort. Det är alltså 

inte helt självklart hur ett försäkringsärende skall handläggas. 

 

Eftersom vi träffade Per Rubing personligen och att det som sades spelades in, samt att han 

fick möjligheten att läsa igenom sammanställningen, gör att eventuella missförstånd har 

minimerats. Frågornas ursprung och konstruktion har givetvis vinklat intervjun utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar, som kan ha medfört viss partiskhet eftersom vi är 

polisstuderande. Ett av syftena med denna uppsats är ju bland annat att peka på eventuella 

brister i gällande lagstiftning och praxis där Brottsoffermyndigheten har ett stort inflytande. 

4.7 Resultatsammanfattning 

Den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall 

ersätta skadan117. I andra kapitlet 3 § i skadeståndslagen finns även ett skydd för 

kränkningsersättning. ”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.”118. Skadeståndsanspråket skall riktas mot skadevållaren och ärendet prövas 

vanligtvis i samband med brottmålet. Då gärningsmannen inte har någon betalningsförmåga 

eller om gärningsmannen är okänd finns ofta en försäkring som går in och betalar ut 

ersättningen. De ersättningar som inte lämnas av försäkringar kan prövas av 

Brottsoffermyndigheten119. 

 

Försäkringsskyddet som täcker ersättning för sveda och värk samt lyte och men, består i att 

PSA-avtalet primärt skall lämna ersättning och att den självrisk som medföljer ersättningen i 

det fallet, skall betalas av olycksfallsförsäkringen genom Polisförbundet. Även om 

olycksfallsförsäkringen gäller för incidenter som inträffat i tjänsten blir det i praktiken sällan 

så att den försäkringen behöver utnyttjas, eftersom PSA-avtalet gäller i första rummet. Vid 

                                                
117 Skadeståndslagen (1972:207), 2 kap. 1 § 
118 Sveriges Lagar (2004), Skadeståndslagen 2 kap. 3 § 
119 Lindgren, Petterson & Hägglund (2003)  
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bedömningen av skadan tas inte någon hänsyn till att poliser tillhör en yrkesgrupp som är 

särskilt utsatt för att mötas av våld i sin tjänsteutövning.120 

 

I de fall då gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att själv betala det skadestånd som 

tilldömts brottsoffret i domstol, är det Brottsoffermyndigheten som gör en bedömning om han 

eller hon har rätt till brottsskadeersättning. I de flesta fall är det kränkningsersättningen som 

landar på deras bord121. För att en person skall ha rätt till brottsskadeersättning skall han eller 

hon ha utsatts för ”ett brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid.”122. 

Kränkningen skall anses vara av allvarlig art och vidare skall man även ta hänsyn till 

handlingens varaktighet, om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad 

att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda svårigheter 

att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende eller förtroende eller 

varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet123. För att en kränkning skall anses vara allvarlig 

skall den drabbade vara i särskild grad berörd av brottet124. 

 

Brottsoffermyndigheten följer inte alltid de skadeståndsdomar som utdömts eftersom de inte 

alltid har blivit sakprövade av rätten125. Tingsrättens dom väger tyngre om den är sakprövad 

och ett i Hovrätten sakprövat skadeståndsärende väger särskilt tungt vid bedömningen126. 

 

Hänsyn måste tas till ytterligare bedömningsfaktorer när det gäller polismäns rätt till 

brottsskadeersättning. En person tillhörande en utsatt yrkesgrupp skall utsättas för en större 

grad av våld för att han eller hon skall anses ha blivit allvarligt kränkt. Poliser kan anses vara 

beredda på vissa angrepp och skall därför ha en högre beredskap för att mötas med våld och 

hot. 127 

 

Brottsoffermyndigheten har publicerat en referatsamling där de presenterar en mängd olika 

fall som varit aktuella för bedömning om brottsskadeersättning skall utges. Referatsamlingen 

                                                
120 Helga Sedeman, Förenade Liv, 2005-09-29 
121 Brottoffermyndighetens referatsamling (2003) 
122 Sveriges lagar (2004), Brottsskadelagen 2 § 2 st.  
123 Sveriges lagar (2004), Skadeståndslagen 5 kap. 6 § 
124 Proposition 2000/01:68 
125 www.blaljus.nu/2005-09-29 kl. 19:21 
126 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
127 Proposition 2000/01:68 
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skall också kunna användas vid den praktiska hanteringen av skadeståndsfrågor. När det 

handlar om bett har Brottsoffermyndigheten givit följande generella inställning; ”den 

brottsliga gärningen skall ha inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes 

personliga integritet.” Ytterligare faktorer som man måste ta hänsyn till vid bedömningen är 

om hot förekommit i samband med angreppet och om angriparen kan antas ha någon smittsam 

sjukdom som exempelvis HIV och/eller Hepatit.128 Per Rubing säger att smittorisken 

definitivt gör sig gällande även när det är fråga om spottloskor mot slemhinna då det rör sig 

om en angripare som kan antas tillhöra en riskgrupp ur smittosynpunkt129.  

 

Den 14 november 2005 meddelade Högsta domstolen130 en dom i ett tvistemål gällande 

huruvida en polisman, som blivit spottad i ansiktet vid ett ingripande, skulle ha rätt till 

kränkningsersättning. Handlingen ansågs, trots beaktande av det utsatta yrket och den 

beredskap som polismannen måste ha mot angrepp av olika slag, ”innebära en kränkning av 

så allvarligt slag som avses med bestämmelsen i 2 kap. 3 § skadeståndslagen.” Högsta 

domstolen beviljade därmed polismannen kränkningsersättning. 

 

I de fall där hot förekommit gör Brottsoffermyndigheten åtskillnad mellan hot som riktar sig 

mot den privata sfären och hot som polismannen kan ha anledning att mötas av i sin 

yrkesutövning131. När det gäller våld av allvarligt slag kan generellt sägas att ju allvarligare 

skada som blir av angreppet, desto mer riktar det sig mot den personliga sfären. Därmed ökar 

också möjligheterna till brottsskadeersättning. Vid oväntat våld resonerar 

Brottsoffermyndigheten på det viset att man får vara beredd på det mesta, men vid sparkar 

mot huvudet har våldets karaktär gått utöver vad man har att förvänta sig och det börjar 

därmed angripa den privata sfären. 132 

 

Per Rubing133 säger att ett förarbetsuttalande inte får ett genomslag bara genom dess 

uttalande. Eftersom domstolarna har sin frihet, menar juristerna att en tjänsteman på ett 

departement inte ska tala om hur man skall döma utifrån lagtexten. Tingsrättens dom väger 

                                                
128 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
129 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
130 Mål nr T2609-03 
131 Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003) 
132 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
133 Ibid. 
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tyngre om den är sakprövad men Per Rubing hävdar också att de på Brottsoffermyndigheten 

har en så pass bred erfarenhet av hur det ser ut i domstolsvärlden, att en sakprövad 

tingsrättsdom inte alltid behöver följas. Per Rubing säger vidare i intervjun att; ”HD är ju 

guds ord, så det är inget att diskutera.” I juristvärlden skulle man inte ifrågasätta en HD-dom 

även om man kan diskutera den. Man vill ha någon form av fast rättesnöre och då skall en 

HD-dom kunna vara det. 

 

Referatsamlingen används ”nästan som en bibel” ute i tingssalarna, det är ett enkelt sätt att 

diskutera skadestånd. Brottsoffermyndigheten vill att den skall vara en rättsutredning och 

fungera som ett avstamp i en diskussion, inte att man låser fast sig vid vissa nivåer. 

Brottsoffermyndigheten ser helst att det finns en växelverkan i skadeståndsrättslig praxis och 

att det finns en frihet ett fritt tänkande .134 

 

I skadeståndslagen 2 kap. 3 § nämns bland annat brott mot annan persons ära som grundande 

för kränkningsersättning. I brottsskadelagen har rätten till brottskadeersättning inte utökats till 

att innefatta även de brotten.135 Per Rubing kan inte ge något rakt svar på varför man från 

lagstiftarens sida reserverat sig för brottsskadeersättning i ärekränkningsbrotten. Han tror att 

det kan ha att göra med att de här brotten oftast har en väldigt privat karaktär. 136 

 

När den misstänkte är under 15 år innebär det ofta problem att kunna utge 

brottsskadeersättning, eftersom ärendet på grund av gärningsmannens ringa ålder blir nedlagt. 

I de fallen är det mycket sällan man förhör brottsoffret eller gärningsmannen. Under de 

omständigheterna kan inte Brottsoffermyndigheten ge ut någon brottsskadersättning eftersom 

den utpekade gärningsmannen inte är hörd. 137 

 

Per Rubing påtalar att ett stort hinder för möjligheten att kunna bevilja brottsskadeersättning 

är dåliga polisutredningar, och i synnerhet nedlagda polisutredningar med motiveringen 

”nedlagt med uteblivna spaningsresultat.” Detta trots att gärningsmannen i vissa fall har varit 

                                                
134 Per Rubing, intervju, se bilaga 3. 
135 Proposition 2000/01:68 
136 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
137 Ibid. 



Vad skall en polis tåla? 
– möjligheter till skadeståndsersättning 

Niklas Gahne 
Jill Sannerstedt  2006-01-13 

 

 35 

namngiven. Brottsoffermyndigheten förstår givetvis att det i många fall beror på resursbrist 

hos polisen. 138 

 

Eftersom stommen i vårt resultatkapitel består av lagtext, Proposition 2000/01:68 och 

Brottsoffermyndighetens referatsamling vill vi påstå att resultatet är relativt rättvisande ur 

validitetssynpunkt. Det som kan ha inverkat på reliabiliteten är vår egen partiskhet som 

blivande poliser, när det gäller tolkningar av vad lagstiftaren säger men också i vårt urval av 

fallbeskrivningar. 

                                                
138 Per Rubing, intervju, se bilaga 3 
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5 Diskussion 
Här diskuterar vi runt de resultat vi kommit fram till för att lämna våra slutsatser och förslag. 

Eftersom huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vad som krävs för att en polisman skall 

ha möjlighet att erhålla brottsskadeersättning, kommer större delen av diskussionen att 

koncentreras runt den frågeställningen. Mycket av det som tas upp i diskussionen hänger ihop 

på ett eller annat sätt, samt att bedömningen av rätt till skadestånds- och brottsskadeersättning 

grundar sig i samma lagstiftning och skadeståndsrättslig praxis, vilket gör att det blir svårt för 

oss att föra en diskussion som kronologiskt stämmer helt överens med resultatkapitlet. 

5.1 Slutsatser och förslag 

För att en skadelidande skall ha rätt till ersättning för sveda och värk eller lyte och men krävs 

att skadan är medicinskt påvisbar. När det gäller fysiska skador är de något lättare att belägga 

som medicinskt påvisbara än de psykiska skadorna. Vem skall bedöma om de psykiska 

reaktionerna kan anses vara av en sådan omfattning att de ger möjlighet till 

skadeståndsersättning? Detta innebär att om en läkare gör bedömningen att en persons 

påverkan av ett brott fått en sådan onormal omfattning att det föreligger rätt till ersättning för 

till exempel sveda och värk, så skall också han eller hon ha rätt till 

skadestånd/brottsskadeersättning. Domstolen, försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten 

får då svårigheter att eventuellt kunna bedöma situationen annorlunda, då det är en läkares 

bedömning av den psykiska skadan, som ligger till grund för ersättningsmöjligheterna. 

 

Det är helt klart att poliser har ett bra försäkringsskydd som ger rätt till ersättning för sveda 

och värk samt lyte och men. Hur de båda försäkringarna skall täcka i förhållande till varandra 

är inte helt självklar. Med andra ord kan man i vissa fall ha rätt till ersättning från båda 

försäkringarna. Problemet är att varken PSA-avtalet eller Polisförbundets 

olycksfallsförsäkring täcker kränkningsersättning. Precis som Per Rubing påtalat, tycker vi att 

det vore en god idé att se över möjligheterna till en heltäckande försäkring för polismän, som 

är helt skild från skadeståndsrättslig praxis. Detta är delvis en arbetsmiljöfråga och därmed 

bör det vara en fråga som facket borde ta ställning till att eventuellt driva igenom. 

 

För att en polis skall ha möjlighet till skadestånds- eller brottsskadeersättning krävs att 

handlingen är grövre, för att kränkningen skall anses som allvarlig. Detta synsätt får dock, 
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enligt lagstiftaren, inte dras så långt att den personliga kränkningen blir mindre viktig. Om en 

polis i tjänsten utsätts för en brottslig kränkning som direkt angriper den privata sfären, bör 

han eller hon ofta få ersättning för detta, trots att det ingår i arbetsuppgifterna att ingripa mot 

våldsamma och stökiga personer. Enligt vår mening är det detta som är själva knäckfrågan när 

det gäller rätten till kränkningsersättning för poliser. Det är svårt att isolera varje faktor så 

som till exempel smittorisk, hot, allvarigt eller oväntat våld, angrepp av den privata sfären och 

vad som i skadeståndsrättslig mening är allvarligare än vad man har att vänta sig. Dessutom 

skall man ta hänsyn till varje detalj av händelsen men samtidigt försöka objektivisera 

situationen och se på hur en person i normala fall hade upplevt händelsen. Detta sammantaget 

säger sig själv att det inte är någon lätt uppgift att bedöma de ärenden som kommer upp i 

domstol eller för bedömning hos Brottsoffermyndigheten. 

 

De fall i Brottsoffermyndighetens referatsamling som rör polismän som blivit spottade på har 

båda lämnats utan rätt till ersättning med motiveringen att det ”i skadeståndsrättslig mening 

inte är allvarligare än vad han har haft anledning att räkna med.” Vi kan ha förståelse för det 

resonemanget men det brister lite i att det inte framgår om man har tagit hänsyn till 

smittorisken. Per Rubing säger att det inte råder något tvivel om att man ur smittosynpunkt, 

skall bedöma saliv som går in i kroppen på samma sätt som ett bett som går igenom huden. Vi 

finner det underligt att detta inte framgår i referatsamlingen utifrån ett generellt 

ställningstagande på samma sätt som gjorts för bedömningen av bett. Inte heller i de två 

presenterade fallen har man tagit hänsyn till smittorisken, trots att de båda poliserna fått saliv i 

bland annat ögon och mun. 

 

När det gäller hot mot polismän har lagstiftaren pekat på att man måste skilja på hot som en 

polisman har att vänta i sin yrkesutövning och hot som riktar sig mot den privata sfären. I ett 

av de fall som tas upp i referatsamlingen hotar en man att våldta en kvinnlig polis. I det fallet 

tyckte Brottsoffermyndigheten att det inte var ett allvarligare hot än vad hon hade att vänta i 

sin yrkesutövning. Vår uppfattning är att denna form av hot är vanliga för att gärningsmannen 

på något sätt skall försöka visa sin makt, mot i detta fall en kvinnlig polis. Därför är det inte 

mer än vad hon har att vänta sig i sin yrkesutövning, men vi tycker att hotet i allra högsta grad 

riktar sig mot hennes privata sfär och inte mot hennes yrkesroll. Båda kriterierna uppfylls men 

de står i strid med varandra och därför måste en värdering av de båda göras. Här ser vi 
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ytterligare ett bevis på att prövningen är svår då de olika bedömningsfaktorerna inte går att 

isolera. 

 

Vår uppfattning är att lagstiftaren har pekat på att det inte förutsätts någon personskada för att 

kränkning skall uppstå. Med andra ord är det kränkningen som skall ersättas inte skadan som 

sådan. Trots detta resonerar Brottsoffermyndigheten delvis på så sätt att ju allvarligare våldet 

och skadeverkningarna är, desto mer är man inne på den privata sfären. Är våldet dessutom 

mer än vad man har att vänta sig under de rådande omständigheterna, ökar möjligheterna till 

att kunna få ersättning. Enlig vår mening skulle det då vara lämpligare att prata om allvarlig 

skada istället för allvarligt våld. Alla skador som en polisman får vid ett angrepp kan då anses 

som en allvarlig kränkning eftersom man har trängt förbi polisuniformen och in i den privata 

sfären. Per Rubing säger att; ”rent generellt kan sägas att ju allvarligare skadeverkan som 

blir av angreppet, desto mer är man inne på den personliga sfären”. 

 

För att förtydliga vårt resonemang vill vi återknyta till det fall139 i referatsamlingen där en 

polisman i samband med ett ingripande mot en person, vilken misstänktes ha knivskurit sin 

granne, blev stucken i ryggen. Brottsoffermyndigheten avslog hans ansökan om 

brottsskadeersättning, med motiveringen att ”våldet ur skadeståndsrättslig mening inte var 

allvarligare än han haft anledning att räkna med.” Anser man då att våldet på grund av 

utebliven skadeverkan inte varit allvarligare än vad han haft anledning att räkna med eller har 

det att göra med den mentala förberedelsen som en polis förväntas ha? Anta att det enda som 

hindrade knivsticket från att åsamka polismannen en allvarlig skada var hans skyddsväst. 

Betyder det i sådana fall att, om polismannen saknat skyddsväst och därför fått en allvarlig 

skada, att han i större utsträckning skulle ha haft rätt till brottsskadeersättning? Kränkningen 

som kommer av att han utsätts för våld av ett allvarligt slag skulle egentligen berättiga till 

ersättning, men eftersom han inte fick några skador av knivsticket, anser man inte att en 

allvarlig kränkning har uppkommit. Ett fullbordat angrepp med en kniv borde väl alltid, enligt 

vår mening, anses som en allvarlig kränkning oavsett skadeverkan. (Se även fall 211) 

 

Allvarligt våld mot huvudet, ett angrepp mot den privata sfären och ett medvetet risktagande 

är en annan konstellation i bedömningarna som väckt vårt intresse och vår uppmärksamhet. 

                                                
139 Fall 209, se bilaga 2 
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Den polis140 som stoppade in huvudet i polisbilen där det låg en stökig, bojad och 

omhändertagen person, tycker vi gjorde ett medvetet risktagande. Polisen i fråga borde ha 

insett att det hade kunnat komma ett angrepp ifrån personens fötter. Vi kan inte riktigt förstå 

hur Brottsoffermyndigheten resonerat när de säger att, ”polisen i den aktuella situationen inte 

haft anledning att räkna med att bli fysiskt angripen av mannen.” När vi frågade Per Rubing 

om detta fall, tillade han att när man sparkar mot huvudet har våldets karaktär gått utöver vad 

man har att förvänta sig och därmed börjar det också att angripa den privata sfären. Oaktat 

vilken form av våld som polisen i detta fall möttes av, anser vi att man som polis i allra högsta 

grad har att vänta sig ett angrepp av personen i fråga. Lagstiftaren har dessutom, som vi 

tidigare nämnt, påtalat att ett medvetet risktagande eller en provokation kan innebära en 

omständighet som typiskt sett bidrar till att minska kränkningen. Månde det nu vara så att 

polisen i detta fall ansågs ha rätt till brottsskadeersättning, men med hänsyn taget till det 

medvetna risktagandet, anser vi dock att en höjning av skadeståndsbeloppet är svårt att 

motivera. 

 

Den artikel141 vi pratade om i vårt inledningskapitel handlade just om våld mot huvudet, 

förvisso inte sparkar, men ändå kraftigt våld. Vi ställer oss frågande till hur man ansåg att 

polismannen inte hade rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten ansåg att våldet i 

skadeståndsrättslig mening inte var allvarligare än han hade anledning att räkna med. Kan det 

ha berott på att polisen själv agerat provocerande? Varför ansågs inte de slagen han fick mot 

huvudet som ett angrepp mot den privata sfären? Var det inte så att, ju allvarligare våld desto 

mer är man inne på den privata sfären? Ännu en gång kan vi konstatera att varje fall är unikt i 

sig och hänsyn måste tas till alla faktorer. Den polis som i det här fallet blir nekad 

brottsskadeersättning kan ha svårt att acceptera en fras som att ”våldet i skadeståndsrättslig 

mening inte var allvarligare än han hade anledning att räkna med”. I takt med att respekten 

för polisen minskar är det viktigt att rättsväsendet och Brottsoffermyndigheten ändrar sin syn 

på vad en polis skall tåla. Om poliser inte har samma skydd som gemene man, kan det ge 

signaler till allmänheten att det är okej att både spotta på och att misshandla en polis. 

 

Skadeståndslagen 2 kap. 3 § medger kränkningsersättning för brott mot person, frihet, frid och 

ära, men i brottsskadelagen 2 § 2 st. har man reserverat sig för ärekränkningsbrotten. Vi anser 
                                                
140 Fall 214, se bilaga 2 
141 Det här skall en polis tåla, artikel, se bilaga 1 
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att bestämmelsen i skadeståndslagen kan riskera att bli tandlös då gärningsmannen sällan själv 

kan betala. Detta har också resulterat i en något skruvad lösning i Brottsoffermyndighetens 

bedömning av de grövre ärekränkningsbrott som förövas på Internet. Vi har dock full 

förståelse för att förtal och förolämpning av normalgraden, som inte lyder under allmänt åtal, 

inte skall föranleda rätt till brottsskadeersättning.  

 

Brottsoffermyndigheten upplever att det finns svårigheter att kunna utge brottsskadeersättning 

då den utpekade gärningsmannen är under 15 år. I de flesta fall läggs utredningen ned i 

samma stund som det framkommer att gärningsmannen är minderårig. Då finns inga uppgifter 

som styrker händelseförloppet eftersom varken brottsoffer eller gärningsman har blivit 

förhörda. Därmed går det inte att bevisa att den utpekade faktiskt begått brottet. Under de 

omständigheterna kan inte brottsskadeersättning utges. Vi efterlyser att man i större 

utsträckning använder sig av möjligheten att bedriva en utredning enligt Lagen om unga 

lagöverträdare 31 § 4 pt. som säger; ”Kan någon misstänkas för att före 15 års ålder ha 

begått ett brott får utredning rörande brottet inledas om det annars är av särskild vikt att en 

utredning äger rum.” I vart fall tycker vi att det borde göra sig gällande då det handlar om 

grövre brott. Inte minst för att visa gärningsmannen att det inte är accepterat att begå brott, 

men också för att brottsoffret skall kunna få upprättelse och möjlighet till ersättning för det 

brott han eller hon utsatts för. Även Per Rubing höll med om att det skulle kunna vara en 

möjlighet för att lösa problemet. Givetvis handlar det även om en resursfråga från polisens 

sida. 

 

Vi har i den kritiska granskningen av resultatkapitlet pekat på att man i Proposition 

2000/01:68 förespråkat ett förstärkt skydd för särskilt utsatta yrkesgrupper, genom ändringar i 

skadeståndslagen och brottsskadelagen. Vi tycker att det är svårt att utläsa hur man egentligen 

vill förespråka ett förstärkt skydd då man hänvisar mellan övervägandena och 

författningskommentarerna, utan att gå in i någon djupare diskussion. Enligt 

Brottsoffermyndigheten har inte ändringarna som påtalats i propositionen ändrat synen på 

praxis. 

 

En av anledningarna till att det inte skett några förändringar i synen på praxis kan just vara att 

lagstiftaren inte lyckats understryka vad man egentligen menar samt att lagtexten kunde ha 
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varit mer uttömmande. Per Rubing påtalade också att ett förarbetsuttalande inte i sig får någon 

genomslagskraft eftersom domstolsjurister inte ser särskilt positivt på lagstiftning genom 

förarbetsuttalanden. Han framhöll vidare att det är viktigt att man respekterar att domstolarna 

har sin frihet då de är verkställande. I HD-domen som kom den 14 november 2005 uttrycktes 

även där att man skall vara lite försiktig med förarbetsuttalanden som innebär ändringar i sak 

som dessutom innebär att vägledande prejudikat från Högsta domstolen bör ändras. Trots 

detta har Högsta domstolen anfört att de resonemang som fördes i Proposition 2000/01:68 

ansågs ha ett förnuftigt innehåll och därför kunde vara till god vägledning.  

 

Trots att rättsväsende, jurister och även Brottsoffermyndigheten resonerar på så sätt att ett 

förarbetsuttalande i sig inte får någon genomslagskraft vid den praktiska rättstillämpningen, 

kan vi tycka att det trots allt är lite underligt att det förhåller sig så. Givetvis har domstolarna 

sin frihet, men det är ändå i förarbetena som lagstiftaren har möjlighet att förtydliga sina 

resonemang om hur de tycker att lagstiftningen skall tillämpas. Det är som alla vet en 

omöjlighet att i en lagtext täcka upp för alla möjliga situationer och scenarion. 

 

Vi har förstått att Brottsoffermyndigheten hämtar ledning ur Proposition 2000/01:68 vid 

bedömningar av brottsskadeersättning. Detta framkommer både i referatsamlingen och vid vår 

intervju med Per Rubing. Det som vi ställer oss frågande till är vad som skall anses som 

accepterat att använda som ledning, eftersom ett förarbetsuttalande som specifikt talar om 

vilken handling som typiskt kan anses som kränkande och ett angrepp av den privata sfären, 

inte har fått någon genomslagskraft i rättstillämpningen.  

 

Som vi tidigare nämnt har Brottsoffermyndigheten i sin referatsamling valt att citera ur 

propositionen142 för att tala om att de håller med om att det krävs mer för att en polis skall 

anses ha blivit kränkt. Men de har där valt att utelämna det citat143 som lagstiftaren menar 

skulle vara en brottslig kränkning som är skymflig och direkt angriper den privata sfären. När 

vi i vår intervju frågar om exempel på handlingar som typiskt skulle innehålla skändliga och 

förnedrande inslag, väljer Per Rubing att hämta ledning ur propositionen144. Detta tolkar vi 

som att de i detta fall väljer att använda sig av lagstiftarens definitioner. Vi får en känsla av att 

                                                
142 Proposition 2000/01:68 
143 Proposition 2000/01:68 s. 50, Brottsoffermyndighetens referatsamling (2003:105) 
144 Proposition 2000/01:68 s. 74 
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Brottsoffermyndigheten är selektiv när det handlar om att hämta ledning och stöd utifrån 

förarbeten. Trots att Brottsoffermyndigheten är fria att frångå rättens beslut och att göra sina 

egna bedömningar, efterlyser vi ett mer strikt tänkande från deras sida när det gäller att hämta 

ledning ur förarbeten. Med andra ord, vem bestämmer vilka förarbetsuttalanden som skall 

anses vara förnuftiga och därmed kunna fungera som god vägledning? 

 

Brottsoffermyndigheten har uttryckt att en HD-dom väger mycket tungt vid deras 

bedömningar och att de inte är något man i egentlig mening har rätt att ifrågasätta. Problem 

uppstår när Högsta domstolen inte haft möjlighet att bilda praxis i alla tänkbara typer och 

svårighetsgrader av brott. Brottsoffermyndigheten får då en stor genomslagskraft i 

praxisbildningen och deras beslut går inte att överklaga, mer än att man kan begära 

omprövning i dess nämnd. Kan man inte resonera annorlunda än Högsta domstolen eftersom 

Brottsoffermyndigheten har en så stor kompetens och i sig är praxisbildande? Är det Högsta 

domstolens prejudikat som alltid gäller, trots att en del domar inte varit enhälliga?  

 

Trots att Brottsoffermyndigheten efterlyser en växelverkan i skadeståndsrättslig praxis och att 

det skall finnas en frihet till ett fritt tänkande, kan vi tycka att det finns risk för att detta kan 

utebli. Man riskerar därmed att fastna i ett ekorrhjul, där domstolarna och 

Brottsoffermyndigheten hänvisar till varandras bedömningar utan att det kommer in nya 

influenser och bedömningsgrunder. 

 

Därför tycker vi att det är mycket intressant att Högsta domstolen nu kommit med en ny 

dom145 som förmodligen kommer att bli vägledande när det gäller polisers möjlighet att få ut 

brottsskadeersättning när de blivit spottade på. Vi hoppas att detta innebär en ändring i praxis 

och att man från Brottsoffermyndighetens håll väljer att ta ledning utifrån den nya domen 

istället för att grunda sig på NJA146 fallet från 1999 som är baserat i den gamla lagstiftningen 

(innan ändringarna i skadestånds- och brottsskadelagen trädde i kraft i januari 2002). 

                                                
145 Mål nr T2609-03 
146 NJA 1999 s.725 
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Våld och hot mot polismän 
(Utdrag ur Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003) 
 
I samband med prövningen av ett par ärenden gällande kränkningsersättning till poliser som i samband med 
ingripande blivit bitna uttalade Brottsoffermyndigheten följande generella inställning. För att 
brottsskadeersättning för kränkning skall kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en 
allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. När det gäller att bedöma om en polis i tjänst 
tillfogats en allvarlig kränkning måste beaktas att det ingår i dennes arbetsuppgifter att ingripa mot besvärliga 
och våldsamma personer. En polisman måste vara beredd på att mötas av visst våld och hot och ha en större 
mental beredskap inför detta än andra. Den fråga som aktualiseras i dessa fall är om en polis vid ett ingripande 
mot en våldsam person har en beredskap inför att bli biten. Vid bedömningen av denna fråga bör man enligt 
Brottsoffermyndighetens mening ta särskild hänsyn till några omständigheter: bettets karaktär, om 
gärningsmannen samtidigt hotade den angripne och i så fall hur hotet framställdes samt om polisen hade 
anledning att anta att gärningsmannen tillhörde en riskgrupp ur smittsynpunkt 
 
198. 10 000 kr 
En kvinnlig polis och hennes kollega omhändertog en berusad man som satte sig till motvärn genom att på olika 
sätt spjärna emot. Mannen placerades i polisbilens baksäte varvid poliskvinnan satte sig bredvid honom. Under 
den efterföljande transporten av mannen till polisstationen angrep mannen henne genom att bita henne i nacken 
och uttala ”hur känns det att bli HIV-smittad ”, ”jag vet var du bor ” och ”du står på min lista ”. Av bettet 
tillfogades hon smärta. Tingsrätten dömde mannen för brotten och förpliktade honom att utge skadestånd till 
kvinnan med bl.a.10 000 kr för kränkning (sakprövat). Hovrätten fastställde domen. Efter att ha redovisat sin 
generella inställning (se ovan) fortsatte myndigheten som följer. Bettet var inte så kraftigt att det gick igenom 
poliskvinnans hud. De hot som framställdes var riktade mer mot hennes privata sfär än mot henne som 
företrädare för polisväsendet. Det är klarlagt att gärningsmannen var bärare av hepatit C-virus och alltså tillhörde 
en riskgrupp. Med beaktande av hotens personliga karaktär och till att kvinnan haft anledning att anta att 
gärningsmannen tillhörde en riskgrupp finner Brottsoffermyndigheten att bettet, trots dess relativt lindriga form, 
får sägas gå utöver vad en polisman måste anses ha beredskap för i en sådan ingripandesituation som det är fråga 
om i ärendet. Poliskvinnan har följaktligen varit utsatt för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet för 
vilken hon bör få ersättning. När det gäller ersättningens storlek finner Brottsoffermyndigheten inte skäl frångå 
domstolarnas bedömning. Dnr 6428/00. 
… 
204. Ingen ersättning 
En polisman blev tillsammans med en kollega kallad till en lägenhet på grund av ett lägenhetsbråk. Polismännen 
släpptes in i lägenheten och kunde där konstatera att en kvinna hade misshandlats och de beslutade att gripa 
kvinnans man. Vid gripandet satte sig mannen till motvärn genom att rycka och kasta med kroppen. Under det 
tumult som uppstod spottade mannen polismannen i ansiktet. Spottloskan rann över hela hans ansikte, in i hans 
ögon och näsa. Den gripne mannen gjorde så kraftigt motstånd att polismannen inte kom åt att torka bort loskan 
förrän efter det att mannen förts bort av en extra tillkallad polispatrull. Tingsrätten dömde mannen för våldsamt 
motstånd och förgripelse mot tjänsteman samt förpliktade honom att utge skadestånd till polismannen med 5 000 
kr för kränkning (sakprövat). Brottsoffermyndigheten avslog polismannens ansökan om ersättning för kränkning 
med följande motivering. För att ersättning för kränkning skall kunna utgå krävs att den brottsliga handlingen har 
inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. När det gäller att bedöma om en 
polisman i tjänst utsatts för en allvarlig kränkning måste beaktas att det ingår i hans arbetsuppgifter att ingripa 
mot besvärliga och våldsamma personer. En polisman måste vara beredd på att mötas av visst våld eller hot och 
ha en större mental beredskap inför detta än andra (se rättsfallet NJA 1994 s 395). Högsta domstolen har i 
rättsfallet NJA 1999 s 725 prövat frågan om en polisman som i samband med ett omhändertagande blev spottad i 
ansiktet var berättigad till ersättning för den kränkning som brottet inneburit. Högsta domstolen konstaterade att 
det ofredande som polismannen utsatts för inte utgjort en så allvarlig kränkning att det berättigade till ersättning 
enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen. Brottsoffermyndigheten finner mot bakgrund av ovanstående att den 
brottslighet som polismannen utsatts för – i skadeståndsrättslig mening – inte är allvarligare än han haft 
anledning att räkna med. Någon ersättning för kränkning bör därför inte utgå. Dnr 4630/00. 
 
205. Ingen ersättning 
En polisinspektör och en kollega till henne skulle omhänderta en man när denne tilldelade henne ett slag med 
öppen hand i ansiktet och hotade att skjuta henne. Därefter spottade mannen inspektören rakt i ansiktet så att 
mannens saliv kom in i hennes mun. Tingsrätten dömde mannen för våld och hot mot tjänsteman samt 
förgripelse mot tjänsteman och förpliktade honom att utge skadestånd till inspektören med bl.a.20 000 kr för 
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kränkning (sakprövat). Brottsoffermyndigheten avslog inspektörens ansökan om ersättning för kränkning med 
samma motivering som i föregående fall. Dnr 4392/00 
… 
207. Ingen ersättning 
En polisman och hans kollega skulle ingripa mot en man på en restaurang. Mannen hotade att döda polismannen. 
När polismannen och kollegan tog tag i mannens armar blev denne ursinnig och började kränga med kroppen för 
att komma loss. De ramlade omkull alla tre, men polismännen lyckades övermanna mannen. Polismannen 
släppte sedan sitt tag om mannen för att se efter hur det gått för hans kollegor som gjort ett annat ingripande. 
Härvid lyckades mannen komma loss och låg och sparkade. Polismannen slog därför mot mannens ben med sin 
batong. Mannen lugnade ner sig, men uttalade hot och sparkade honom på ena knäet och ena låret. I bilen på väg 
till polishuset fortsatte mannen att hota polismannen. Tingsrätten dömde mannen för hot och våld mot 
tjänsteman samt våldsamt motstånd. Tingsrätten ogillade polismannens yrkande om ersättning för kränkning på 
den grunden att det våld och hot som han utsatts för inte ansågs allvarligare än vad en polisman har anledning att 
räkna med i sin yrkesutövning. Brottsoffermyndigheten fann inte skäl att frångå tingsrättens bedömning och 
utgav ingen ersättning för kränkning. Dnr 2595/00. 
 
208. Ingen ersättning 
En kvinnlig polis hotades i sitt arbete. Hotet bestod i att en man som hon och en kollega omhändertagit på grund 
av berusning uttalade att han skulle våldta henne. Vid samma tillfälle förolämpade mannen polisen genom att 
kalla henne fascist. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och förolämpning samt förpliktade honom 
att utge skadestånd till kvinnan med 5 000 kr för kränkning (sakprövat). Brottsoffermyndigheten förklarade att 
Brottsskadelagen bestämmelse om ersättning för kränkning (2 § 2 st Brottsskadelagen) inte omfattar 
ärekränkningsbrotten i 5 kap brottsbalken. Någon ersättning för kränkning kunde därför redan på den grunden 
inte lämnas för den förolämpning som polisen utsatts för. När sedan gällde hotet avslog myndigheten ansökan 
med följande motivering. För att brottsskadeersättning för kränkning skall kunna lämnas krävs att den brottsliga 
handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. När det gäller att 
bedöma om en polis i tjänst tillfogats en allvarlig kränkning måste beaktas att det ingår i dennes arbetsuppgifter 
att ingripa mot besvärliga och våldsamma personer. En polis måste vara beredd på att mötas av visst våld och hot 
och ha en större mental beredskap inför detta än andra. Brottsoffermyndigheten har förståelse för att de hot som 
polisen utsatts för i tjänsten har upplevts av henne som kränkande. Myndigheten finner dock vid en 
skadeståndsrättslig bedömning att hotet – med beaktande av polisens mentala beredskap – objektivt sett inte har 
inneburit en så allvarlig kränkning att ersättning för denna kan lämnas. Dnr 1196/03. 
 
209. Ingen ersättning 
En polisman och hans kollega skulle hämta en man, vilken misstänktes ha knivskurit sin granne, till förhör. När 
de närmade sig mannens bostad såg de honom komma gående på gatan. Polismannen och kollegan klev ut ur 
bilen och kollegan frågade mannen om han hade någon kniv. Mannen svarade först inte och när kollegan 
upprepade frågan gjorde mannen en hastig rörelse mot ena rockfickan. Polismannen reagerade omedelbart 
genom att kasta sig över mannen, varvid de båda föll till marken. Mannen hamnade underst och kämpade 
ursinnigt för att komma loss. Polismannen hörde att kollegan skrek att mannen hade en kniv och strax därefter 
kände han att det stack till i ryggen. Kollegan lyckades sedan avväpna mannen och med gemensamma krafter 
belade de honom med handfängsel. Mannen fortsatte att uppträda aggressivt och våldsamt under färden in till 
polisstationen liksom inne på stationen. Polismannen fick inga fysiska skador av knivsticket men bröt två revben 
under tumultet. Tingsrätten dömde mannen för försök till grov misshandel och förpliktade honom att utge 
skadestånd till polismannen med 15 000 kr för kränkning (ej sakprövat). Brottsoffermyndigheten konstaterade att 
när gäller att bedöma om en polisman i tjänst tillfogats en allvarlig kränkning – och därmed rätt till ersättning – 
måste beaktas att det ingår i dennes arbetsuppgifter att ingripa mot besvärliga och våldsamma personer. En 
polisman måste vara beredd på att mötas av visst våld och hot och ha en större mental beredskap inför detta än 
andra. Det våld som den nu aktuelle polismannen utsatts för var – i skadeståndsrättslig mening – inte allvarligare 
än han haft anledning att räkna med. Någon ersättning för kränkning kunde därför inte utgå. Dnr 7052/00. 
 
210. 5 000 kr 
En polisinspektör hade omhändertagit en berusad man tillsammans med en kollega och denne fördes till 
polisstationen för tillnyktring. Mannen uppträdde lite stökigt i polisbilen, men inspektören lyckades få denne att 
lugna ned sig. När de kom till polisstationen visiterades mannen utan att några problem uppstod. Efter 
avvisiteringen bad inspektören mannen att denne skulle gå in i arresten. När mannen var på väg in vände han sig 
om och tilldelade plötsligt inspektören ett knytnävsslag i ansiktet. Tingsrätten dömde mannen för våld mot 
tjänsteman och förpliktade honom att utge skadestånd till inspektören med bl.a.5 000 kr för kränkning 
(sakprövat). Brottsoffermyndigheten gjorde följande bedömning. För att brottsskadeersättning för kränkning 
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skall kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes 
personliga integritet. När det gäller att bedöma om en polisman i tjänst tillfogats en allvarlig kränkning måste 
beaktas att det ingår i dennes arbetsuppgifter att ingripa mot besvärliga och våldsamma personer. En polis måste 
vara beredd på att mötas av visst våld och hot och ha en större mental beredskap inför detta än andra. I den nu 
aktuella situationen var den omhändertagne mannen dock lugn och medgörlig och inspektören har därför inte 
haft anledning att förvänta sig att denne skulle utsätta honom för våld på sätt som skedde. Brottsskadeersättning 
skall därför utgå med 5 000 kr. Dnr 9605/02. 
 
211. 5 000 kr 
En polisman och några kollegor grep en man som misstänkt för narkotikabrott. Mannen satte sig till motvärn 
genom att vid flera tillfällen försöka slita sig loss, fäkta med armarna och kränga med kroppen. Vid ett tillfälle 
tilldelades polismannen ett slag mot ena örat. I det tumult som följde vid gripandet föll mannen och poliserna till 
marken. Mannen hamnade ovanpå polismannen och knäade honom upprepade tillfällen mot huvudet när han låg 
mot asfalten. Våldet medförde bl.a. tandskador. Tingsrätten dömde mannen för brotten och förpliktade honom att 
utge skadestånd till polismannen med bl.a.5 000 kr för kränkning (sakprövat). Brottsoffermyndigheten fann att 
mannens gärning att upprepade gånger knäa mot polismannens huvud då denne låg ned på marken har utgjort ett 
våld av sådant allvarligt slag som skall föranleda rätt till ersättning för kränkning. Myndigheten fann inte skäl att 
frångå det belopp som tingsrätten hade dömt ut. Dnr 6331/02. 
 
212. 5 000 kr 
En polisman träffade i sin egenskap av förhörsledare en kvinna som var misstänkt för brott. Dagen efteråt 
berättade en poliskollega att kvinnan hade hotat att döda polismannen i hans bostad. Kvinnan visste var 
polismannen bodde eftersom hon själv bodde alldeles i närheten av honom. Kvinnan hade också hotat att döda 
polismannens sambo och att bussa en rottweilerhund på sambon och deras son. Till följd av hoten fick 
polismannen tillstånd att bära tjänstevapen även på fritiden och hans bostad bevakades av polis de efterföljande 
dagarna. Tingsrätten dömde kvinnan för hot mot tjänsteman och förpliktade henne att utge skadestånd till 
polismannen med 10 000 kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten gjorde följande bedömning. Hoten mot 
polismannen har gått utöver vad som normalt hör till hans tjänst som polis och har riktat sig mot hans privata 
sfär. Han har därför rätt till ersättning för en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. 
Kränkningsersättningen grundar sig i huvudsak på handlingens art. Mot den bakgrunden och med hänsyn till den 
ersättning som enligt skadeståndsrättslig praxis normalt lämnas vid aktuell typ av brottslighet, bestämmer 
Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 5 000 kr. Dnr 3112/01 
… 
214. 10 000 kr 
En man hade omhändertagits av polisen och befann sig på golvet i en polisbil. Mannen var belagd med 
handfängsel. En kvinnlig polis uppehöll sig utanför polisbilen. Hon öppnade dörren till baksätet för att uppmana 
mannen att sluta skrika okvädningsord till henne. Mannen tilldelade då henne en spark i ansiktet som orsakade 
smärta, blåmärken och ömhet. Tingsrätten dömde mannen för våld mot tjänsteman och förpliktade honom att 
utge skadestånd till polisen med bl.a.6 000 kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att polisen i den 
aktuella situationen inte haft anledning att räkna med att bli fysiskt angripen av mannen. Mot den bakgrunden 
och med hänsyn till arten av det utövade våldet förelåg förutsättningar att lämna ersättning för kränkning. 
Myndigheten bestämde ersättningen till 10 000 kr. Dnr 4648/02. 
 
215. 10 000 kr 
En polisman hade kallats till en lägenhet till vilken dörren var uppbruten. I samband med att han letade igenom 
lägenheten stod han plötsligt öga mot öga mot en man som på ett par meters avstånd höjde och riktade en pistol 
mot honom. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och förpliktade honom att utge skadestånd till 
polismannen med 10 000 kr för kränkning (sakprövat). Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. 
Dnr 6099/01. 
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1. I Proposition 2000/01:68 säger lagstiftaren att; för att en allvarlig kränkning skall ha infunnit sig så 
skall offret vara i särskild grad berörd av brottet. Hur tolkar du i särskild grad berörd av brottet när det 
gäller kränkningsersättning?  

 
Tidigare gav endast uppsåtliga brott rätt till kränkningsersättning. Vissa brott har en sådan hög grad av 
oaktsamhet att de tangerar uppsåtligt. Det vill säga att brottsoffret uppfattar gärningen och därmed 
kränkningen på samma sätt som om det varit uppsåtligt. Detta har man tummat på i några HD-domar. Det 
finns vissa gråzoner när det gäller kränkning. Ett exempel är en psyksjuk som attackerar någon med kniv. I 
slutändan kan det sluta med att det inte är straffbart eftersom gärningsmannen är sjuk. Brottsoffret har 
upplevt sig kränkt oavsett gärningsmannens psykiska status. ”Detta kan medföra rätt bisarra effekter, vilket 
gör diskussionen runt kränkningsersättning intressant eftersom det inte är knäckt rakt över hur man skall 
hantera de här frågorna.” 
 
Hur man själv uppfattar situationen har inte så stor betydelse. Man skulle i exemplet ovan kunna hävda att 
man rent objektivt inte skulle kunna känna sig kränkt av personen, eftersom han inte har någon aning om 
vad han gör. När det gäller kränkningsersättning så skiljer det sig från de andra ersättningsformerna när det 
gäller skadestånd. I de andra fallen då det gäller skadetyper som till exempel ekonomisk skada och sveda 
och värk tittar man på hur det har påverkat personen som enskild individ. Vid kränkningsersättning skall 
man objektivisera situationen och titta på hur man normalt som människa borde påverkas av situationen.  
 
2. Kan en ”mindre allvarlig” kränkning ge större chans till brottsskadeersättning om handlingen utförs 

under en längre tid? 
 
Om det handlar om något som pågått under en längre tid tittar Brottsoffermyndigheten inte på varje 
moment, utan de ser till helheten. Ett typexempel är telefonterror. Om man skulle få fem samtal på en vecka 
från en och samma person som bara lägger på så skulle man kunna prata om ett ofredande, men det rör sig 
inte om en allvarlig kränkning. Om det däremot är frågan om 25 samtal om dagen som pågår i en månad, 
skulle det kunna handla om en allvarlig kränkning, eftersom det är små handlingar som tillsammans 
manifesterar ett brott. ”Vi ser det hela som en enhet, som ett skeende.”  

 
3. Kan du ge några exempel på handlingar som är att anse att de har typiskt förnedrande och skändliga 

inslag. 
 
Per Rubing läser ur Proposition (2000/01:68) 
…”vid sexualbrotten kan de förnedrande och skändliga inslagen variera i styrka från fall till fall. Ett 
exempel på alldeles särskilt förnedrande och skändliga inslag utgör så kallade gruppvåldtäkter. Andra 
sexuella övergrepp med utdraget förlopp kan vara att bedöma på liknande sätt. Förnedrande och skändliga 
inslag kan även finnas vid våldsbrott till exempel när våldet innebär tortyr eller stympning. Likaså kan våld 
och hot som tar sig uttryck i pennalism eller trakasserier av allvarligt slag hänföras hit. Detta gäller inte 
minst när våldet är ägnat att bryta ner den utsattes självförtroende vilket kan utmärka misshandel av någon 
närstående.” I Brottsoffermyndighetens ärenden finns många exempel på enstaka handlingar på vilka det 
definitivt skulle kunna sättas stämpeln förnedrande och skändliga. Exempel på sådana handlingar skulle 
kunna vara att knivskära en kvinna i ansiktet för att vanställa hennes utseende eller att vid sexualbrott skära 
eller stoppa in saker i kvinnans slida. Att fotografera en misshandel eller ett sexuellt övergrepp är också ett 
led i ett förnedrande och skändligt beteende. ”Mänskligheten har tyvärr inget stopp på sin kreativa förmåga 
när det gäller att hitta på sådana här saker.” Andra skändliga inslag finns i hatbrotten. 

 
4. I Proposition 2000/01:68 pratar lagstiftaren om att en spottloska rakt i ansiktet är att anse som ett 

skymfligt och direkt angrepp mot den privata sfären. ”ett renodlat kränkande angrepp.” I 
referatsamlingen avslår ni de ansökningar som berör just denna sortens angrepp, med att hänvisa till 
NJA 1999 s.725, trots att det rättsfallet är gammalt och tillkom innan ändringarna i skadeståndslagen 
2002. Vad kommer det sig att ändringarna i skadeståndslagen inte inneburit någon ändring i synen på 
praxis? 

 
Ett förarbetsuttalande får inte ett genomslag på så sätt. När det handlar om praxis så är det inte 
Brottsoffermyndighetens syn på saken som ensam gör sig gällande. De vill inte skilja sig ifrån domstolarnas 
sätt att tillämpa lagen bara för att det står i förarbetena. Lagstiftning genom förarbeten är inte något som 
jurister ser särskilt positivt på. ”Kan man inte klippa till med en lagtext och utifrån den tala om hur man har 
tänkt sig, så väger det väldigt tunt”  
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Enligt Per Rubing så känner sig vissa domstolsjurister sig närmast trampade på tårna. Eftersom domstolarna 
har sin frihet så skall inte en tjänsteman på ett departement tala om hur man skall döma utifrån samma 
lagtext. De vill inte göra några förändringar bara för att en tjänsteman säger det. Per säger vidare att han från 
domares håll upplever en mer obstruktiv inställning där man tycker att ”Det här gör vi ingenting åt förrän vi 
får några klarare besked.” Det skall inte vara så enkelt för politiker att styra rättsväsendet. Man ser väldigt 
heligt på den tredelade makten med riksdagen som lagstiftande, domstolarna som dömande och regeringen 
som exekutiv.  
 
Det är glädjande att se att Högsta domstolen tar upp ett sådant fall liknande NJA 1999 s.725. Det är draget i 
plenum och beslutet skall komma i dagarna (November/December 2005) Att man tar upp det i plenum kan 
innebära att man vill ändra praxis. 

 
5. Ni pratar om smittorisk vid angrepp i form av bett, men det nämns inte när det handlar om spottloskor i 

ansiktet. Vad kommer det sig att inte smittorisken gör sig gällande även i dessa fall?  
 
Smittorisken gör sig definitivt gällande när det är fråga om spottloskor mot slemhinna om det rör sig om en 
angripare som kan antas tillhöra en riskgrupp ur smittosynpunkt. ”Är det blodblandad saliv är det inget 
snack om saken.” När det gäller smittorisker så finns det olika uppfattningar. En sakkunnig här i Umeå har 
uttalat sig i frågan om huruvida saliv är en påtaglig smittorisk. Enligt hans uppfattning är det inte någon 
större risk. Men det är klart att det finns en risk. Men jämfört med blod är den relativt liten. Spottningar då 
det går in i kroppen bedöms på samma sätt som bett som går igenom huden. Om spottloskan kommer i 
samband med ett uttalat hot om att angriparen har HIV eller hepatit så är det en annan situation 
(intervjuarnas reflektion: lite allvarligare). 

 
6. Vad blir resultatet i praxis av att Brottsoffermyndigheten, med stöd i två gamla NJA-fall, ger avslag när 

det gäller poliser som blivit spottade rakt i ansiktet? Finns det någon möjlighet till en förändring i synen 
på detta på kort eller lång sikt? 

 
Se fråga 4.  

 
7. Varför har inte Brottsoffermyndigheten lämnat sin syn på rätt till ersättning i proposition 2000/01:68? 

 
Proposition 2000/01:68 bygger på en utredning som tillsattes 1988 där delbetänkandet gällande kränkning 
kom 1992 och slutbetänkandet kom 1995. Brottsoffermyndigheten fanns inte 1992, vilket kan vara en 
anledning till att det inte framgår i den nyare propositionen att även Brottsoffermyndigheten lämnat sin syn 
på saken. Till slutbetänkandet från 1995 skrev Brottsoffermyndigheten ett 11 sidigt remissvar. Man tar stor 
hänsyn till vad Brottsoffermyndigheten säger då de är en ganska stor skadeståndshanterare. Det finns 
möjlighet att läsa remissvaren hos departementet om man är intresserad. 

 
8. Hur viktig är den enskilde polismannens ansökan? Har det någon betydelse hur man beskrivit 

situationen, vad man tänkte och kände under angreppet/tumultet? 
 
Finns det en dom med ett utrett händelseförlopp är det den som Brottsoffermyndigheten utgår ifrån i sin 
bedömning. Det finns många fall där det inte finns någon dom, men i just polisfall har man ofta busen och 
kan därför oftare lagföra. I de fall där det inte finns någon dom blir polisutredningen väldigt viktig. Finns 
inte heller någon polisutredning alternativt att den inte är så bra, är det viktigt att se till vad brottsoffret själv 
skriver om händelsen. Det är händelseförloppet som Brottsoffermyndigheten är intresserade av, inte hur den 
enskilde individen har uppfattat situationen eller hur han eller hon har känt sig. Känslorna under ett 
händelseförlopp är inte intressanta för kränkningsersättningen. Det skall vara en objektiv bedömning av 
situationen. Hur det är i det individuella fallet utreds inte. Generellt kan sägas att ju sämre utredd situationen 
är desto viktigare är det att man i en ansökan beskriver händelseförloppet. Normalt i polisärenden lämnas en 
utförlig beskrivning i form av PM eller i anmälan. Det har aldrig upplevts som något problem från 
Brottsoffermyndighetens sida att klargöra ett händelseförlopp då det gäller polismän. 
 
Intervjuarna ger Göteborgskravallerna som ett exempel där polismannens berättelse har varit den enda 
bedömningsgrund som funnits att tillgå. Per Rubing håller med om att Brottsoffermyndigheten i de fallen 
var i händerna på polismännens berättelse. Givetvis skrev polismännen hur de kände, men det hade ingen 
betydelse för bedömningen av rätten till brottsskadeersättning. 
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9. I fall 209 i referatsamlingen handlar det om en polisman som vid ett ingripande känt ett stick i ryggen 
av vad som visade sig vara en kniv. I det fallet fick polismannen inga skador av knivsticket men han 
bröt två revben. Hade utfallet på hans ansökan kunnat bli annorlunda om han fått allvarliga skador av 
knivsticket? 

 
Ja, rent generellt kan sägas att ju allvarligare skadeverkan som blir av angreppet, desto mer är man inne på 
den personliga sfären. Att vid ett gripande sparka bakåt mot polismannens ben så att det blir en fraktur på 
underbenet är ett sånt motvåld som man som polis får ha beredskap för. Om man sätter en kniv i en 
polisman så kan man säga att man både bokstavligen och bildligen tränger innanför polisuniformen. Man 
gör inte bara motstånd mot polismakten i stort utan man är också ute efter personen innanför uniformen. Går 
man så långt att man sticker en kniv i en polisman så är man definitivt inne på den privata sfären. Därmed är 
det lite beroende av hur allvarligt angreppet är. Att skjuta en polis är också ett sådant exempel på när man är 
inne på den privata sfären.  

 
10. Hur stor vikt lägger ni vid om skadeståndsanspråket blivit sakprövat i rätten? Hur stor inverkan har 

domskälen i förhållande till en utförlig ansökan? 
 
”HD är ju guds ord, så det är inget att diskutera.” I juristvärlden skulle man inte ifrågasätta en HD-dom 
även om man kan diskutera den. Idag ser man en trend där man i morgonsoffor i teve mer eller mindre sitter 
och kväljer dom, något som var snarast förbjudet för några år sedan. ”Man ifrågasätter till och med Högsta 
domstolens domar och det känns nästan lite kusligt” Man vill ha någon form av fast rättesnöre och då skall 
en HD-dom kunna vara det. Det är upp till HD att visa att man verkligen är en auktoritet så att man inte 
lämnar diskussionsämnen till morgonsoffan, det vill säga att man är tydlig i sina domar och att man tydligt 
visar hur man tänker och varför man tänker på det sättet. Givetvis kan man inte utesluta att det skulle finnas 
brister i en HD-dom, men Per Rubing vill gärna se de domarna, ”om inte som guds ord, men som snudd på.” 
3-2 domar kan ibland, inom rättsväsendet, tas med en klackspark, men man kan inte heller kräva att HD 
skall vara eniga jämt. Det har ingen betydelse för Brottsoffermyndighetens bedömning huruvida det är en 
skiljaktig dom eller ej. 
 
Tingsrättens dom väger tyngre om den är sakprövad men Per Rubing hävdar också att de på 
Brottsoffermyndigheten har en så pass bred erfarenhet av hur det ser ut i domstolsvärlden, vilket tyvärr gör 
att en sakprövad tingsrättsdom inte alltid behöver följas. Efter en lång förhandling där man kunnat fastställa 
skuldfrågan skall skadeståndsfrågan utredas vilket innebär att den processuellt i alla bemärkelser kommer 
sist. Risken är att frågan inte utreds som sig bör och att ett belopp kan bestämmas utan diskussion. 
Nämndemännen kan kanske lätt styras av den lagfarne domaren och hans förslag, eftersom nämndemännen 
inte besitter samma juridiska kunskaper som den lagfarne. Det man ser på Brottsoffermyndigheten när man 
får in domar, är att man i tingsrätten ofta utelämnat att utreda om det fanns någon annan nivå på ersättningen 
som hade kunnat anses som mer lämplig. 
 
Det skall också nämnas att det finns tingsrättsdomar där man skrivit skälen till varför man hamnat på en viss 
nivå, där man kan se att det är en person som tänkt efter och som har ett resonemang som håller. Även om 
det inte stämmer med hur Brottsoffermyndigheten skulle ha bedömt saken, skall man respektera att 
tingsrätten sitter närmare källan och bör därmed ha en tydligare bild av händelseförloppet. Då kan 
Brottsoffermyndigheten godta resonemanget. Om man däremot exempelvis har beviljat en ersättning på 
20000 kronor för ett knytnävsslag (sakprövat), tycker inte Brottsoffermyndigheten att skattebetalarna skall 
behöva stå för den notan, då beloppet inte kan anses skäligt utifrån praxis. 
 
Det finns tendenser inom politiken som tyder på att man vill att Brottsoffermyndighetens uppgift skall vara 
att i princip bara expediera domarna om det är sakprövade. (Johan Persson Fp har motionerat om saken). 
Brottsoffermyndigheten upplever att de i sådana fall skulle förlora möjligheten att ge signaler tillbaka till 
rättsväsendet genom till exempel referatsamlingen. Åklagare och advokater hör idag av sig till 
Brottsoffermyndigheten för att få stöd och hjälp vid bedömningar av skadeståndsärenden. Vilket innebär att 
Brottsoffermyndigheten har stor påverkan på rättsväsendet i sin tur. 
 
11. När det gäller ärekränkningsbrotten hänvisar ni till att Brottsskadelagen inte medger 

brottsskadeersättning för den typen av brott. När det gjordes ändringar i Skadeståndslagen 
specificerades bland annat ärekränkningsbrotten som en anledning till kränkningsersättning. Tror du att 
det är ett medvetet val att Brottsskadelagen inte medger ersättning trots att Skadeståndslagen medger 
rätten till kränkningsersättning?  
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I sådana fall, varför reserverar man sig för de brotten i Brottsskadelagen? 
 
Per Rubing kan inte ge något rakt svar på varför man från lagstiftarens sida reserverat sig för 
brottsskadeersättning i ärekränkningsbrotten. Det framgår inte heller av Proposition 2000/01:68. Att det 
finns en tanke bakom är han dock övertygad om. Per Rubing tror att det kan ha att göra med att de här 
brotten oftast har en väldigt privat karaktär. Per Rubing läser ur Proposition1987/88:92 ”Det finns knappast 
skäl att införa en allmän rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Ersättningsmöjligheten framstår inte 
som lika angelägen i alla situationer. Av de brott som framgår av skadeståndslagen 1:3 (äldre lagstiftning) 
bör endast brott mot den personliga friheten och brott som innebär ofredande komma i fråga.” 
 
12. När det gäller ärekränkningsbrotten så har vi förståelse för att lindrigare fall eller fall av normalgraden 

av förolämpning och förtal inte skall föranleda brottsskadeersättning. Men om man tänker sig grova fall 
av förtal, som till exempel att någon hängs ut på Internet med bild och telefonnummer tillsammans med 
nedsättande eller skändliga påståenden. Exempelvis att man utger någon annan för att vara prostituerad 
eller liknande. Skulle det vara lämpligt att också denna typ av grova ärekränkningsbrott skulle kunna 
medföra rätt till brottsskadeersättning?  

 
I de fall av grova förtal som sprids via media finns också en ansvarig utgivare och media kan betala. När det 
gäller Internet har brottsoffermyndigheten gjort en konstruktion som enligt Per Rubing kan uppfattas som 
lite skruvad, men som godtagits av nämnden. Om ett förtalsbrott leder till ett ofredande som till exempel i de 
fall då en person hängts ut som prostituerad på nätet med telefonnummer och namn, och det ringer en massa 
folk med skamliga förslag, har man sagt att när man kommer upp till en viss nivå handlar det istället om ett 
ofredande. En av alla de personer som ringer skulle inte kunna dömas för ett ofredande. Hon uppfattar dock 
samtalen som ett ofredande då de tillsammans utgör en kränkning. Man är då delvis tillbaka till 
resonemanget i fråga ett då det handlar om att vara i särskild grad berörd av brottet. 
 
Nämnden har givit ut ersättning till en kvinna i just den nämnda situationen. Det bör tilläggas att 
ordföranden Anna-Karin Nordin var skiljaktig i beslutet och tyckte att de tänjde på gränserna lite väl 
mycket. Hon menade i det fallet att det handlade om ett rent förtalsbrott och att det då följaktligen inte skulle 
ge möjlighet till kränkning. 
 
Det finns ännu inte så många fall av detta slag som tagits upp hos Brottsoffermyndigheten men det kan bli 
ett stort problem om man skulle ha en allt för liberal attityd med tanke på allt som sägs på chattsidor och 
liknande. ”Skulle man analysera vad som sägs på Apberget en lördagskväll så är det bara att ta fram 
storbörsen då, alla har väl där blivit utsatt för någon allvarlig kränkning av något slag.” Man kan mista 
legitimiteten gentemot skattebetalarna om man betalar ut brottsskadeersättning för sådant som ungdomarna 
mer eller mindre rutinmässigt kallar varandra. Det måste finnas en tröskel för när det blir tal om ett 
ofredande. Internet är en revolution när det gäller brottslig verksamhet. Många sitter och begår brott utan att 
de är medvetna om det på grund av att det råder en viss jargong på de olika chattsidorna. 
 
13. Kan man säga att referatsamlingen är representativ för Brottsoffermyndighetens bedömningar av rätt till 

brottsskadeersättning? 
 

Brottsoffermyndigheten hoppas att den skall vara representativ, men det händer dock saker mellan 
utgivningarna. Nätversionen innehåller ett supplement med uppdateringarna. Den nya Generaldirektören har 
önskemål om att en referatsamling skall utges varje år. Samlingen används nästan som en bibel ute i 
tingssalarna, det är ett enkelt sätt att diskutera skadestånd. Per Rubing tar en liknelse i en gammal rolig 
historia om ett sällskap som hade en förteckning med roliga historier. De behövde inte berätta historierna för 
varandra utan bara nämna ett nummer i samlingen för att de skulle börja skratta. De sa bara nummer 5 eller 
nummer 22 och så skrattade de. Ett liknande resonemang kan föras i rätten när de hänvisar till 
referatsamlingen. Åklagaren och försvararen hänvisar till olika ärendenummer i referatsamlingen för att de 
skall veta på vilket resonemang de grundar skadeståndskravet. 

 
Enligt Per Rubing använder man i de fallen, referatsamlingen lite väl stelbent. De vill att den skall vara en 
rättsutredning och fungera som ett avstamp i en diskussion, inte att man låser fast sig vid vissa nivåer. Den 
kan då istället hämma rättsutvecklingen istället för att vara ett underlag för en bra diskussion. Den jämställs 
givetvis inte med NJA-fall och HD praxis men den är en rättskälla som används ute i rättsväsendet, vilket 
både är smickrande och förvånande. Brottsoffermyndigheten ser helst att det finns en växelverkan i 
skadeståndsrättslig praxis och att det finns en frihet till ett fritt tänkande. 
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14.  I fall 214 i referatsamlingen har en man omhändertagits av polisen och han befann sig på golvet i en 
polisbil belagd med handfängsel. En kvinnlig polis uppehöll sig utanför polisbilen. Hon öppnade dörren 
till baksätet för att uppmana mannen att sluta skrika okvädningsord till henne. Mannen tilldelade henne 
då en spark i ansiktet som orsakade smärta, blåmärken och ömhet. Tingsrätten dömde mannen för våld 
mot tjänsteman och förpliktade honom att utge skadestånd till polisen med bl.a. 6 000 kr för kränkning. 
Brottsoffermyndigheten fann att polisen i den aktuella situationen inte haft anledning att räkna med att 
bli fysiskt angripen av mannen. Mot den bakgrunden och med hänsyn till arten av det utövade våldet 
förelåg förutsättningar att lämna ersättning för kränkning. Myndigheten bestämde ersättningen till 10 
000 kr.  

 
(Intervjuarnas reflektioner) Ur det polisiära sysättet och det Grundläggande Taktiska Förhållningssättet så 
är detta precis en sådan situation där en polis kallt kan räkna med ett angrepp från personen i fråga. Hur 
resonerar ni när man pratar om att polisen i den aktuella situationen inte haft anledning att räkna med att bli 
fysikt angripen av mannen? 

 
Brottsoffermyndigheten skulle i detta fallet resonera precis så som intervjuarna gjort och menar att det vid 
ett ingripande kan hända väldigt mycket. Är man inte beredd på att en person som har varit så pass våldsam 
att han belagts med handfängsel, inte skulle kunna göra något sådant som nämns ovan, har man inte fått 
någon vidare bra utbildning. Det måste ingå i utbildningen att veta att det under denna situation kan hända 
nästan vad som helst. Brottsoffermyndigheten resonerar på det viset att man får vara beredd på det mesta, 
men vid sparkar mot huvudet har våldets karaktär gått utöver vad man har att förvänta sig och det börjar 
angripa den privata sfären. 

 
15. Finns det någon speciell omständighet som gör Ert arbete med bedömningar av brottskadeersättning 

svårt eller omständligt? Om så är fallet, har du något förslag för att ändra på detta? 
 
Det stora hindret är dåliga polisutredningar och i synnerhet nedlagda polisutredningar med motiveringen 
nedlagt med uteblivna spaningsresultat, detta trots att gärningsmannen i vissa fall har varit namngiven. 
”Detta tycker vi nästan är en skymf mot den som gjort en anmälan.” Brottsoffermyndigheten förstår 
givetvis att det i många fall beror på resursbrist hos polisen. Detta innebär att de många gånger endast har en 
berättelse ifrån en i värsta fall berusad person som inte kan uppge exakt vad som hänt. På de grunderna kan 
de inte ge ut någon brottsskadeersättning.  
 
Om Brottsoffermyndigheten misstänker att ett ersättningsanspråk kan vara en eventuell bluff kan de ta hjälp 
av den som tagit upp anmälan. Om anmälningsupptagaren också har fått en känsla av att det är något skumt, 
så har man lite mer att gå på. 
 
När den misstänkte är under 15 år innebär det ofta problem att kunna utge brottsskadeersättning. Många 
gånger är det andrahandsuppgifter från föräldrar som ligger till grund för anmälan. Eftersom det blir nedlagt 
då gärningsmannen är under 15 år är det sällan så att man förhör brottsoffret. Under de omständigheterna 
kan inte Brottsoffermyndigheten ge ut någon brottsskadersättning eftersom den utpekade gärningsmannen 
inte ens är hörd. Man kan inte sätta sig till doms över en person som inte fått ge sin sida av historien. 
 
Örebropolisen godtar inte några föräldraanmälningar. De väljer att höra brottsoffret på den plats där brottet 
har blivit begånget. Detta är också en strategi för att försöka minska antalet bluffanmälningar på så kallade 
telefonrån, som idag blivit ett sätt för en del ungdomar att skaffa sig en ny mobiltelefon. 

 
16. Övriga synpunkter som framkommit under intervjun. 

 
Polisen borde avtala om en bättre försäkring, separerad från skadeståndsrätten, som täcker samma 
situationer som en brottsskadeersättning skulle har gjort. Det skulle underlätta hanteringen för dessa frågor. 
Man borde göra det till en facklig fråga som det i grund och botten egentligen är. Det är viktigt att man ger 
det rätt etikett. Har man utsatts för något i jobbet som då skulle omfattas av försäkringsskyddet för 
kränkning så skulle man dessutom slippa hålla på att förnedra sig och komma in med ansökningar till höger 
och vänster och få avslag här och där, det förstår vi att det är jobbigt också. 
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