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3 

 

Abstract 
The Swedish police force is obligated to protect its citizens to maintain public order and to 

prevent and discover criminality in society. They work around the clock, every day 

throughout the year for the country’s security, freedom and democracy. But what happens 

when they themselves become victims of abuse and harassment, because of their job? The 

police are additionally protected by law when they are attacked in their uniform at work and 

this means an attack should be faced with punishment accordingly. 

The police force is a group in society who is more exposed to violence and who are trained 

how to deal with aggressive and threatening situations. Therefore, the tolerance level is 

expected to be much higher among the police and because of this, it can be more difficult for 

them to receive fair compensation when they have been attacked. This thesis aims to show the 

difficulties the police can face when declaiming compensation for work related attacks. The 

thesis also intends to investigate under what circumstances a policeman can get compensation.  

The study will immerse in and analyse Swedish law together with case law, investigating if 

the courts lack consistency in their judgment whether or not the police should be entitled to 

compensation. In order to answer the study’s research questions, a legal dogmatic method has 

been used.  
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1.0 Inledning 

Tänk om du varje gång du går till ditt arbete, inte vet vad som kommer att hända under ditt 

arbetspass. Du vet inte om någon kommer försöka skada dig, om din arbetsinsats gör att du 

skadas, om någon spottar på dig, skriker kränkande ord eller till och med försöker döda dig? 

Det är vardag för många av Sveriges poliser. Tänk dig sedan att du är i rättssalen, där du 

möter gärningsmannen som spottat dig i ansiktet och skrikit kränkande och nedvärderande 

ord. Tänk dig dessutom att du begär skadestånd för att gärningsmannen allvarligt kränkt dig 

och tänk dig till slut få läsa domslutet där du som polis förväntas tåla detta och 

gärningsmannen blir fri från skadeståndsansvar. När polisen utsätts för brott i tjänst blir de 

brottsoffer, men gång på gång verkar skadeståndet falla bort, det hävdar i alla fall det 

fackförbund som organiserar de flesta poliser1. Om så är fallet, hur kommer det sig?  

Att ha staten som sin arbetsgivare innebär att tjäna för statens invånare, allmänheten. Polisens 

uppdrag är främst att upprätthålla det svenska rättssystemet genom att säkerställa allmän 

ordning och förhindra, förebygga och upptäcka brottslig verksamhet2.  

Den svenska polisen arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan och året om, för din och min 

säkerhet, för vår frihet och demokrati. Men är det så att rättssystemet systematiskt sviker de 

personer vars arbete är just att upprätthålla lag och ordning?  

Att få ekonomisk ersättning och upprättelse för en allvarlig kränkning kan lindra den 

skadelidna och ge den som blivit utsatt för kränkningen upprättelse. Det fastslog regeringen i 

propositionen till ett nytt lagförslag år 2001, som skulle stärka rätten till kränkningsersättning 

för vissa yrkesgrupper, däribland poliser.3 Poliser som blir utsatta för hot och våld skall 

dessutom vara extra skyddade enligt nuvarande lagstiftning4. Samtidigt höjs röster om att 

polisen är mer utsatta än någonsin och en rykande färsk undersökning från polisförbundet 

visar att 4 av 10 poliser som svarat på undersökningen uppger att de blivit utsatta för hot, våld 

eller trakasserier de senaste 12 månaderna5. Uppsatsen skall genom att använda den 

rättsdogmatiska metoden undersöka polisens rättsliga skydd när de blir utsatta för brott under 

tjänstgöring och samtidigt göra ett försök till att kartlägga polisens möjlighet till 

                                                 

1 https://www.svt.se/opinion/rattskyddet-for-polisen-maste-bli-battre Hämtad 2017-09-29. 
2 1-2 §§ Polislag (1984:387). 
3 ’Ersättning för ideell skada’, proposition 2000/01:68, s. 48. 
4 Se 17 kap BrB. 
5 Polisförbundets rapport om hot och våld, juni 2017, s.10. 

https://www.svt.se/opinion/rattskyddet-for-polisen-maste-bli-battre
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kränkningsersättning. Det är en viktig fråga att lyfta, för även om skadeståndsanspråket 

avgörs genom en civilrättslig prövning, är den skadelidna fortfarande en arbetstagare och 

samtidigt ett brottsoffer. Ämnet är högst aktuellt, eftersom riksdagen i ett betänkande till 

regeringen har meddelat att det är otillfredsställande att poliser i hög grad går miste om 

skadestånd när de blir kränkta eller utsatta för våld i tjänstgöring och ville därför att en 

utredning skulle tillsättas för att undersöka hur möjligheten till kränkningsersättning för 

poliser skall kunna utökas6. Regeringen har å andra sidan tillsatt en utredning kallad 

”Blåljusutredningen” som skall ta fasta på om och i så fall hur det straffrättsliga skyddet mot 

blåljuspersonal skall förstärkas och utredningen skall vara klar i juni 20187. Regeringen har 

dock inte gett utredaren för ”Blåljusutredningen” mandat att utreda huruvida polisens 

möjligheter till kränkningsersättning behöver utökas och detta är något som har fått 

uppmärksamhet och kritik i media8.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen har som syfte att belysa sambandet mellan straffrätten, skadeståndsrätten och till 

viss mån arbetsrätten i ljuset av polisens förstärkta rättsskydd samt deras möjlighet att erhålla 

kränkningsersättning.  

Frågeställningarna blir således; 

-Vilket särskilt rättsligt skydd åtnjuter poliser som blir utsatta för brott av civila personer? 

-Vilka omständigheter skulle kunna ge polisen möjlighet till kränkningsersättning enligt 2 kap 

3 § SkL för att blivit utsatt för en allvarlig kränkning i sin yrkesutövning? 

1.3 Avgränsning 

Polismyndigheten är liksom andra arbetsgivare, ytterst ansvarig för arbetsmiljön och omfattas 

därför av Arbetsmiljölagstiftningen (1977:1160)9. Polismyndigheten som arbetsgivare 

ansvarar för att poliserna har rätt utrustning, rätt förutsättningar för att kunna arbeta, ansvar 

för rätt bemanning etc, för att arbetet skall kunna utföras i en sund och säker miljö10. 

                                                 

6 Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18. 
7 Kommittédirektiv 2016:115. 
8 https://www.svd.se/regeringen-nej-till-skadestand-for-poliser .Hämtad 2017-10-05. Skribent Mårten Schultz är 

professor i civilrätt. Han driver bland annat en stor juridisk plattform och undervisar och forskar på Stockholms 

universitet. Mårten Schultz har skrivit flera studier om bland annat kränkningsersättning i skadeståndsrätten samt 

har han ett uppdrag som nämndeman i Brottsoffermyndigheten.  
9 1 kap 2 § AML. 
10 2 kap 2 § AML. 

https://www.svd.se/regeringen-nej-till-skadestand-for-poliser%20.Hämtad%202017-10-05
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Författaren är medveten om att det finns situationer där polisen kan få rätt till skadestånd eller 

annan ersättning där händelsen kan härledas till arbetsgivarens ansvar och där arbetsgivaren 

till exempel på så vis gör sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Det materialet hade blivit för stort 

att hantera i den här uppsatsen och denna aspekt kommer därmed inte att behandlas.  

Polisen erhåller ett förstärkt rättsskydd enligt 17 kap BrB. En översikt kring det förstärkta 

rättskyddet kommer att presenteras i syfte att förstå ett eventuellt samband med polisens 

möjlighet till kränkningsersättning. En fördjupning kring rekvisiten i det förstärka 

rättsskyddet i 17 kap BrB hade varit för omfattande för uppsatsens omfång och är inte 

nödvändig mot bakgrund av uppsatsens syfte.  

Fokus på uppsatsen är att undersöka polisens rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § 

SkL, då kränkningar vanligtvis inte omfattas av försäkringsskydd. Därför kommer uppsatsen 

inte heller att behandla person- och sakskador som vanligtvis kan utgöra en grund för 

ersättning för till exempel sveda och värk.11  

1.4 Begreppsdefinition 

En närmare begreppsdefinition kan klargöras på begreppet civila personer. Civila personer 

menas i uppsatsen de människor som möter polisen i deras myndighetsutövning och därmed 

kan bli föremål för ett ingripande.12 

Polisens yttersta arbetsgivare är svenska staten med regeringen, det är nämligen staten som är 

ensam juridisk person13. Arbetsgivaransvaret från staten är dock delegerat till 

polismyndigheten. Vidare i uppsatsen kommer därför polismyndigheten att förstås som 

arbetsgivare14.  

1.5 Material 

Rättsfallen som belyses i uppsatsen har sökts fram genom diverse databaser, i huvudsak från 

Zeteo. Sökord som har använts är bland annat ”kränkningsersättning”, ”polis”, ”våld mot 

tjänsteman”, ”ofredande polis”, ”förolämpning polis” etc. Prejudikat från högsta domstolen 

                                                 

11 Madeleine Randquist (red.) ; Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart 

Stéen, Marie Svendenius.; Ersättning vid personskada, Studentlitteratur, Lund, 2016, s.36. 
12 Ulväng, Magnus, Brotten mot allmänheten och staten, 2. uppl., Iustus, Uppsala, 2014, s 228 
13 Ahlström, Kristina, Anställning vid en statlig myndighet: anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut, 1. uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 17. 
14 Ibid s. 27–28. 
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har sökts fram genom Högsta domstolens egen databas15.  Då det framförallt finns ett stort 

antal praxis i frågan från bland annat hovrätt och tingsrätt har rättsfall som innehållit valda 

sökord, valts ut för närmare granskning och i syfte att belysa polisens möjligheter till 

kränkningsersättning.  

1.6 Metod   

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt i ett försök att uppnå uppsatsens syfte, 

har den rättdogmatiska metoden valts ut för användning. Metoden har som primärt syfte att 

säkerställa gällande rätt, lex lata. För att kunna besvara frågeställningarna behöver gällande 

rätt fastställas genom att undersöka lagrum och förarbeten, prejudikat och doktrin.16 Att 

använda den rättsdogmatiska metoden innebär att rättskällorna behandlas i hierarkisk ordning 

genom att använda rättskälleläran som utgångspunkt17. I uppsatsen kommer främst 

Skadeståndslag (SFS 1972:207) samt Brottsbalk (SFS 1962:700) att behandlas utifrån valda 

frågeställningar. Användandet av den rättsdogmatiska metoden kan försvaras genom att den 

skall hjälpa till att reda ut rättsläget för polisens möjlighet till kränkningsersättning samt 

utreda deras rättsliga skydd när de blir utsatta för brott av civila personer. I analysen kommer 

gällande rätt analyseras utifrån rådande rättsläge.  

Förarbeten används för att undersöka bakgrunden till lagens uppkomst och lagstiftarens motiv 

till den nystiftade lagen eller lagändringen. I förarbeten kan det finnas vägledning till hur 

lagen skall tolkas18. Med hjälp av proposition 2000/01:68, ’Ersättning för ideell skada’, 

undersöks motiveringen kring den lagändring som rör polisens möjlighet till 

kränkningsersättning och därmed blir den intressant att granska med bakgrund av 

frågeställningarna.  

Praxis från Högsta domstolen är prejudicerande19 och har granskats i uppsatsen för att kunna 

undersöka hur ett rättsligt problem har prövats i verkligheten. Det är av essens att undersöka 

om och hur högsta domstolen har dömt i fall rörande kränkningsersättning för poliser som 

blivit utsatta för brott i tjänst av civila personer. Andra domar från lägre instanser men även 

                                                 

15 http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Vagledande-avgoranden/ Hämtad 2017-10-03. 
16 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s 43. 
17 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014, s. 38. 
18 Ibid s. 162-163.   
19 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 24 upplagan, Liber, Stockholm, 2016, s. 24. 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Vagledande-avgoranden/
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uttalande från brottsoffermyndigheten kommer att belysas i uppsatsen men endast som syfte 

att tillföra rättsanalysen mer djup och ge ett bredare perspektiv.   

Doktrin inom området används för att tillföra viss relevans och ett vetenskapligt 

förhållningssätt i uppsatsen. I den rättsdogmatiska metoden kan doktrinen komma till 

användning genom att ge en överblick och ett sammanhang till rådande rättsläge.20 

I uppsatsen kommer det avslutningsvis att mot bakgrund av relevanta lagrum, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin, föras en lex de ferenda argumentation. Uppsatsen kommer därför att 

innehålla ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till gällande rätt kring polisens möjlighet till 

kränkningsersättning.21   

                                                 

20  Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2014, s. 38. 
21 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 36. 
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2.0 Rättsutredning  

2.1 Ett europeiskt perspektiv 

Sverige har antagit Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (EKMR) och konventionen är sedan 1995 inkorporerad i svensk 

lag22.  Artikel 13 stadgar rätten till effektivt rättsmedel vilket betyder att medborgare genom 

juridiska hjälpmedel såsom domstol, har rätt att begära skadestånd. Artikel 13 torde därmed 

ge poliser som anser sig blivit kränkta, rätten att begära kränkningsersättning i domstol. För 

att en överträdelse av EKMR skall ha skett, förutsätter det att tvisten inte rör två individer 

sinsemellan. Det betyder att en polisman som blir utsatt för brott av civila personer under sin 

tjänstgöring, inte kan åberopa att hans mänskliga fri och rättigheter enligt EKMR har 

överträtts. EKMR reglerar således inte förhållandet mellan individer.23 Däremot kan 

polismannen åberopa EKMR om hans rättigheter har kränkts av staten, till exempel genom att 

rättssystemet inte har tillförsäkrat honom ett effektivt rättsmedel24. Vad som kan vara värt att 

nämna är att individer som anser sig kränkta av en myndighetsutövare, till exempel av en 

polisman, kan föra talan mot staten och åberopa att deras rättigheter enligt EKMR har 

kränkts25.  

Europeiska rådet är EUs högsta organ och består av stats-och regeringschefer. Det europeiska 

rådet har i sig självt ingen lagstiftande funktion utan sätter agendan för EUs politiska 

riktlinje26. För att försvara och upprätthålla bland annat EKMR inom polisväsendet, stiftades 

”The European code of police ethics” år 2001 av Europeiska rådet27. Rådet har lämnat en rad 

rekommendationer för polisväsendet. Rekommendationerna är förvisso inte lagstiftande, utan 

skall ha en rådande effekt28. I rekommendationerna belyser Europeiska rådet förhållandet 

mellan EKMR och polisväsendet. De betonar att EKMR är applicerbar på alla i samhället och 

                                                 

22 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
23 Nilsson, Mattias & Lundberg, Jenny, Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, 

4., [uppdaterade] uppl., Jure, Stockholm, 2010, s 108. 
24 Artikel 13 EKMR.  
25 Artikel 8.2 EKMR. 
26 Nilsson, Mattias & Lundberg, Jenny, Europarätten, 2010, s.21. 
27 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2001)10, The European Code of Police 

Ethics, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and 

explanatory memorandum, ISBN 92-871-4831-7. 
28 Bergström, Carl Fredrik & Hettne, Jörgen, Introduktion till EU-rätten, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s 

141. 
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de mänskliga fri och rättigheterna gäller också för poliser. Europeiska rådet betonar att poliser 

skall åtnjuta samma rättigheter som civila, inskränkningar bör endast rättfärdigas i de fall då 

polisarbetet kräver det för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.29  

2.2 Straffrättslig lagstiftning rörande polisens rättsliga skydd mot vissa 

brott 

2.2.1 Förstärkt rättsskydd  

För att skapa en förståelse för rättsskyddet i 17 kap BrB presenteras nedan en översikt kring 

de lagrum som skall ge polisen rättsligt skydd när de blir utsatta för brott under tjänstgöring. 

Bestämmelserna i 17 kap BrB skall ses som ett förstärkt rättskydd för poliser30. Det är 

Brottsbalk (1962:700) och särskilt kapitel 17 1-2 §§ samt 4 § som reglerar brott och straff mot 

tjänstemän i den allmänna verksamheten, som till exempel för poliser. Bestämmelserna i kap 

17 i BrB kan sägas motsvara bestämmelser i kap 3 och kap 4 BrB där till exempel rekvisitet 

för misshandel stipuleras.31 När en polis blir utsatt för brott skall den gärningen bedömas som 

ett allvarligare slag, då ett angrepp mot en polis är ett angrepp mot den allmänna 

verksamheten32. När en polis blir utsatt för brott som kan likställas med misshandel regleras 

det istället som våld mot tjänsteman förutsatt att rekvisiteten för misshandel är uppfyllda33. 

För att misshandel skall sägas ha ägt rum krävs det att gärningsmannen har tillfogat personen 

kroppskada, sjukdom eller smärta samt tillsätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd34.  

Andra brott som stipuleras i 17 kap BrB är förgripelse mot tjänsteman35. Det kan röra sig om 

situationer där den misstänkta gärningsmannen har hämnats på en myndighetsutövare genom 

att orsaka lidande eller annan olägenhet36. Att tillägga är att personkretsen som skyddas enligt 

17 kap 2 § BrB är utökad, polisens anhöriga kan omfattas av detta skydd ifall gärningen till 

exempel syftar till att utsätta polisen för lidande. Vidare är att kraftigt motsätta sig en 

                                                 

29 Council of Europe, Committee of Ministers, The European Code of Police Ethics, 2001, s.7. 
30 Westerlund, Gösta, Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken, 

Juristförl., Diss. Lund : Univ.,Lund, 1990 s. 35. 
31  3 kap 5 § BrB. 
32 Ulväng, Magnus, Brotten mot allmänheten och staten, 2014, s 227-228.  
33 17 kap 1 § BrB. 
34 3 kap 6 § BrB. 
35 17 kap 2 § BrB. 
36 Ibid. 
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kroppsvisitation och därmed hindra poliserna i deras myndighetsutövning ett exempel på 

våldsamt motstånd som stipuleras i 17 kap 4 § BrB37.  

Våld eller hot om våld mot tjänsteman beräknas antingen som ringa eller brott av 

normalgraden38. HD har även påtalat vikten av att fängelse skall vara påföljden vid våld mot 

polis om inte fallet kan anses vara ringa39. Omständigheter som kan påverka påföljden kan 

vara gärningsmannens hem och sociala förhållanden som gör att risken för återkommande 

brottslighet är låg, detta bör dock enligt domstolen användas restriktivt40. Polismannen skall 

enligt aktuella lagrum i 17 kap BrB, vara extra skyddad mot angrepp både i och utanför tjänst, 

jämfört med en civil person. Det räcker att gärningsmannen vet om polismannens yrke, även 

om polismannen inte är i tjänst vid angreppet41. Vad en polis skall tåla genom angrepp under 

tjänstgöring har behandlats vid flertalet tillfällen i rätten, till exempel dömdes gärningsmän 

för våld mot tjänsteman samt våldsamt upplopp i samband med en omdiskuterad händelse i 

Tensta 2016, där polismännen blev attackerade med gatstenar42. Polismännens 

skadeståndsanspråk ogillades dock av både tingsrätt och hovrätt som anför att poliser som 

arbetar i ett utsatt område som Tensta, får vara mentalt förberedda på att mötas med våld43. 

Polisen har listat vad dem kallar är prioriterade områden runt om i Sverige varav 23 stycken 

områden räknas som särskilt prioriterade och där Tensta finns med på den listan44. 

Nedan följer rättsreferat från HD som har behandlat huruvida ett angrepp mot polisman är en 

brottslig gärning enligt 17 kap BrB.  

NJA 2015 s. 668  

Från HD kom ett avgörande rörande huruvida en man som avsiktligt sparkat en polis på benet 

skulle dömas för våld mot tjänsteman enligt 17 kap 1 § BrB. HD anför i sina domskäl att 

sparken inte orsakat sådan smärta som kan likställas med rekvisiten för misshandel, där 

smärtan inte skall anses vara hastigt övergående, utan mer långvarig och orsaka fysiskt 

lidande45. Kvinnan hade burit byxor med inbyggt benskydd varav HD konstaterade att 

                                                 

37 Se NJA 2017 s.45.   
38 Ulväng, Magnus, Brott mot allmänheten och staten,2014, s.229. 
39 Se NJA 1984 s.898 och NJA 2000 s.116. 
40 NJA 2001 s.859. 
41 RH 1980:43. 
42 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/poliser-fick-ingen-ersattning-efter-stenkastning-i-tensta Hämtad 

2017-09-29. 
43 Svea Hovrätt mål B 5342-13 Datum 2014-09-03. 
44 Nationella operativa avdelningen, rapport ”Utsatta områden 2017”.  
45NJA 2015 s.668, s.674. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/poliser-fick-ingen-ersattning-efter-stenkastning-i-tensta
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sparken inte kunnat orsaka sådan smärta som krävs för att misshandel skall ha ägt rum och 

trots att HD konstaterar att sparken varit avsiktligt riktad mot polisen, friar HD mannen för 

våld mot tjänsteman.  

NJA 2004 s.331  

En man har vid en fartkontroll med hjälp av sin hand, viftat till en polisman i ansiktet så att 

dennes glasögon trillat av. Mannen dömdes bland annat för våldsamt motstånd i samband med 

händelsen. HD fastställde underinstansernas dom där det fastslogs att mannen inte hade för 

avsikt att skada polismannen när han viftade med handen som träffade polisen i ansiktet, utan 

handlingen får ses som ett försök att hindra polismannen i dennes myndighetsutövning och 

han dömdes därmed för förgripelse mot tjänsteman enligt 17 kap 2 § BrB. 

2.2.2 Övrig straffrätt  

För de brott som begås mot polisen där inte ansvar kan åläggas enligt 17 kap BrB, gäller övrig 

lagstiftning i straffrätten. Exempel som återkommer i praxis rörande polisens rätt till 

kränkningsersättning, är om gärningsmannen kan åläggas ansvar för ofredande enligt 4 kap 7 

§ BrB eller förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB46. Det finns en omfattande praxis på området, 

nedan belyses ett antal rättsfall.  

Förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB 

En man har under ett ingripande skrikit ” era djävla as, jag hatar er, era djävla fascistdjävlar” 

till två poliser. HD anför i sitt domslut att poliserna skall ha en viss tolerans mot människor 

som uttrycker sina känslor under ett ingripande, men att gärningsmannen har riktat 

förolämpningen direkt mot deras myndighetsutövande och mannen döms för förolämpning 

enligt 5 kap 3 § BrB47. Vidare har HD i ett annat fall behandlat frågan huruvida en 

gärningsman skall dömas för förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Mannen har under ett 

ingripande, skrikit ”gris” och ”svin” till poliserna. HD konstaterar att orden används för att 

skymfa och såra, men menar att orden uttalades under ett fysiskt ingripande och var ämnade 

till att ge uttryck för mannens smärta och ilska och kan ej anses ha sårat polismännens 

känslor. HD ogillar åtalspunkten förolämpning.  

Ofredande enligt 4 kap 7 § BrB 

I HD kom 2005 en dom rörande en polismans rätt till kränkningsersättning efter att ha blivit 

                                                 

46 Se bland annat NJA 1994 s.557. 
47 NJA 2004 s.331. 
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spottad i ansiktet med blodblandat saliv av en gärningsman under ett ingripande. HD anför i 

sitt domskäl, att en samlad bedömning om huruvida det förelegat en kränkning måste ske och 

har den påstådda kränkning skett när en polisman gjort ett ingripande, krävs det mer för att 

kränkningsersättning till polismannen skall utgå. HD anför också till sitt domskäl att 

lagförändringen om kränkningsersättning som kom i kraft 2002, har vidgat möjligheten för 

vissa grupper att erhålla kränkningsersättning som tidigare annars har haft svårt för att få 

skadestånd för kränkning enligt 2 kap 3 § SkL. HD anför också i sitt domskäl att angreppet 

genom att bli spottad i ansiktet är en kränkning som polismannen inte skall behöva tåla i sin 

yrkesutövning och ger därför polismannen rätt till kränkningsersättning á 5500 kronor och 

dömer gärningsmannen för ofredande enligt 4 kap 7 § BrB48. Fallet anses ha ändrat praxis i 

frågan, då HD tidigare inte hade ansett att bli spottad i ansiktet var är en såpass allvarlig 

kränkning att kränkningsersättning skall utgå.49 

2.3 Skadeståndslagen (1972:207) och särskilt 2 kap 3 § SkL 

När en polisman blivit utsatt för brott under tjänstgöring, kan denne göra gällande ett 

skadeståndsanspråk enligt skadeståndslagen (1972:207) förutsatt att brottet lett till en 

personskada, sakskada eller kränkning. Skadeståndslagen reglerar det som kallas för  

utomobligatoriskt skadestånd, vilket innebär att det inte är något kontraktsförhållande mellan 

parterna utan det är istället sakförhållanden i fallet som avgör förutsättningarna för ett 

skadeståndsanspråk50. Skadeståndsrätten står nära straffrätten, skadeståndsreglerna reglerades 

fram till 1972 i dåvarande 1864 års strafflag och senare i nuvarande BrB (1962:700)51. Den 1 

juli 1972 trädde nuvarande Skadeståndslag (SkL) i kraft och har sedan dess blivit uppdaterad 

ett antal gånger52, den största förändringen hittills kom genom 2002 års lagförändring där 

bland annat kränkningsersättning skulle komma att regleras53. Det kan sägas att skadeståndet 

kan ses ha ett antal funktioner och det är något som har varit och är omdebatterat i Sverige. 

För det första kan det sägas att skadeståndet har som funktion att ekonomiskt ersätta den 

skadelidna, skadeståndet fungerar som en reparation för det inträffade54.  För det andra har det 

diskuterats huruvida skadeståndsrätten kan fungera som ett preventivt medel i samhället, 

                                                 

48 NJA 2005 s.738. 
49 NJA 1999 s.725. 
50 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 23. 
51 Ibid s. 28. 
52 Se SOU 1991:34, SOU 1992:84, SOU, 1995:33 m.fl. 
53 Proposition 2000/01:68. 
54 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 2014, s.36.  
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genom att avskräcka från att begå brott som kan leda till ett skadeståndsansvar55. För det 

tredje kan det sägas att skadeståndet skulle kunna ha en moralbildande funktion i samhället, så 

som att personen inte bara får en straffrättslig påföljd gentemot samhället utan också åläggs 

ansvar gentemot den skadelidna genom att betala denne skadestånd56.  

Kränkningsersättningen är en typ av skadestånd som alltså efter år 2002 regleras i 

skadeståndslagen57. Enligt förarbetet till lagen ville regeringen med lagförändringen 

tydliggöra bestämmelsen om kränkningsersättning58. För att kränkningsersättning skall utgå 

krävs det att den skadelidna har utsatts för en allvarlig kränkning genom brott59. Ordet kränkt 

kan ses ur två perspektiv, den ena sidan är att brottet i sig är av kränkande slag, å andra sidan 

att den skadelidna känner sig kränkt av handlingen60.   

2 kap 3 § SkL; 

”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” 

Kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL skall ersätta den skada som omedelbart uppstår, det 

är alltså själva handlingen som är ersättningsbar61. Därför skall bedömningen om det förelegat 

en allvarlig kränkning också bedömas objektivt, vad den skadelidna känner eller har upplevt 

är ej det primära syftet62.  Att ett brott har begåtts är ett av rekvisiten men det betyder inte att 

en gärningsman behöver dömas för brottet för att den skadelidna skall kunna få 

kränkningsersättning63. Ett annat rekvisit är att kränkningen är av allvarlig karaktär. Vad som 

menas med allvarlig kränkning är något som skall utredas i varje enskilt fall och 

omständigheter så som vilket yrke den skadelidna har skall tas hänsyn till, då det kan påverka 

bedömningen om det förelegat en allvarlig kränkning eller ej.64 Vid bestämmandet av 

ersättningens storlek för kränkningen skall det till exempel särskilt beaktas om kränkningen 

                                                 

55 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 2014, s. 39. 
56 Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 2016, s. 310. 
57 SFS 2001:732 Lag om ändring i Skadeståndslagen.  
58 Proposition 2000/01:68 s.47. 
59 2 kap 3 § SkL. 
60 Friberg, Sandra, Kränkningsersättning: skadestånd för kränkning genom brott, Iustus, Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, 2010,Uppsala, 2010, s. 351. 
61 Proposition 2000/01:68, s.49.  
62 Ibid, s.47. 
63 Sandra Friberg, Kränkningsersättning: skadestånd för kränkning genom brott, 2010, s.25.  
64 Proposition 2000/01:68 s.50. 
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varit förnedrande eller haft skändliga inslag eller varit ämnad att framkalla allvarlig rädsla för 

liv eller hälsa65.  

2.4 Att tillhöra en särskild yrkesgrupp 

Poliser har en särskild utbildning i att möta personer som kan vara våldsamma och aggressiva, 

varav de förväntas ha en viss tolerans mot angrepp. Det gör att tröskeln för vad som anses 

vara en kränkning och ett angrepp, är högre för polisen och andra yrkesgrupper så som 

väktare och ordningsmän. Dessa yrkesgrupper får vara förberedda på att mötas med ett visst 

motstånd och är därmed inte automatiskt berättigad till kränkningsersättning för varje enskilt 

angrepp.66  

I proposition 2000/01:68 framhölls behovet av en något ökad rätt till kränkningsersättning för 

särskilda yrkesgrupper, där polisyrket särskilt nämns som ett av dessa. Polisen skall i högre 

utsträckning än civilpersoner tåla angrepp men att till exempel bli spottad i ansiktet är en 

kränkande handling mot den personliga sfären. Detta fastslår regeringen genom att hänvisa till 

ett avgörande från HD (NJA 1999:725) där en polisman som hade blivit spottad i ansiktet ej 

ansågs vara berättigad till kränkningsersättning.67   

2.5 Rättsreferat från underinstanser 

Det finns en omfattande praxis i underinstanser som rör angrepp mot poliser och deras rätt till 

kränkningsersättning. Med avsikt av att belysa hur rättssystemet behandlar dessa frågor 

kommer ett antal intressanta rättsfall med relevans för uppsatsens frågeställningar att 

presenteras.  

Förolämpningar och kränkningar 

Gärningsmannen har i tingsrätten blivit dömd för hot mot tjänsteman samt förolämpning och 

har förpliktigats att betala skadestånd för kränkning till två poliser. Överklagan till hovrätt 

gällde endast skadeståndstalan. Den ena polisen har blivit utsatt för rasistiska förolämpningar 

i form av tillmälen så som ”djävla invandrare”, ”blattedjävel”, ”negerdjävel” etc. Han 

tilldömdes skadestånd för kränkning i tingsrätten, som hovrätten sedan fastställde och 

polismannen fick 5000 kronor i kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL. Hovrätten anför i 

sina domskäl att kommentarerna har angripit polismannens personliga sfär och är utöver vad 

                                                 

65 5 kap 6 § 1 p SkL. 
66 Proposition 2000/01:68 s.50. 
67 Ibid. 
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han skall behöva tåla i sin yrkesutövning. Den andra polisen tilldömdes rätt till skadestånd för 

kränkning i tingsrätten. Denna polis har av samma gärningsman som angrep kollegan, blivit 

utsatt för kränkande tillmälen i form av ”snuthora”, ”snutfitta” och fått höra att hon luktar 

kiss. Hovrätten konstaterar i sina domskäl att orden i sig är ”fullständigt oacceptabla” men att 

de inte kan anses kränka polisens personliga integritet utan har enligt hovrätten används av 

gärningsmannen i syfte att visa sin ilska över själva ingripandet. Hovrätten gör här en annan 

bedömning i skadeståndsfrågan och ändrar därmed tingsrättens beslut om skadestånd så att 

skadeståndsanspråket från den kvinnliga polisen ogillas.68  

I en annan dom finner hovrätten att det är styrkt att gärningsmannen uttalat kränkande ord till 

en kvinnlig polis genom att ha upprepade gånger kallat henne ”fitta” efter att ha gripits. 

Hovrätten dömer mannen för förolämpning och anför i sina domskäl att yttranden likt dessa är 

utöver vad polis skall behöva tåla i sin tjänsteutövning. Polisens skadeståndstalan ogillades 

och hovrätten fastslår att polisen skall ha beredskap för angrepp och därför inte kan anses vara 

kränkt i den mening att skadestånd skall utgå.69  

Slog polisman i huvudet  

En polis som blivit slagen av en gärningsman så kraftigt med flera knytnävsslag i huvudet att 

hon blivit sjukskriven några arbetspass, ansågs inte ha varit berättigad till 

kränkningsersättning trots gärningsmannen blivit dömd för våld mot tjänsteman. Hovrätten 

anför att handlingen inte omfattar kränkning av polisens personliga integritet och 

kränkningsersättning utgick därför ej. Det skall dock tilläggas att polismannen fick 1000 

kronor i ersättning för sveda och värk.70 

Slog polisman i ansiktet med knytnävsslag 

Till hovrätten kom ett överklagande gällande två polisers rätt till kränkningsersättning. I 

samband med ett ingripande har en polis tvingats till att fysiskt ingripa med våld för att få 

kontroll på en gärningsman. Gärningsmannen har då under ingripandet tilldelat polisen ett 

knytnävsslag i ansiktet. Hovrätten anför i sina domskäl att polisen måste haft mental 

beredskap för att mötas med våld samt att handlingen inte kan anses angripa den personliga 

integriteten och ogillar därför polisens skadeståndstalan. Hovrätten gör däremot en annan 

bedömning rörande den andra polisens ersättningsanspråk mot samma gärningsman. Kollegan 

                                                 

68 RH 2006:16. 
69 Hovrätten för västra Sverige, mål nr B 2312-07, datum 2008-04-02. 
70 Hovrätten för Skåne och Blekinge, mål nr B 2721-16, datum 2016-10-24. 
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har i ett tidigare skede försökt få kontroll på mannen under ingripandet genom att använda sig 

av OC-spray. Mannen har sedan vid ett senare tillfälle tagit sig fram till denna polis och 

skallat henne. Angreppet ansågs av hovrätten vara av allvarlig karaktär samt varit kränkande 

och tilldelat polisen skadestånd för kränkning á 5000 kronor.71  

Polisman spottad i ansiktet  

En gärningsman har i tingsrätten blivit dömd för bland annat förgripelse mot tjänsteman 

genom att ha spottat en polis i ansiktet på nära håll och polisen blev tilldelad 

kränkningsersättning. Frågan om polisen skulle ha rätt till kränkningsersättning överklagades 

till hovrätten. I fallet är det utrett att gärningsmannen under ett ingripande har spottat en polis 

rakt i ansiktet, där också polisen på grund av omständigheter kring gripandet, inte kunde 

tvätta av sig spottet direkt, och gärningsmannen har därmed gjort sig skyldig till förgripelse 

mot tjänsteman. Hovrätten anför att handlingen varit kränkande för polisen, men att spottet 

inte har hamnat i polisens mun eller ögon varav det inte kan anses vara en sådan allvarlig 

kränkning så att kränkningsersättning skall utgå. Hovrätten menar att kränkningen inte uppgår 

till en sådan allvarlig karaktär som i fallet som avgjordes i HD (NJA 2005 s.738) där en polis 

fått blodblandat spott i ansiktet.72 

2.6 Polisens ersättningsmöjligheter utöver skadeståndsanspråk enligt SkL 

2.6.1 Brottsoffermyndigheten och dess praxis 

Vidare har polisen andra möjligheter till ersättning när de blivit utsatta för brott. 

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet dit personer som blivit utsatta för brott kan 

vända sig med ersättningsanspråk, detta gäller även för poliser. För att få ersättning från 

brottsoffermyndigheten krävs det att ett brott har begåtts och polisanmälts och att man som 

brottsoffer inte kan få ersättning på annat håll, till exempel via skadestånd i domstol eller via 

sin försäkring.73 

Skulle polisen inte få rätt till skadestånd via domstolsbeslut eller i de fall gärningsmannen inte 

kan betala skadeståndet fast denne tilldömts detta, kan polisen vända sig med en ansökan till 

brottsoffermyndigheten, det gäller även ersättningsanspråk för kränkning. 

Brottsoffermyndigheten har vid flera tillfällen uttalat sig och beslutat kring polisers 

ersättningsanspråk. Från dess referatsamling 2017 tar brottsoffermyndigheten ställning till att 

                                                 

71  Svea Hovrätt, mål B 9370-16, Datum 2017-03-09. 
72 Svea Hovrätt, mål nr B 10509-13, 2014-01-04. 
73 https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning hämtad 2017-09-25. 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning
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en polis skall vara förberedd på att mötas av en viss nivås angrepp vid ett ingripande mot 

allmänheten74. Myndigheten erkänner också att det tidigare varit svårt för polisen att få 

kränkningsersättning, men att HD i ett avgörande (NJA 2005 s.738) hänvisar till lagändringen 

kring kränkningsersättning och därmed kan bedömningen i vissa fall vidgas75.  

I referatsamlingen från 2017 finns flera fall där brottsoffermyndigheten har tagit ställning till 

polisens rättighet till kränkningsersättning. Brottsoffermyndigheten nekar bl.a. en polis som 

blivit spottad i ansiktet kränkningsersättning då gärningen visserligen bevisats varit äcklig och 

hänsynslös, men inte kan ha ansetts varit ett angrepp på polisens personliga sfär. 

Brottsoffermyndigheten gjorde här samma bedömning som tingsrätten.76 I ett annat fall fick 

en polis som blivit spottad i ansiktet av en gripen gärningsman rätt till kränkningsersättning 

från brottsoffermyndigheten á 5000 kronor. Gärningsmannen hade frågat efter namnet på en 

kollega till polisen och när han inte fick det svar han var ute efter, hade han spottat polisen i 

ansiktet. Mannen dömdes för förgripelse mot tjänsteman enligt 17 kap 2 § BrB.77  

I ett fall har en polisman fått rätt i domstol där gärningsmannen dömdes för hot mot 

tjänsteman genom att ha hotat att döda polisen och dennes barn. Tingsrätten gav rätt till 

kränkningsersättningen men brottsoffermyndigheten nekade och menade att hoten uttalades 

under ett fysiskt ingripande, därför skall polisen skall vara beredd på verbalt eller fysiskt 

motstånd.78. I ett annat fall har en gärningsman som motsatt sig ett gripande av sin bror 

genom att hota polisen samt uttala hot mot polisens familj. Han fortsatte sedan att uttala hot 

även när situationen enligt utsaga hade lugnat ner sig. Gärningsmannen dömdes för hot mot 

tjänsteman och polisen fick rätt till ersättning för kränkning i domstol. 

Brottsoffermyndigheten uttalar här att hoten varit av den karaktär som går utöver vad en 

polisman skall behöva utstå i tjänst och tilldelar polismannen kränkningsersättning á 5000 

kronor.79 

En polis som blivit hotad med pistol nekades ersättning hos brottsoffermyndigheten. 

Brottsoffermyndigheten ansåg att då polismannen visste om att han kallats till en plats där det 

skulle förekomma vapen måste polismannen därför ha varit mentalt förberedd på att det skulle 

                                                 

74 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017, s.89. 
75 Ibid s.89. 
76 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017 nr 237. 
77 Ibid, nr 243. 
78 Ibid, nr 238. 
79 Ibid, nr 244. 
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förekomma hot.80 Brottsoffermyndigheten nekar också ersättning till en polis som blivit 

skallad och slagen med motivationen att polismannens personliga integritet inte ansågs blivit 

kränkt81. I ett annat fall där en polisman blivit attackerad med en stor sten från en 

gärningsman som inte varit en del av ett ingripande, tilldelades ersättning på 5000 kronor för 

kränkning. Det oförutsedda våldet ansågs inte ha varit av den karaktär som polismannen 

skulle behöva vara i beredskap för.82 

2.6.2 Försäkringsrätt  

Något bör också nämnas rörande skadeståndsrättens förhållande till försäkringar. En polis 

som drabbas av arbetsskada täcks av de försäkringsskydd statligt anställda omfattas av, det 

vill säga arbetsskadeförsäkringen PSA83. Polisförbundet har också tecknade avtal med 

Förenade liv och Vardia som har försäkringsskydd för sina medlemmar84. Därifrån kan 

polisen söka ersättning för de skador som uppkommit i samband med brottet och som kan 

räknas som arbetsskada, till exempel ersättning för invaliditet, sveda och värk. För sådana 

skador kan också skadeståndsanspråk göras gällande enligt 2 kap SkL85.  Kränkningar i 

samband med brott täcks dock ej av något av dessa försäkringsskydd, varför polisen inte kan 

söka den sortens ersättning från sin arbetsgivares arbetsförsäkringsskydd86.  

 

  

                                                 

80Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017 nr 239. 
81 Ibid nr 240.  
82 Ibid nr 245. 
83 Madeleine Randquist (red.) ; Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart 

Stéen, Marie Svendenius , Ersättning vid personskada, 2016, s.97. 
84 Https://www.polisforbundet.se/forsakringar/ Hämtad 2017-09-15. 
85 Madeleine Randquist (red.) ; Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart 

Stéen, Marie Svendenius , Ersättning vid personskada, 2016, s.36. 
86 Sandra Friberg, Kränkningsersättning: skadestånd för kränkning genom brott, 2010, s. 414-415.  

https://www.polisforbundet.se/forsakringar/
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3.0 Sammanfattande analys och slutsats 

Den rättsdogmatiska metodens primära syfte är att fastställa gällande rätt genom att använda 

lagrum och förarbeten, prejudikat och doktrin87. Genom rättsutredningen fastställs polisens 

rättsliga skydd genom att utreda vilka lagrum som skall fungera som ett förstärkt skydd när 

polisen blir utsatt för brott av civila. I rättsutredningen går det att finna i vilka typer av 

situationer polisen kan vara berättigad till kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL. I den 

sammanfattande analysen och slutsatsen analyseras sambandet mellan straffrätten, 

skadeståndsrätten och till viss mån arbetsrätten i ljuset av frågeställningarna, som var 

uppsatsens huvudsakliga syfte. 

3.1 Att bli spottad i ansiktet är ett kränkande angrepp 

Regeringen fastslog i proposition 2000/01:68 att det bör finnas gränser om vad en polis skall 

vara beredd på att möta i sin yrkesutövning. Att bli spottad rakt i ansiktet är något som 

ingriper direkt i den personliga sfären och är ett kränkande angrepp.88 Det skall således ses 

som ett kränkande angrepp, oavsett om personen som får spottet på sig arbetar som polis eller 

ej. Efter lagförändringen rörande kränkningsersättning har domstolarna behandlat flera 

rättsfall rörande poliser som i sin tjänst blivit bespottade av gärningsman. HD-domen från 

2005 får anses vara ett viktigt prejudikat och skall således anses vara vägledande. Att bli 

spottad i ansiktet som polis är utöver vad man skall behöva tåla i sin tjänstgöring89. Att spotta 

en polis i ansiktet är i straffrättslig mening brottsligt och för brottet i sig kan gärningsmannen 

bli dömd till påföljd, men det är inte givet att kränkningsersättning utgår till den skadelidna, 

polismannen90. 

Underinstanserna har i vissa fall följt HDs linje där domstolen fastslår att bli spottad i ansiktet 

är ett angrepp mot den personliga integriteten och är inte vad en polisman skall tåla i tjänst 

och utdömt kränkningsersättning för detta91. Men en polis som visserligen har fått spott i 

ansiktet, utan möjlighet att värja sig, har i annat fall ej tilldömts kränkningsersättning, trots att 

handlingen lett till att gärningsmannen bland annat dömts för förgripelse mot tjänsteman. Här 

hänvisar domstolen till att spottet inte hamnat i den delen av ansiktet där det finns möjlighet 

                                                 

87 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s 43. 
88 Proposition 2000:01/68 s.47. 
89 NJA 2005 s.738. 
90 Svea hovrätt mål nr B 10509-13, datum 2014-01-04. 
91 RH 2005:53. 
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för smitta och därför anses inte handlingen vara av samma allvarliga karaktär som i 

prejudikatet från HD, trots att domstolen erkänner handlingen som kränkande för polisen.92  

Hovrätten för Västra Sverige tolkar prejudikatet från HD i ett annat fall och tilldömer en polis 

rätt till kränkningsersättning för att blivit spottad i ansiktet och anför i skadeståndsbeslutet att 

angreppet varit direkt riktad mot polismannens personliga sfär93.  

Det går att konstatera, utan att generalisera, att rådande rättsläge lämnar en vidd 

tolkningsmöjlighet för domstolen att avgöra huruvida en spottning i ansiktet är av så pass 

allvarlig karaktär att kränkningsersättning skall utgå. Tillsammans med rådande lagstiftning 

och den praxis som finns, går det att konstatera att bli spottad i ansiktet som polis inte alltid är 

en sådan handling att kränkningsersättning skall utgå, spottet kan behöva träffa i speciella 

delar av ansiktet för att anses som allvarlig.94  

Det går således att konstatera att underinstanserna gör olika tolkningar och sätter sina egna 

gränsvärden i frågan om en polis som blivit bespottad på under tjänst, också blivit kränkt i 

skadeståndslagens mening på så sätt att kränkningsersättning kan utgå. Ändå får sägas, att den  

rättspraxis som granskats går i linje med vad lagstiftaren uttryckte som sin vilja på så sätt att  

rätten till kränkningsersättning i samband med en allvarlig kränkning skall bedömas enskilt i 

varje fall.95 Det får ändå anses vara problematiskt när underinstanserna gör olika tolkningar av 

samma prejudikat i frågan om polisens rätt till kränkningsersättning för ett brott som 

uttryckligen för det första är straffbart enligt straffrätten96, och för det andra skall anses vara 

en kränkande handling enligt den proposition som varit till underlag för motivet till en utökad 

möjlighet för poliser att erhålla kränkningsersättning97.  

3.2 Begränsningen i att vara polis 

Poliser som blir utsatta för brott i tjänst, åtnjuter ingen särskild garanti att få 

kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL. Det spelar heller ingen roll om gärningsmannen 

blir dömd för brottet eller att domstolen uttryckligen medger att handlingen varit kränkande, 

möjligheten till kränkningsersättningen är begränsad och mycket kan härledas till polisens 

                                                 

92 Svea hovrätt mål nr B 10509-13, datum 2014-01-04. 
93 Hovrätten för västra Sverige B 1056-17, datum 2017-05-17. 
94 Se rättsfall Svea hovrätt mål nr B 10509-13, datum 2014-01-04. 
95 Proposition 2000/01:68 s.50. 
96 Se rekvisiteten för förgripelse mot tjänsteman enligt 17 2 § BrB samt ofredande enligt 4 kap 7 § BrB. Jmf. 

bland annat NJA 2005 s 738, Hovrätten för västra Sverige mål B 1056-17. 
97 Proposition 2000/01:68. 
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yrkessituation98. Att vara polis innebär att möta civila personer som kan vara våldsamma och 

hotfulla och detta är något polisen i sin yrkessituation skall vara utbildad till och vara mentalt 

förberedda på99. Därför får yrket i sig, antas begränsa den skadelidnas möjlighet till 

kränkningsersättning. Det kan därför anses något motsägelsefullt att domstolarna i viss 

utsträckning erkänner att ett angrepp varit både brottsligt och kränkande, men samtidigt uttalat 

att handlingen inte kan ha påverkat polisens känslor i den mån att kränkningsersättning skall 

utgå100. Det förefaller märkligt mot bakgrund av att det primära syftet att kränkningsersättning 

skall ersätta handlingen i sig, det är den kränkande handlingen som skall ersättas101. Om 

domstolen har fastslagit att en handling, ett agerande eller ett angrepp mot polisen är en 

allvarlig kränkning, borde således kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL utgå enligt en 

tolkning som kan göras av motiven till lagrummet i regeringens proposition 2000/01:68.  

Det är således vad domstolen bedömer vara en allvarlig kränkning tillsammans med den 

toleransnivån mot angrepp poliser förväntas ha, som avgör om polisen skall få rätt till 

kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL. Om rättsläget är att anses som otillfredsställande är 

en utredning så som riksdagen föreslagit102, förmodligen välkommet både för poliser som 

arbetstagare och som brottsoffer, och för rättssystemet i sig.  

Vad som skulle kunna ses som en ”sista chans” till att få någon upprättelse för att ha utsatts 

för brott, är när polisen vänder sig till brottsoffermyndigheten, i egenskap som ett brottsoffer, 

efter att ha uttömt möjligheten till skadestånd på annat vis. Brottsoffermyndigheten är en 

statlig myndighet, således är det regeringen som genom regleringsbrevet sätter budget och i 

viss mån styr brottsoffermyndighetens arbete genom att ange prioriteringar103. 

Brottsoffermyndigheten har erkänt att det finns svårigheter för poliser som blir utsatta för 

kränkningar att få upprättelse via brottsoffermyndigheten och brottsoffermyndigheten 

uppvisar med bakgrund av de referat som granskats, inget uppenbart mönster i sina 

bedömningar om poliser som blivit utsatta för brott skall få rätt till kränkningsersättning.104  

Att få spott i ansiktet ansågs i ena fallet varit både äckligt och hänsynslöst men inte varit till 

                                                 

98 RH 2006:16. 
99 Svea Hovrätt, Mål B 9370-16, 2017-03-09. 
100 NJA 2004 s.331. 
101 Proposition 2000/01:68, s.47. 
102 Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18. 
103 https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/organisation/regleringsbrev 2017-10-05. 
104 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017, s.89. 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/organisation/regleringsbrev
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grund för skadestånd, medan de i annat fall har tilldömt kränkningsersättning till en annan 

polis som blivit spottad i ansiktet105.  

Brottsoffermyndigheten följer inte heller alltid domstolens linje i frågan om huruvida 

brottsoffer skall få skadestånd eller inte, vilket visar sig i fall där polisen fått rätt till 

kränkningsersättning av domstolen, men där sedan brottsoffermyndigheten gör en annan 

bedömning och inte tilldelar polisen skadeståndet.106 Något som ändå kan visa sig vara 

intressant utifrån gällande rättsläge, är att i de fall gärningsmannen inte varit en del av ett 

ingripande från början, utan vid ett senare tillfälle angriper en polis, har polisen i fråga 

tilldömts kränkningsersättning. Det gäller i vart fall i tre av de granskade fallen.107 Det går 

inte att fastslå genom rättsutredningen vad brottsoffermyndigheten vilar sina bedömningar på, 

men med hänsyn till de referat som faktiskt har granskats, det går ändå att ifrågasätta huruvida 

brottsoffermyndigheten är konsekvent i sina beslut om vad som anses vara en ersättningsbar 

kränkning eller ej.108  

3.3 Två rättsfall att särskilt belysa ur ett jämställdhetsperspektiv  

Rättsutredningen har inte visat på att det skulle kunna vara svårare eller lättare för antingen 

kvinnliga poliser eller manliga poliser, att få kränkningsersättning. Det går inte att med hjälp 

av de rättsfall som har granskats, att dra någon bestämd slutsats kring huruvida rättssystemet i 

den meningen skulle göra någon skillnad på manliga och kvinnliga poliser i sina beslut kring 

kränkningsersättning. 

Men ett intressant rättsfall ut detta perspektiv att särskilt belysa är RH 2006:16 där en manlig 

polis fick rätt till kränkningsersättning för att ha utstått rasistiska tillmälen men den kvinnliga 

kollegan som fick höra kränkande tillmälen med koppling till hennes könstillhörighet, ej fick 

rätt till kränkningsersättning. Domstolen konstaterade att de rasistiska tillmälen som den 

manliga polisen fick utstå, kränkte hans personliga integritet, medan den kvinnliga polisen 

som blivit kallad ”snutfitta” och ”snuthora” inte kan ha ansetts fått sin personliga integritet 

kränkt. Gärningsmannen blev dock fälld för förolämpning, men den kvinnliga polisen fick 

inget skadestånd. Domstolen konstaterar att angreppet varit brottsligt enligt straffrätten, men 

polisens ersättningsanspråk ogillades med motivering av att de verbala angreppen i sig varit 

                                                 

105 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017, jmf nr 243 och 238. 
106 Ibid, se nr 238. 
107 Ibid se nr 243, 244 samt 245. 
108 Ibid, jmf nr 238 och 244.  
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”fullständigt oacceptabla” men inte kan anses ha kränkt den kvinnliga polisens integritet.109 

Underlaget är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser huruvida domstolen i den 

meningen skulle syssla med någon form av diskriminering i det här fallet, men det går ändå 

att konstatera att domstolen i det här fallet, inte ansåg att kränkande tillmälen kopplat till kön, 

var att kränka någons personliga integritet. 

I en annan dom dömer hovrätten en gärningsman för förolämpning efter att ha kallat en 

kvinnlig polis för ”fitta” upprepade gånger under ett ingripande. Hovrätten konstaterar först 

att gärningsmannens yttrande är straffbara, men att polisen har beredskap för angrepp och 

därför inte tilldelas kränkningsersättning. Den rättsdogmatiska metoden låter oss inte djupare 

analysera kring varför domstolen inte anser att bli kallad ”fitta” upprepade gånger är en 

allvarlig kränkning i den mån att kränkningsersättning skall utgå, utan vi kan endast 

konstatera att domstolen i det här fallet anser att ett sådant yttrande är utöver vad en polis 

skall behöva tåla, men ändå inte så pass allvarlig att polisen skall få upprättelse genom 

skadestånd.110 

Vidare är ett faktum att domstolen i flera fall i sina referat inte närmare nämner 

könstillhörigheten på polisen som blivit utsatt för angrepp. Det refereras således inte till den 

”kvinnliga polisen” eller den ”manliga polisen” utan till ”polisen” eller ”polismannen”111. 

Med det är inte uteslutet sagt, att det skulle kunna finnas skillnader i möjligheten till 

kränkningsersättning för kvinnor och män inom poliskåren, men den sortens forskning skulle 

kräva en annan utgångspunkt och andra frågeställningar för att utredas. 

3.4 Förhållandet mellan skadeståndsrätten och straffrätten och till viss mån 

arbetsrätten 

Den rättsdogmatiska metoden fastslår att polisen erhåller ett förstärkt rättsskydd enligt 17 kap 

BrB men skall enligt bland annat praxis vara beredda på ett visst angrepp i tjänst. 

Lagstiftningen är till för att markera att ett brott mot en polis, är ett brott mot demokratin.112 

Det finns en mängd rättspraxis att tillgå från underinstanser, där gränsen av vad en polis ska 

tåla har prövats i olika fall. Det går att konstatera att det inte finns någon given mall till hur 

                                                 

109 RH 2006:16. 
110 Hovrätten för västra Sverige, mål nr B 2312-07, datum 2008-04-02. 
111 Se bland annat Svea hovrätt mål nr B 10509-13, datum 2014-01-04, samt Hovrätten för Blekinge och Skåne, 

mål nr B 2721-16, datum 2016-10-24. 
112 Ulväng, Magnus, Brotten mot allmänheten och staten, 2014, s.227-228. 
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domstolarna dömer om vad som är ett brottsligt angrepp på en polis. Det får ändå sägas gå i 

linje med lagstiftarens motiv, att varje enskild händelse skall bedömas objektivt samt att 

polisen skall ha en viss beredskap mot angrepp.113  

En fråga som tåls att vidare fundera på är om viljan att utöka polisers rätt till 

kränkningsersättning skulle kunna ställa sig i harmoni med det förstärka rättskyddet i 17 kap 

BrB. Hade lagstiftarens motiv varit att tydligt sammankoppla det straffrättsliga skyddet för 

polisen tillsammans med rätten till skadestånd, kan det tyckas att detta borde ha uttrycks i 

förarbetena – i vart fall i det skadeståndsrättsliga lagstiftningsarbetet. Nu finns således inte 

någon sådan formulering, därför kan vi konstatera att straffrätten och skadeståndsrätten 

rörande angrepp mot polisen i huvudsak hålls isär. Detta är i linje med vad regeringen har 

uttryckt i proposition 2000/01:68, att poliser inte automatiskt skall vara berättigad till 

kränkningsersättning för varje givet angrepp114. Rätten till att begära skadestånd upprätthålls 

av bland annat EKMR115, men något vidare annat specifikt processrättsligt skydd åtnjuter inte 

poliser som blivit utsatta för brott med bakgrund av konventionen. Huruvida det skulle vara 

försvarbart att låta poliser tåla angrepp i större utsträckning på grund av deras yrke, är en 

frågeställning som skulle kunna bli föremål för en närmare europarättslig analys med 

granskning av Europadomstolens rättspraxis, inte minst mot bakgrund mot att alla människor 

skall åtnjuta de fri och rättigheterna som stipuleras enligt EKMR, däribland rätten till ett 

effektivt rättsmedel116. För att motivera inskränkningar i EKMR, får det tas till hänsyn om 

dessa inskränkningar behövs för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle, så som Europeiska 

rådet har uttryckt sig117. Om polisen som blivit utsatt för brott på förhand inte har samma 

möjligheter som andra civila att få upprättelse just på grund av sin yrkessituation, skulle det 

vara möjligt att pröva frågan huruvida den inskränkningen är försvarbar enligt EKMR 

Det kan ändå konstateras att ett samband mellan just skadeståndsrätten och straffrätten 

föreligger på så sätt att polisens möjligheter att få kränkningsersättning enligt 2 kap 3 § SkL, 

är beroende av att ett brott har begåtts. Därför kan att det förstärkta rättskyddet i 17 kap BrB 

anses vara viktig för polisens ersättningsmöjligheter vid en allvarlig kränkning.  

Vad som därför kan anses motsägelsefullt är att i det förstärkta rättsskyddet i 17 kap BrB är 

                                                 

113 Proposition 2000/01:68 s.50. 
114 Ibid. 
115 Artikel 13 EKMR.  
116 Ibid. 
117 Council of Europe, Committee of Ministers, The European Code of Police Ethics, 2001, s.7. 
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det en förutsättning att den skadelidna är till exempel polis för att erhålla ett starkare 

rättskydd118. I skadeståndsrätten och frågan om den skadelidna skall få rätt till 

kränkningsersättning, skall det tas till hänsyn om den skadelidna är polis och därför skall 

toleransnivån för angrepp vara högre och det kan alltså vara svårare för den skadelidna att 

ersättning.119 

 

                                                 

118  Westerlund, Gösta, Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken, 

1990, s. 35. 
119 Proposition 2000/01:68. 
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Slutord  

Polisens jobb är att upprätthålla det svenska rättssystemet genom att säkerställa att människor 

som begår brott omhändertags och lagförs. Ibland kan sådana ingripande bli fysiska när 

gärningsmannen blir aggressiv och gör motstånd. Det är uppenbart att polisen är utbildad till 

att kunna hantera sådana situationer jämfört med gemene man, de genomgår fysiska tester, får 

lära sig grepp, och har tillgång till olika typer av vapen. Polisen är oftast bra förberedd på att 

kunna hantera olika situationer i mötet med civila människor som blivit misstänkta för brott. 

Men när dessa gärningsmän, uppenbarligen och med uppsåt, fysiskt skadar, hotar eller 

kränker en polisman genom att till exempel spotta denne i ansiktet, har gränsen passerats i vad 

som kan anses vara något en polisman skall vara beredd på att möta i sitt arbetsliv. Det är 

orimligt att polisen skall bemöta och vara förberedd på att alla de människor de ständigt 

träffar på, skall angripa dem. Men, när det sker, bör de ha samma möjlighet till upprättelse 

som vem som helst. 

Rättsläget måste anses otillfredsställande för både polismän som arbetstagare och för 

polismyndigheten som arbetsgivare. Det får ses som ett svek av rättssystemet, när det finns en 

yrkesgrupp som skall vara extra skyddade mot angrepp för att de försvarar demokratin, inte 

kan få upprättelse i vissa fall varken straffrättsligt, arbetsrättsligt eller skadeståndsrättsligt. 

Det blir märkligt när lagen säger sig ska skydda poliser mot angrepp enligt straffrätten, men 

gör sig ovillig genom skadeståndslagen att skydda dem genom att låta dem erhålla 

kränkningsersättning. Detta med utgångspunkten att ett skadestånd är till för att lindra och ge 

upprättelse till den som blivit kränkt. Vad som ändå inte diskuteras särskilt i praxis, är att 

polismannen är arbetstagare och får utstå brotten med stark koppling till sitt yrke. Arbetsrätten 

gör sig i frågan nästintill osynlig. Här finns det uppenbarliga hål att täppa till för 

arbetsgivaren. En utökad arbetsskadeförsäkring där ersättning för kränkningar kan utgå skulle 

vara en möjlighet för arbetsgivaren att ge sina arbetstagare upprättelse. Jag ställer mig frågan 

till vad som händer när en polisman som kontinuerligt i sitt arbetsliv blir kränkt eller utsätts 

för ett brottsligt angrepp, till slut tröttnar?  

För vem vill egentligen gå till arbetet och bli spottad i ansiktet? 
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