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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och utreda rättsläget kring skadestånd för 

kränkning genom brott. För att besvara syftet har uppsatsen undersökt de auktoritativa samt de 

supplerande rättskällorna som finns på området. De auktoritativa rättskällorna som använts är 

lagtext, förarbeten och praxis. Den supplerande rättskällan är doktrin. I Skadeståndslagen 

(1972:207) (SkL) 2 kap 3 § föreskrivs att den som allvarligt kränker någon genom brott som 

innefattar angrepp mot person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen 

innebär. Kränkning som skadebegrepp används i dubbel bemärkelse och kan förstås som både 

den skadevållande gärningen och den därigenom orsakade skadan. Av rättspraxis framgår att 

kränkningsersättningens uttalade funktioner, kompensation och upprättelse, inte uppfylls. 

Bestämmelsen gäller bara brott som angriper den skadelidandes personliga integritet och 

ersättning utgår endast vid allvarlig kränkning. Vad som utgör en allvarlig kränkning beror på 

omständigheterna i varje enskilt fall. I SkL 5 kap 6 § anges de omständigheter som ska beaktas 

vid kränkningsersättningens bestämmande. 
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1. Inledning  
Brottsoffer är enligt SkL berättigade till en särskild form av ideellt skadestånd, 

kränkningsersättning. För att sådan ersättning ska utgå krävs att vissa förutsättningar är 

uppfyllda – offret måste ha blivit allvarligt kränkt genom brott som innefattar angrepp mot 

dennas person, frihet, frid eller ära.1  

 

Den senaste tiden har kränkningsersättningen – och kränkningsbegreppet som sådant – tilldragit 

sig stor uppmärksamhet, inte minst i lagstiftning, rättstillämpning och rättsvetenskapen. 

Kränkningsbestämmelsen är både populär och framgångsrik. Skadestånd för kränkning kan i 

dagens rättsläge utgå i fler situationer än tidigare och ersättningsbeloppen för kränkning har 

ökat. Ett kränkningsfall har till och med fått Högsta domstolen (HD) att avgöra i plenum. 

Samtidigt har bestämmelsen varit utsatt för kritik och det har påvisats svårigheter med hur 

kränkningsbegreppet uppfattas i lagstiftning och i rättstillämpningen.2 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka rättsläget kring skadestånd för kränkning genom 

brott. Uppsatsen avser att utreda vad som avses med kränkning som skadebegrepp, 

kränkningsersättningens funktion, vilka brott som kan föranleda skadeståndsansvar, vad som 

menas med begreppet allvarlig kränkning och vilka omständigheter som beaktas vid 

kränkningsersättningens bestämmande.  

 

Följande konkreta frågeställningar kommer behandlas i uppsatsen:  

• Vad avses med kränkning som skadebegrepp enligt SkL 2 kap 3 §?  

• Vilken funktion har kränkningsersättningen? Tillgodoses dessa?  

• Vilka brott kan föranleda skadeståndsansvar enligt SkL 2 kap 3 §?  

• Vad menas med begreppet allvarlig kränkning enligt SkL 2 kap 3 §?  

• Vilka omständigheter beaktas vid kränkningsersättningens bestämmande enligt SkL 5 

kap 6 §?  

 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen har undersökt de auktoritativa och supplerande rättskällorna som finns på området. 

De auktoritativa rättskällorna som använts är lagtext, förarbeten och praxis. Den supplerande 

rättskällan är doktrin. För att besvara syftet har uppsatsen i första hand utgått från lagtexten i 

de paragrafer som reglerar skadestånd för kränkning i SkL. Även förarbetena till 

bestämmelserna om kränkningsersättning har studerats. Förarbetena innehåller mycket 

information av betydelse för denna uppsats. Uppsatsen har endast undersökt rättsavgöranden 

från HD. Även rättsfall från innan 2001 års lagändring har tagits upp då rättsläget i huvudsak 

är detsamma. Slutligen har uppsatsen använt sig av doktrin, och därvid har särskilt Sandra 

Fribergs stora doktorsavhandling – Kränkningsersättning – varit till stor hjälp. För att hitta 

relevanta rättskällor har de juridiska databaserna Karnov och Zeteo använts.  

  

                                                 
1 SkL 2 kap 3 §.   
2 Schultz (2008), Kränkning, s. 26.  
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2. Historik  

2.1 Fram till 1864 års lag – från hämnd till bot  

I det äldsta ättesamhället sökte den som lidit oförrätter av olika slag vedergällning genom 

hämnd. Ett angrepp mot någon enskild uppfattades som nedsättande eller kränkande för hela 

ätten, och därför hade vem som helst från den angripna ätten rätt att hämnas angriparen eller 

någon annan från dennas ätt. Sedan en hämnd utkrävts, uppkom rätt till en ny hämnd på 

motsidan. Detta ledde till en ständig fejd mellan ätterna. För att komma ur den cirkelgång som 

hämnden innebar, infördes så småningom en bötessanktion – boten. Istället för att skada 

angriparen, kunde den sidan som blivit utsatt för oförrätt ersättas ekonomiskt. Detta gällde 

särskilt vid mindre allvarliga kränkningar. Boten motiverades dock fortfarande utifrån 

vedergällningstanken.3 

 

Boten utvecklades under medeltidsrätten till den vanligaste påföljden vid skadegörande 

handlingar, och fick funktion som både straff och skadestånd. Den förorättade hade rätt till 

böter vid fullbordade brott mot dennas person. Eftersom boten likställdes med straff, fanns det 

dock inte anledning att skilja mellan ekonomisk och ideell skada. Det fanns inte några allmänna 

skadeståndsregler, utan vissa skadegörande handlingar var kopplade till särskilda sanktioner. 

Endast några få skador angavs, till exempel dråp, misshandel och kränkning av äran. Botens 

storlek fastställdes vanligen genom vissa taxor för olika skador. Böterna varierade för olika 

skadetyper. I regel var det inte fråga om någon uppskattning av skadans storlek i det enskilda 

fallet, men det förekom att skadan i det individuella fallet ersattes.4 

 

Botsystemet behölls även i 1734 års lag, men det fanns fler bestämmelser som inte hade med 

bot att göra. Först i mitten av 1800-talet, som ett resultat av en omfattande reform av straffrätten, 

avskaffades boten och skadeståndet blev helt självständigt.5  

 

2.2 1864 års strafflag – från bot till skadestånd  

De allmänna regler om skadestånd som infördes under mitten av 1800-talet återfanns inte i 

någon civilrättslig lag, utan i 1864 års strafflag (SL) kapitel 6. Anledningen till detta var att 

förslaget till allmän civillag inte ledde till någon lagstiftning. Genom SL befästes 

culpaprincipen, som innebär att skadeståndsskyldighet endas föreligger vid skador som vållats 

med uppsåt eller av vårdslöshet. Skadeståndets funktion ansågs vara reparation av den 

inträffade skadan.6  

 

En bestämmelse om skadestånd för kränkning genom brott infördes i SL 6 kap 3 § 1 st. Enligt 

bestämmelsen kunde vedergällning utgå vid lidande som tillfogats någon genom brott mot den 

personliga friheten, eller genom falsk angivelse eller annan ärekränkande gärning. Den 

ersättning för skada som kunde utgå enligt bestämmelsen var avsedd som en tröstpeng. De i 

bestämmelsen uppräknade brotten skulle ses som kategorier av brott. Den närmare 

preciseringen av ersättningsgrundande brott överlämnades till domstolarna. Dessutom hade 

domaren i det enskilda fallet att avgöra om brottet verkligen medfört ett vedergällningsbart 

lidande. Skadeståndet bestämdes med hänsyn av skadans beskaffenhet. Hänsyn kunde tas till 

gärningens svårighetsgrad, effekter, eventuell uppmärksamhet som gärningen orsakat samt den 

skadelidandes ställning. Bestämmelsen om vedergällning för lidande prövades dock endast i ett 

                                                 
3 SOU 1992:84 s. 49 f; Friberg (2010), Kränkningsersättning, s. 42 f.  
4 SOU 1992:84 s. 50; Friberg (2010), s. 44.  
5 SOU 1992:84 s. 51; Hellner & Radetzki (2014), Skadeståndsrätt, s. 28.  
6 SOU 1992:84 s. 52; Friberg (2010), s. 47 f; Hellner & Radetzki (2014), s. 28.  
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fåtal fall av domstolen, detta berodde sannolikt på bristande betalningsförmåga hos 

skadevållaren.7  

 

2.3 1972 års skadeståndslag    

År 1972 stiftades SkL, och en bestämmelse om skadestånd för kränkning intogs i 5 kap 1 §. 

Bestämmelsen stadgade skyldighet att utge ersättning för lidande vid vissa brott mot den 

personliga integriteten. Bestämmelsen motsvarade den i SL, men innebar ett visst utvidgande 

av regelns tillämpningsområde; den omfattade fler fall av ofredande genom brott än mot den 

personliga friheten.8  

 

SkL 5 kap 1 § 1 st: Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada tillämpas 

också i fråga om lidande, som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten, 

genom annat ofredande, som innefattar brott, eller genom ärekränkning eller dylik brottslig 

gärning.  

 

År 1975 flyttades bestämmelsen, i princip oförändrad, till SkL 1 kap 3 §. Bestämmelsen 

kompletterades därefter 1986 med brottet olaga diskriminering.9  

 

SkL 1 kap 3 § 1 st: Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada tillämpas 

också i fråga om lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten, 

genom annat ofredande som innefattar brott, genom brytande av post- eller telehemlighet, 

intrång i förvar, olovlig avlyssning eller olaga diskriminering eller genom ärekränkning eller 

dylik brottslig gärning.  

 

2.3.1 1992 års utredning om kränkningsersättning  

År 1998 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda reglerna om ersättning för ideell skada i 

samband med personskada mm. 1992 lämnade kommittén om ideell skada tre betänkanden, 

varav ett gällde ersättning för kränkning genom brott. Kommittén ansåg att brottsoffrens 

ställning borde stärkas på olika sätt, bland annat genom en viss höjning av ersättningsnivån.10  

 

2.3.2 Nuvarande reglering  

År 2001 omformulerades bestämmelsen om kränkning och flyttades till sin nuvarande plats. 

Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2002. Från det att kommittén lade fram sitt betänkande 

dröjde det alltså ytterligare tio år innan lagändringarna trädde ikraft.11 Betydande höjningar av 

kränkningsersättningen storlek skedde dock redan innan i rättstillämpningen på sådant sätt som 

kommittén förespråkade i 1992 års betänkande.12 2001 års ändring innebar inga större ändringar 

i sak, utan snarare förtydliganden av redan gällande rätt. I samband med 2001 års ändring 

tillkom även en ny regel om hur kränkningsersättning ska bestämmas i SkL 5 kap 6 § 1 st.13  

 

SkL 2 kap 3 § 1 st: 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. 

 

                                                 
7 SOU 1992:84 s. 53; Friberg (2010), s. 49 f.  
8 Friberg (2010), s. 54 f.  
9 Friberg (2010), s. 57 f.  
10 Friberg (2010), s. 59 f.  
11 Bengtsson & Strömbäck (2014), Skadeståndslagen, s.71.  
12 Prop. 2000/01:68 s. 55 f.  
13 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 71.  
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2001 års lagändring innebar att skadestånd för kränkning fick en egen paragraf vid sidan om 

regeln om person- och sakskada (2 kap 1 §) och ren förmögenhetsskada (2 kap 2 §).14  

 

Genom ändringen utmönstrades begreppet lidande från bestämmelsen om 

kränkningsersättning. Anledningen till detta var dels att psykiskt lidande också kan ersättas som 

en personskada enligt SkL 5 kap 1 §. Enligt regeringen passade begreppet lidande också mindre 

väl eftersom det ansågs ge uttryck för personliga upplevelser från den kränktes sida. Vid 

bestämmandet av kränkningsersättning ska istället den typiska kränkningen vara vägledande. I 

lagtexten har det vidare införts att kränkningen ska vara allvarlig. Kravet på allvarlig kränkning 

anses dock även tidigare ha gällt och infördes för ”klarhetens skull”.15  

 

I den äldre bestämmelsen SkL 1 kap 3 § uppräknades som sagt vissa särskilda brottstyper som 

kunde ge ansvar för lidande, dessa var: brott mot den personliga friheten, annat ofredande som 

innefattar brott, brytande av post- och telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning, 

ärekränkning eller dylik brottslig gärning. Nu anges istället den brottsliga handlingens karaktär 

mera allmänt som brott mot person, frihet, frid eller ära.16  

 

 

  

                                                 
14 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 72.  
15 Prop. 2000/01:68 s. 49 f; Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 72.  
16 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 72.  
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3. Kränkning som skadebegrepp  

3.1 Kränkning – skada eller gärning?   

Enligt SkL 2 kap 3 § ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar 

ett angrepp på dennas person, frihet, frid eller ära, ersätta den skada som kränkningen innebär. 

Det som ska ersättas är alltså ”den skada som kränkningen innebär”.   

 

Språkligt sett kan kränkningsbegreppet förstås som både kränkning genom själva gärningen 

eller handlingen (att kränka) – och som kränkning genom själva skadan eller effekten av 

gärningen (att bli kränkt).17 

 

I förarbetena anges att ”skada” i SkL 2 kap 3 § är avsett att i allt väsentligt motsvara det tidigare 

begreppet ”lidande”, dock med skillnaden att det i mindre mån syftar på den skadelidandes egna 

upplevelser. Vidare är avsikten att skadan ska bedömas utifrån objektiva kriterier. Dessa anges 

i SkL 5 kap 6 §. De objektiva bedömningskriterierna är inriktade på den skadevållande 

gärningen. Enligt motiven till SkL 5 kap 6 § finns det dock ett visst utrymme att beakta den 

drabbades upplevelse i det enskilda fallet. Därefter framhålls att det således är ”skadan” som 

ersätts och – i sträng logisk mening – inte ”kränkningen”. Eftersom bedömningen i huvudsak 

är objektiv, anses dock utformningen av lagtexten i SkL 2 kap 3 § sakna egentlig betydelse för 

den sakliga bedömningen. Då lagen anger att det är den skada som kränkningen ”innebär” som 

ska ersättas, anses det därför också korrekt att tala om ersättning för själva kränkningen.18  

 

Förarbetena antyder således att det inte är den skadelidandes upplevelser som utlöser rätten till 

ersättning, utan den kränkande gärningen som sådan. Detta har även godtagits av HD i ett 

mycket uppmärksammat rättsfall.19 

  

NJA 2007 s. 540. I fallet hade en person fällts till ansvar för grovt sexuellt utnyttjande av 

underårig vid tre tillfällen genom att ha vidrört ett sovande barn med sitt könsorgan på olika 

sätt. Av utredningen framkom att gärningarna inte innefattat något våld eller annat 

handlande som givit anledning att anta att flickan i sitt sovande tillstånd skulle ha uppfattat 

vad som pågick. Fråga uppstod därvid om kränkningsersättning kunde utgå till en person 

som varit omedveten om gärningen som orsakat kränkningen. 

 

HD redogjorde härefter för rättsläget. Enligt SkL 2 kap 3 § ska den som allvarligt kränker 

någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennas person, frihet, frid eller ära 

ersätta den skada som kränkningen innebär. HD konstaterade att gärningarna utom tvivel 

innefattade en allvarlig kränkning mot flickans person. Vidare framhöll HD dock att det 

enligt bestämmelsens ordalydelse inte är kränkningen i sig som ska ersättas utan ”den skada 

som kränkningen innebär”. Fråga var därför om flickan hade drabbats av en sådan skada till 

följd av kränkningen.  

 

Därefter underströk HD att person-, sak- eller förmögenhetsskador är ersättningsgilla enligt 

skadeståndslagen endast om det föreligger ett orsakssamband mellan den ansvarsutlösande 

gärningen och skadan. Bestämmelsen om kränkningsersättning överensstämmer på det sättet 

med andra ersättningsformer, eftersom även denna förutsätter ett samband mellan gärningen 

och skadan. Vidare hänvisade HD till förarbetena vari anges att användningen av ordet 

”innebär” ska förstås som att det är själva kränkningen som är ersättningsgrundande även 

                                                 
17 Friberg (2010), s. 351.  
18 Prop. 2000/01:68 s. 66; Friberg (2010), s. 352.  
19 Hellner & Radetzki (2014), s. 74.  
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om det enligt lagtexten ”i sträng logisk mening” är ”skadan” och inte ”kränkningen” som 

ersätts.  

 

HD fortsatte med att framhålla att värderingen av skadan ska utgöras av en på förhärskande 

etiska och sociala värderingar baserad bedömning av den ansvarsutlösande gärningen. Enligt 

HD framgår detta också av bestämmelsen i SkL 5 kap 6 §.  

 

Med hänvisning till förarbetena konstaterade HD att kränkningsersättningen tar sikte på att 

ersätta den integritetskränkning som uppkommer genom det brottsliga angreppet, till 

skillnad från skadestånd för personskada som istället avser de efterföljande reaktionerna. 

Enligt HD behöver detta dock inte betyda att den angripne måste ha varit medveten om 

angreppet. En ersättningsgill kränkning kan föreligga även om den angripne inte uppfattat 

angreppet på grund av exempelvis medvetslöshet eller sömn.  

 

I det aktuella fallet ansåg HD att den omständighet att flickan var sovande och inte 

uppfattade vad hon utsattes för inte innebar att kränkningsersättning inte skulle kunna utgå. 

Inte heller den omständighet att flickan därefter inte informerats om gärningarna ansågs i sig 

vara avgörande.  

 

HD hänvisade sedan till att det i förarbetena anges att det vid skadeståndsbedömningen i 

särskilda fall finns utrymme att ta hänsyn till hur den utsatte upplevt situationen. HD ansåg 

dock att detta uttalande inte kunde läggas till grund för slutsatsen att barn eller 

förståndshandikappade skulle vara uteslutna från rätten till skadestånd bara för att de inte 

blivit informerade om vad de utsatts för, eller för att de inte kunnat tillgodogöra sig 

informationen om vad som inträffat. De särskilda fall då det med hänvisning till den utsattes 

personliga upplevelse eller agerande kan finnas anledning att anse att kränkningsersättning 

är utesluten eller bör begränsas i förhållande till normal ersättning torde främst vara i 

situationer där den utsatte kan sägas ha avstått från att värna sin integritet.  

 

Att offret i det aktuella fallet varit sovande vid gärningarna och därefter inte blivit informerat 

om övergreppet, hindrade inte, enligt HD, att kränkningsersättning utdömdes. 

Skadeståndsbeloppet bestämdes till 50 000 kronor.   

 

Detta rättsfall är som sagt mycket uppmärksammat och har diskuterats från åtskilliga 

synpunkter. Bland annat Bengtsson menar att kränkning som skadebegrepp har utvecklats på 

ett sådant sätt ”som gör att en gammal skadeståndsjurist känner sig något vilsen.”20 Bengtsson 

menar att HD i 2007 års avgörande har bortsett från lagtextens krav på skada. Han menar att 

han väntat sig att HD i skälen skrivit att flicka förr eller senare måste antas få kännedom om 

övergreppet. Enligt Bengtsson tycks HD istället mena att det gör detsamma om flickan någonsin 

får reda på vad som har hänt. Det avgörande var enligt HD att det förekommit en kränkande 

handling, och Bengtsson menar att det inte synes ha någon betydelse om handlingen drabbat 

den skadelidande eller inte. Vidare skriver Bengtsson att HD visserligen har åberopat vissa 

motivuttalanden i förarbetena, men att han själv ifrågasätter om de verkligen har en så 

långtgående innebörd.21 

 

Schultz är med anledning av 2007 års rättsfall mycket kritisk till kränkningsbegreppet. Schultz 

framhåller att HD visserligen skriver att orsakskravet gäller även i kränkningsfallen, men att 

detta krav inte uppställs i praktiken. I propositionen används kränkningsbegreppet som 

                                                 
20 Bengtsson (NFT 4/2007), Om kränkning och diskriminering, s. 299.  
21 Bengtsson (SvJT 2010), Svensk rättspraxis, s. 766; Bengtsson (2007), s. 299 ff.  
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synonymt med skada, och HD:s domskäl ger i fallet uttryck för att kränkning är samma sak som 

själva gärningen. Detta innebär enligt Schultz att bedömningen av om kränkning förelegat och 

kränkningens effekt blir samma sak. Orsaksbedömningen blir således ett cirkelresonemang.22   

 

Också Friberg har diskuterat kring 2007 års dom och de av HD framlagda domskälen. Som 

framgår av referatet ovan hänvisade HD till att det i förarbetena anges att skadestånd för 

kränkning i särskilda fall kan bestämmas med hänsyn till den skadelidandes upplevelser av 

kränkningen, men att detta inte skulle förstås som att den som inte upplever något alls eller 

saknar förmåga att förstå vad de utsatts för, exempelvis barn eller förståndshandikappade 

personer, är uteslutna från rätten till skadestånd. Friberg framhåller att den skadelidandes 

subjektiva upplevelse är något som endast undantagsvis ska beaktas och att skadeståndet som 

huvudregel ska bestämmas utifrån en skönsmässig bedömning som baseras på förhärskande 

etiska och sociala värderingar. Genom en objektiv bedömning kan ett mycket litet barn eller en 

förståndshandikappad person som utsatts för brott, men som inte kan uttrycka sina upplevelser 

i ord, ändå erhålla skadestånd för kränkning. Friberg anser dock inte att det utifrån denna 

motivhänvisning även går att dra slutsatsen att skadestånd ska utgå till någon som inte är 

medveten om att denna utsatts för brott.23  

 

Vidare diskuterar Friberg kring det argument där HD uttalade att den som avstår från att värna 

sin integritet kan vara avskuren från möjligheten att få skadestånd för kränkning. Friberg menar 

dock att detta inte innebär att alla som inte provocerat skadevållaren eller på annat sätt avstått 

från att värna sin integritet är berättigade till skadestånd. Inte heller är alla brott som riktas mot 

en värnlös person ersättningsgrundande. HD:s argument innebär inte, enligt Friberg, att den 

som sover eller av annan anledning inte är medveten om att denna har utsatts för brott har blivit 

kränkt.24  

 

Enligt Friberg innebär sålunda HD:s motivhänvisningar inte övertygande stöd för att 

skadestånd ska utdömas till personer, som inte vet om att de blivit utsatta för brott. Friberg 

framhåller att de sexuella övergrepp som flickan utsatts för otvivelaktigt utgör en allvarlig 

straffbar kränkning, men att hon ifrågasätter vari den ersättningsgilla skada som kränkningen 

innebär består.25  

 

 

  

                                                 
22 Schultz (2008), s. 31 ff.  
23 Friberg (2010), s. 353 f.  
24 Friberg (2010), s. 354 f.  
25 Friberg (2010), s. 356.  
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4. Kränkningsersättningens funktioner   

4.1 Kompensation och upprättelse  

I förarbetena anges att kränkningsersättningen avser att kompensera för känslor som den 

kränkande handlingen har framkallat hos den skadelidande, såsom rädsla, förnedring, skam 

eller liknande som inte tar sig sådant medicinskt uttryck att det föreligger en personskada. De 

känslor som skadeståndet avser att kompensera för är de känslor som den skadelidande upplevt 

vid skadetillfället, och inte det efterföljande lidandet eller andra verkningar av brottet.  

 

Det framhålls vidare i propositionen att det ligger i sakens natur att själva kränkningen inte kan 

suddas ut genom ersättning i pengar, men att ersättningen kan bidra till att lindra verkningarna 

av kränkningen. Ersättningen kan bidra till att den skadelidande får upprättelse för den 

förnedrande och kränkande handlingen och därigenom också bidra till att återställa den 

skadelidandes självrespekt och självkänsla. Det anges till exempel att den skadelidande genom 

ersättningen kan unna sig något extra, och att detta kan skingra tankarna från kränkningen samt 

att den som utsatts för mycket grova kränkningar kan få en möjlighet att göra nödvändiga 

förändringar i sin livssituation.26 

 

4.2 Reparation  

En av skadeståndets funktioner är reparation. Skadestånd är en ersättning för uppkommen 

skada. Reparationen syftar till att reparera den uppkomna skadan genom att skadevållaren 

betalar ersättning till den skadelidande. Detta innebär att den skadelidande ska försättas i 

samma situation som om den ansvarsgrundande händelsen inte inträffat.27 

 

Även uttryck som ”ersättning” och ”kompensation” torde innebära ungefär detsamma. Att 

dessa begrepp används istället för reparation, kan dock tyda på att den vållande skadan inte kan 

återställas, i alla fall inte fullt ut.28  

 

Vad gäller ersättning för kränkning menar Schultz att det är uppenbart att skadeståndet inte kan 

reparera eller ersätta skadan. Enligt Schultz framgår detta av förarbetena, vari som sagt anges 

att skadan inte kan ”suddas ut” genom ersättning i pengar.29 I sammanhanget menar Friberg att 

ordvalen ”bidra” och ”kompensation”, istället för reparation, tyder på att lagstiftaren inte är 

övertygad om att skadeståndet kan ge önskad effekt.30  

 

I det ovan refererade rättsfallet, NJA 2007 s. 540, menar både Bengtsson, Friberg och Schultz 

att skadeståndet inte hade någon reparativ funktion. Ersättningen ansågs inte heller ha några 

lindrande eller upprättande effekter.31 

 

4.3 Prevention   

Skadeståndet anses också ha en preventiv funktion. Här avses att hotet att bli 

skadeståndsskyldig medför ett mer aktsamt handlande. Det finns två effekter av preventionen, 

dels den individualpreventiva effekten och dels den allmänpreventiva effekten. Den 

individualpreventiva effekten innebär att den som en gång blivit tvungen att utge skadestånd 

blir mer aktsam i framtiden. Den allmänpreventiva effekten innebär att personer i allmänhet 

                                                 
26 SOU 1992:84 s. 213 f.; Prop. 2000/01:68 s. 19 och 48.; Friberg (2010), s. 372 f.  
27 Bengtsson (2014), s. 22; Hellner & Radetzki (2014), s. 36. 
28 Schultz (2008), s. 63 f. 
29 Schultz (2008), s. 64 och 73.  
30 Friberg (2010), s. 373  
31 Bengtsson (2007), s. 301; Friberg (2010), s. 356; Schultz (2008), s. 72 ff.  
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undviker handlanden som kan medföra skadeståndsskyldighet. Ett argument emot den 

preventiva funktionen är dock att den skadeståndsskyldige ofta är skyddad av en 

ansvarsförsäkring.32 

 

Enligt Bengtsson synes det bara vara den preventiva funktionen som blir aktuell i NJA 2007 s. 

540. Han menar att skadevållaren i fallet knappast kan räkna med att skyddas av någon 

ansvarsförsäkring, och att den preventiva funktionen därför har ett särskilt intresse. Vidare 

ifrågasätter han dock vilken betydelse den preventiva funktionen har vid sidan av de ganska 

stränga straff som kan följa av sådan brottslig gärning som förekom i fallet.33  

 

 

 

  

                                                 
32 Bengtsson (2014), s. 22; Hellner & Radetzki (2014), s. 39.  
33 Bengtsson (2007), s. 301. 
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5. Ansvarsförutsättningar för kränkningsersättning  

5.1 Brottsligt angrepp  

Kravet på brottsligt angrepp i SkL 2 kap 3 § innebär att de straffrättsliga förutsättningarna för 

brottslig gärning ska vara uppfyllda, och att gärningspersonen antingen döms för gärningen i 

ett brottmål eller att den skadelidandes skadeståndstalan bifalls i ett tvistemål. De straffrättsliga 

förutsättningarna innebär att den förövade gärningen måste uppfylla rekvisiten i en 

straffbestämmelse, att gärningspersonen agerat med uppsåt eller ibland oaktsamhet och att det 

inte förelegat någon rättfärdigande eller ursäktande omständighet. För rätten till skadestånd 

krävs däremot inte att skadevållaren också dömts till ansvar eller påföljd för den brottsliga 

gärningen. Det saknar också betydelse att skadevållaren inte kan dömas till straffrättslig påföljd 

på grund av sin ålder, sinnesbeskaffenhet eller därför att brottet är preskriberat. Även brott 

utanför brottsbalken (BrB) kan grunda rätt till kränkningsersättning. Det avgörande är alltså 

endast om skadan har vållats genom en viss typ av brottslig handling.34 

 

5.1.1 Uppsåts- eller oaktsamhetsbrott som grund för skadeståndsansvar  

Under en förhållandevis lång tid fanns en viss osäkerhet kring huruvida endast uppsåtliga brott 

kunde innebära kränkning av en annan person, eller om även oaktsamhetsbrott kunde vara 

ersättningsgrundande.35 

 

NJA 1997 s. 315. I fallet hade en person fällts till ansvar för grovt rattfylleri, vållande till 

kroppsskada, grovt brott, samt obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott genom 

att i alkoholpåverkat tillstånd utan att bromsa eller väja kört på en fotgängare samt därefter 

avvikit från olycksplatsen. Fråga uppstod därvid om brottet vållande till kroppskada, som är 

ett oaktsamhetsbrott, kunde grunda skadeståndsskyldighet för kränkning. HD uttalade att det 

i regel måste förutsättas uppsåt för att en handling ska kunna anses kränka någons 

människovärde, men att ersättning undantagsvis kunde utgå, om omständigheterna vid 

brottet är så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning 

och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes 

integritet. HD bedömde att omständigheterna i det aktuella fallet var att anse som 

försvårande. Vad gäller ersättningsnivån uttalade HD att den borde sättas något lägre än vad 

som varit fallet om brottet begåtts med uppsåt. HD utdömde ersättning för kränkning med 

90 000 kronor.  

 

NJA 1997 s. 572. Även här utdömde HD ersättning för kränkning vid ett oaktsamhetsbrott. 

I fallet hade en person fällts till ansvar för grov vårdslöshet i trafik och vållande till 

kroppsskada genom att ha kört på dörren till en polisbil och därvid skadat den polis som stod 

bakom dörren. HD fann det utrett att förarens körsätt visade på att denna medvetet tagit 

risken att döda eller skada polisen allvarligt. HD ansåg att angreppet varit ägnat att kränka 

polisens människovärde. Ersättningen bestämdes till 60 000 kronor.  

 

I propositionen om ersättning för ideell skada hänvisas till dessa två rättsfall. Enligt 

propositionen bör HD:s slutsats i dessa två avgörande gälla även enligt den nya bestämmelsen 

(SkL 2 kap 3 §). Detta innebär alltså att kränkningsersättning ska kunna utgå även i vissa 

särskilda fall vid brott som inte är uppsåtliga, om omständigheterna vid brottet är så försvårande 

att handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därmed har samma kränkande innebörd som 

                                                 
34 Prop. 2000/01:68 s. 48 och 64; Hellner & Radetzki, s. 76.; Friberg (2010), s. 121 och 527 f.  
35 Friberg (2010), s. 533.  
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ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet.36 Efterföljande praxis bekräftar denna 

utveckling.  

 

NJA 2012 s. 358. I detta fall kom HD däremot fram till att omständigheterna inte varit så 

försvårande att brottet grundade rätt till ersättning för kränkning. Fallet gällde en 

alkoholpåverkad person som framfört en bil så att den voltade, vilket orsakade att en 

passagerare skadades allvarligt. Föraren dömdes bland annat för grovt rattfylleri och 

vållande till kroppskada, grovt brott. HD hänvisade till NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 

572, som redogjorts för ovan, och menade att omständigheterna i detta fall skiljde sig 

påtagligt från de tidigare avgörandena. I det aktuella fallet ansåg HD att skadevållaren varit 

oaktsam, men inte att denna medvetet tagit risken att passagerarna skulle bli allvarligt 

skadade. Omständigheterna ansågs därför inte vara så försvårande att skadevållarens 

handling närmade sig en uppsåtlig gärning med samma kränkande innebörd som ett 

avsiktligt angrepp mot den skadelidandes integritet. 

 

5.1.2 Ansvarsgrundande brott   

I den tidigare bestämmelsen om ersättning för kränkning (SkL 1 kap 3 §) uppräknades, som 

nämnts, vissa brottstyper: brott mot den personliga friheten, annat ofredande som innefattade 

brott, brytande av post- och telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning, ärekränkning 

eller dylik brottslig gärning. Det utmärkande för de angivna brotten var att de innefattar angrepp 

på den skadeslidands personliga integritet, och då särskilt den angripne personens 

människovärde och privatliv.37 2001 års lagändring innebar en språklig förenkling av 

lagrummet till den lydelse SkL 2 kap 3 § har idag. Ingen ändring avsågs dock gällande vilka 

brott som ska kunna grunda rätt till skadestånd.38 

 

I SkL 2 kap 3 § anges att det måste vara fråga om brott som innefattar angrepp mot den kränktes 

person, frihet, frid eller ära. Vid bedömningen av vilka brott som kan anses innebära angrepp 

mot person, frihet, frid eller ära saknar det betydelse till vilken brottstyp en gärning rent 

straffrättsligt är att hänföra till. Det avgörande är istället om brottet angripit ett sådant intresse 

som bestämmelsen avser. Om ett visst brott som ger rätt till kränkningsersättning konsumeras 

av ett annat brott som inte normalt berättigar till sådan ersättning, bör alltså ersättning utgå 

ändå.39 

 

Av författningskommentaren framgår att angrepp mot person avser angrepp mot den kroppsliga 

integriteten. Exempel på brott som innebär sådant angrepp är försök till mord, misshandel, 

våldtäkt, vållande till kroppskada eller sjukdom, våld mot tjänsteman, förgripelse mot 

tjänsteman samt övergrepp i rättssak under förutsättning att den angripne utsatts för våld.40 

 

Angrepp mot frihet avser angrepp mot den enskildes rörelse- och handlingsfrihet, exempelvis 

människorov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge, olaga tvång, rån och utpressning.41  

 

Angrepp mot frid avser den enskildes rätt att få vara i fred och hålla sitt privatliv okänt för 

andra. Exempel på brott som innebär ett sådant angrepp är olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, 

                                                 
36 Prop. 2000/01:68 s. 49. Tidigare hade anförts att bestämmelsen om ersättning för kränkning (f.d. SkL 1:3) endast 

torde komma ifråga vid uppsåtliga brott, SOU 1977:36 s. 123.  
37 Prop. 2000/01:68 s. 48.  
38 Friberg (2010) s. 550.  
39 Prop. 2000/01:68 s. 49.  
40 Prop. 2000/01:68 s. 64; Hellner & Radetzki (2014), s. 75.  
41 Prop. 2000/01:68 s. 64; Hellner & Radetzki (2014), s. 75.  
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brytande av post- och telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning, hot mot tjänsteman, 

förgripelse mot tjänsteman, övergrepp i rättssak om gärningen innefattar hot samt överträdelse 

av besöksförbud om handlingen framkallat oro och ängslan hos den skyddade. Även sexualbrott 

kan innebära angrepp mot frid. 42 

 

För att en person ska kunna anses allvarligt kränkt krävs det att denna är i särskild grad berörd 

av brottet. Som exempel på detta nämns i författningskommentaren att brottet framkallande av 

fara för annan kan innebära angrepp mot annans frid, om gärningspersonen medvetet har utsatt 

någon för konkret fara.43  

 

NJA 1999 s. 334. En person hade gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara. Personen 

hade genom att hantera ett vapen grovt oaktsamt avfyrat en kula som trängde in i ett 

närliggande hus där flera personer befann sig. HD menade att gärningspersonen inte hade 

varit medveten om att vapnet var laddat och därför inte heller medvetet utsatt de 

skadelidande för särskild fara; händelsen antogs bero på tillfälliga omständigheter. 

Ersättning för kränkning ansågs därför inte kunna utgå. 

 

Vidare anges att även andra brott som innefattar fara för annan kan innebära angrepp mot frid, 

exempelvis mordbrand och andra allmänfarliga brott. En förutsättning torde dock vara att 

kränkningen riktar sig mot en bestämd krets personer.44  

 

NJA 1998 s. 310. Två personer hade gjort sig skyldiga till allmänfarlig ödeläggelse genom 

att spränga en bomb. HD ansåg att kränkningsersättning inte kunde utdömas till den 

skadelidande, eftersom denna ingått i en stor och obestämd krets personer. 

Gärningspersonerna kunde inte antas ha medvetet utsatt den skadelidande för särskild risk. 

 

Angrepp mot ära avser angrepp mot någon annans anseende eller självkänsla. Här avses 

ärekränkningsbrotten, innefattat förtal och mened, under förutsättning att gärningspersonen haft 

uppsåt att skada en oskyldig person, samt falskt eller obefogat åtal, falsk eller obefogad 

angivelse samt falsk eller vårdslös tillvitelse.45 Även hets mot folkgrupp och olaga 

diskriminering kan vara angrepp mot ära, om brottet innebär ärekränkning av en enskild 

person.46  

 

Många brott anses innefatta angrepp på mer än ett intresse. Av förarbetena framgår det att 

sexualbrotten kan innebära angrepp mot både person, frihet, frid, och ära och att detta särskilt 

gäller vid våldtäkt och sexuellt tvång.47 Till exempel kan ett våldtäktsbrott innebära angrepp 

mot person om handlingen förövats med fysiskt tvång eller våld i annan form, angrepp mot 

frihet om våldet inneburit fasthållning eller instängning, angrepp mot frid om brottet begåtts i 

offrets hem och angrepp mot ära om övergreppet anses varit förnedrande, exempelvis om det 

skett inför andra.48 Detsamma gäller för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.49  

 

Förmögenhetsbrott anses normalt inte vara ersättningsgrundande. Förmögenhetsbrott kan dock 

grunda rätt till ersättning för kränkning, under förutsättning att brottet samtidigt innefattar ett 

                                                 
42 Prop. 2000/01:68 s. 64; Hellner & Radetzki (2014), s. 75; Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 73. 
43 Prop. 2000/01:68 s. 64.  
44 Prop. 2000/01:68 s. 64 f.  
45 Prop. 2000/01:68 s. 65; Hellner & Radetzki (2014), s. 75. 
46 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 74.  
47 Prop. 2000/01:68 s. 65.  
48 Friberg (2010), s. 550.  
49 Prop. 2000/01:6 s. 65.  
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sådant brott som utgör en kränkning av den personliga integriteten. Som exempel härpå nämns 

i förarbetena väskryckning och utpressning, grov stöld i bostad, till exempel om bostaden har 

skövlats eller brottet haft andra särskilt hänsynslösa inslag, samt skadegörelse som samtidigt 

innebär ett ofredande.50 

 

NJA 2011 s. 3. En person hade gjort sig skyldig till grov stöld genom inbrott i bostad. HD 

anförde att bostadsinbrott normalt får anses innefatta en ersättningsgill allvarlig kränkning 

om brottet sker när målsäganden befinner sig i sin bostad. Även i andra fall menade HD att 

bostadsinbrott kan innebära en så allvarlig kränkning att ersättnings ska utgå. HD hänvisade 

härvid till förarbetena och framhöll att så är fallet om bostaden har skövlats eller om brottet 

haft andra särskilt hänsynslösa inslag. Vidare framhöll HD att detsamma borde vara fallet 

om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår denna orsakat, graden av 

intrång i hemmet och omständigheterna i övrig innefattar en särskilt omfattande förgripelse 

på den drabbades frid och privatliv. I det aktuella fallet hade inbrottet skett under dagtid när 

målsäganden inte befann sig i hemmet. Inbrottstjuven hade berett sig tillträde till bostaden 

genom att krossa en glasruta, vilket orsakade kraftiga materiella skador, hemmet hade 

genomsökts, ett stort antal föremål varav många med affektionsvärde tillgreps och tjuven 

lämnade blodspår efter sig. Härigenom bedömde HD att målsäganden utsatts för en allvarlig 

kränkning. Skadestånd utdömdes med 5000 kronor var för kränkning. 

 

Enligt förarbetena grundar andra förmögenhetsbrott, till exempel bedrägeribrott, 

förskingringsbrott och borgenärsbrott normalt inte rätt till ersättning för kränkning.51 

 

Fråga om tillämpning av SkL 2 kap 3 § vid förmögenhetsbrott diskuteras utförligt av Friberg. 

Enligt Friberg måste dels beaktas om förmögenhetsbrottet i sig själv innefattar 

integritetskränkande rekvisit, dels om gärningen utförts på ett sådant sätt att brottet kan sägas 

innebära en ersättningsgill kränkning. Faktorer av avgörande betydelse synes enligt Friberg 

vara om förmögenhetsbrottet begåtts på ett sätt som kan sägas motsvara de 

ersättningsgrundande brotten mot person i BrB kap. 3–7 eller om gärningspersonen haft för 

avsikt att genom egendomsbrottet kränka den skadelidande. Det är således inte tillräckligt att 

se till brottsrubriceringen.52 

 

5.2 Allvarlig kränkning  

Enligt lagtexten utgår ersättning bara när brottsoffret har drabbats av en allvarlig kränkning.  

Rekvisitet allvarlig kränkning tillkom genom 2001 års lagändring. Som nämnts ovan, ansågs 

ett sådant krav gälla redan innan ändringen, och i förarbetena anges att ingen ändring av 

rättsläget var avsedd. Praxis från tiden före 2001 är därför fortfarande av betydelse.53 

 

Kravet på allvarlig kränkning innebär att bagatellartade kränkningar inte medför att skadestånd 

ska utgå.54 Kommittén om ideell skada anförde som anledning härför att: 

 

”man inte bör sträva efter att ersätta alla slag av kränkningar som kan uppkomma i samvaron 

mellan människor. Det är oundvikligt att människorna i det dagliga umgänget råkar ut för olika 

förtretligheter och irritationsmoment; dessa måste man kunna tåla utan att få särskild ersättning 

för dem. Vi vill inte lägga fram förslag som skulle kunna uppmuntra till skadeståndsprocesser 

                                                 
50 Prop. 2000/01:68 s. 49 och 65. 
51 Prop. 2000/01:68 s. 49 och 65. 
52 Friberg (2010), s. 592.  
53 Prop. 2000/01:68 s. 53; Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 75; Friberg (2010), s. 653.  
54 Prop. 2000/01:68 s. 65. 



14 

 

om bagateller. En rättsordning som ger ersättning även för bagatellartade fall skapar lätt en 

penningfixering, som kan leda till att ersättning begärs för i stort sett allt.”55   

 

Vidare framhåller kommittén att ersättning enligt SkL 2 kap 3 §  

 

”bör ges bara vid vissa slags brott som typiskt sett framstår som särskilt integritetskränkande 

och att endast allvarligare kränkningar bör ersättas i dessa fall.”56  

 

Detta innebär således att varje beteende, som någon uppfattar som kränkande på något sätt, inte 

grundar rätt till ersättning för kränkning. Inte heller innefattar varje brottslig gärning mot 

person, frihet, frid eller ära en allvarlig kränkning av offret.57 Enligt brottsoffermyndighetens 

praxis kan en allvarlig kränkning inte uppskattas till lägre än 5000 kronor.58  

 

Gärningens allvarlighetsgrad, påverkar inte bara bedömningen av, utan är helt bestämmande 

för om en skada har uppkommit. Om skadevållaren genom sin brottsliga gärning inte har kränkt 

den skadelidande allvarligt, har denna överhuvudtaget inte drabbats av någon skada.59 

 

I förarbetena anges det att vad som utgör en allvarlig kränkning måste bedömas utifrån samtliga 

omständigheter i varje enskilt fall.60 Det är inte den skadelidandes egna upplevelser av 

kränkningen som avgör om den varit tillräckligt allvarlig för att ersättning ska kunna utgå. 

Bedömningen utgår istället från vad gärningen typiskt sett innebär för kränkning. 

Allvarlighetsbedömningen är således skönsmässig.61  

 

Schultz menar att det finns risk att allvarlighetsbedömningens skönsmässighet uppfattas som 

godtycklig eller oförutsebar. Ett sätt att lösa detta är enligt Schultz att koppla bedömningen av 

allvarligheten till brottets straffvärde. Schultz menar dock inte att straffvärdet generellt ska vara 

den enda eller viktigast omständigheten vid bedömningen av om allvarlighetsrekvisitet är 

uppfyllt.62 

 

Vidare menar Schultz att kravet på allvarlighet är kopplat till kränkningen, och inte till brottet 

som sådant. Allvarliga brott utgör dock ofta också en allvarlig kränkning.63 Enligt Friberg är 

det dock oklart om kravet på allvarlig kränkning sammanhänger med skadan eller gärningen.64 

 

Vissa typer av brottsliga angrepp anses typiskt sett alltid innefatta en allvarlig kränkning. I 

förarbetena framhålls att sexualbrotten regelmässigt innebär en allvarlig kränkning, dock bara 

undantagsvis sådant sexuellt ofredande som endast består i blottning. Även de flesta våldsbrott 

anses innebära en allvarlig kränkning – ibland också ringa fall av misshandel om det begåtts 

under uppmärksammade former eller med ärekränkande inslag. Våldsamt motstånd torde dock 

endast i vissa undantagsfall innebära en allvarlig kränkning.65  

 

                                                 
55 SOU 1992:84 s. 210.  
56 SOU 1992:84 s. 210. 
57 Friberg (2010), s. 654.  
58 Prop. 2000/01:68 s. 65. 
59 Friberg (2010), s. 655.  
60 Prop. 2000/01:68 s. 50 och 65. 
61 Friberg (2010), s. 26. 
62 Schultz (SvJT 2013), Kränkning och “särskilda yrkesgrupper”, s. 320 f.  
63 Schultz (2013), s. 319. 
64 Friberg (2010), s. 655 f.  
65 Prop. 2000/01:68 s. 65. 
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Beroende på omständigheterna kan även brott som normalt inte anses innebära en allvarlig 

kränkning innefatta en sådan kränkning. Det kan till exempel handla om att gärningen innefattar 

omständigheter som är särskilt integritetskränkande, exempelvis att gärningen begåtts inför 

andra. Ett annat exempel är om brottet begåtts i en situation där alla kan sägas ha ett behov av 

att känna sig trygg, exempelvis inom en relation eller i hemmet. Skadevållarens avsikt kan 

också spela roll. Om skadevållaren har haft för avsikt att kränka den skadelidande, kan ett 

angrepp som annars inte skulle anses innebära en allvarlig kränkning medföra 

skadeståndsansvar.66 

 

5.2.1 Vägledande omständigheter – SkL 5 kap 6 §  

Vid bedömningen av angreppets allvarlighet kan de omständigheter som enligt SkL 5 kap 6 § 

särskilt ska beaktas vid skadeståndets bestämmande vara vägledande.67 Av bestämmelsen 

framgår att handlingens art och varaktighet kan vara av betydelse. Därvid ska särskilt beaktas 

om handlingen  

1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 

2. varit ägnad att framkalla allvarlig fruktan för liv eller hälsa, 

3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 

4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller  

5. varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet.  

 

Flera av de punkter som bestämmelsen tar upp angår omständigheter kring den 

ansvarsgrundande gärningen.68 

 

5.2.2 Den skadelidandes beteende  

Vid bedömningen av en kränknings allvarlighet ska även den skadelidandes beteende tillmätas 

betydelse. I förarbetena anges att en allvarlig kränkning av den personliga integriteten 

förutsätter att angreppet riktar sig mot någon som värnar om sin integritet. Om den skadelidande 

på något sätt provocerat fram det brottsliga angreppet anses denna ha gett upp kravet på 

personlig integritet. I förarbetena nämns som exempel här på att den skadelidande själv inleder 

ett slagsmål och därför angrips med våld. Om våldet i ett sådant fall inte är allvarligare än 

provokationen, kan det inte medföra en allvarlig kränkning – men om våldet är allvarligare, kan 

kränkningen vara att bedöma som allvarlig – och den skadelidandes risktagande kan istället 

påverka skadeståndets storlek.  

 

Att ta hänsyn till den skadelidandes beteende blir främst aktuellt vid mindre grova våldsbrott, 

ofredanden och ärekränkningsbrott. Den skadelidandes uppträdande vid sexualbrott har i regel 

ingen betydelse.69 

 

NJA 1995 s. 661. En butiksrånare hade skjutits av butiksägaren som saknade rätt till nödvärn. 

HD ansåg att den skjutne med hänsyn till sin medverkan i rånet inte hade utsatts för en sådan 

kränkning av den personliga integriteten som skulle kunna ge rätt till skadestånd. 

 

NJA 2013 s. 569. I faller ansågs sexuellt utnyttjande av barn inte ha medfört en sådan 

allvarlig kränkning att ersättning skulle utgå. HD tog hänsyn till att de sexuella handlingarna 

varit frivilliga och ömsesidiga, att det inte förkommit några påtryckningar från 

                                                 
66 Friberg (2010), s. 666 ff.  
67 Prop. 2000/01:68 s. 65.  
68 Friberg (2010), s. 665.  
69 Prop. 2000/01:68 s. 52 och 65 f. 
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gärningspersonernas sida, samt att åldersskillnaden var förhållandevis ringa 

(gärningspersonerna var två 15-åriga pojkar och den skadelidande var en 13-årig flicka). 

 

5.2.3 Särskilt utsatta yrkesgrupper  

Personer som arbetar i vissa yrkesgrupper, till exempel poliser, ordningsvakter och vissa 

anställda inom kriminalvården och psykiatrin, har anledning att räkna med angrepp i arbetet 

och antas också ha en beredskap för detta. Detta påverkar bedömningen av 

allvarlighetsrekvisitet på så sätt att det i dessa fall krävs mer för att ett kränkande angrepp ska 

kunna anses vara allvarligt.70  

 

Den som angriper poliser med flera gör normalt inte detta i syfte att kränka polisens personliga 

integritet, utan angreppet är ofta riktat mot en företrädare av ett yrke. Detta ses som en anledning 

till att exempelvis poliser får anses tåla mer än andra.71 

 

Detta förhållningssätt har kritiserats av Rikspolisstyrelsen och Föreningen Sveriges Polischefer. 

Rikspolisstyrelsen framhöll även i en skrivelse till regeringen behovet av att poliser i större 

utsträckning får rätt till ersättning för kränkning genom brott. Skrivelsen ingavs med anledning 

av ett rättsfall från HD.72  

 

NJA 1999 s. 725. I fallet fann HD att en polis inte hade rätt till kränkningsersättning efter att 

vid ett ingripande ha utsatts för ofredande genom att bli spottad rakt i ansiktet. 

 

I förarbetena till 2001 års lagändring framhålls det vidare att den personliga kränkningen inte 

får hamna i bakgrunden. Även om det ingår i en persons arbetsuppgifter att hantera våldsamma 

och stökiga personer, anses ersättning kunna utgå när denna utsätts för en brottslig kränkning 

som är skymflig och direkt angriper den privata sfären. Som exempel härpå nämns ett sådant 

renodlat kränkande som att bli spottad i ansiktet.73  

 

Fråga om en polis hade rätt till kränkningsersättning efter att vid ett ingripande ha utsatts för 

ett ofredande genom att bli spottad i ansiktet aktualiserades därefter igen i HD.  

 

NJA 2005 s. 738 (plenum). I detta fall tillerkändes polisen ersättning för kränkning, trots att 

poliser i sin yrkesverksamhet får anses tåla mer än andra. HD bedömde att bespottningen var 

en i hög grad förnedrande och skymflig handling. Skadeståndsbeloppet för kränkning 

bestämdes till 5000 kronor.  

 

I fallet framhöll HD även att utgången i ett kränkningsmål kan påverkas av om polisen 

provocerat till eller på annat sätt framkallat kränkningen. I det aktuella fallet ansåg HD att 

det inte visats att polisen fullgjort sitt tjänsteåliggande på ett olämpligt sätt eller att polisen 

annars genom sitt agerande framkallat ofredandet.  

 

Följande rättsfall från HD kan visa på bedömningen av allvarlighetsrekvisitet i dessa fall.    

 

NJA 1990 s. 186. I fallet hade en polis blivit biten av en person i samband med ett gripande. 

Den gripna påstod därefter att hon var HIV-smittad, vilket det senare visade sig att hon inte 

var. Det utövande våldet och den åsamkade fysiska skadan var inte särskilt allvarliga. Oron 

                                                 
70 Prop. 2000/01:68 s. 50 och 66.  
71 Friberg (2010), s. 716.  
72 Prop. 2000/01:68 s. 50.  
73 Prop. 2000/01:68 s. 50 och 66. 
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och den känslomässiga ansträngning som polisens utsattes för ansågs däremot vara så pass 

allvarlig att polisen tillerkändes ersättning för lidande. Skadeståndsbeloppet bestämdes till 

10 000 kronor, och innefattade även ersättning för personskada.  

 

NJA 1994 s. 395. I fallet hade en polis utsatts för grov misshandel med kniv mot ansiktet. 

HD ansåg att misshandeln gick långt utöver det som en polis får anses vara beredd att tåla i 

sin tjänst. HD anförde bland annat att när den gräns som en polis får anses vara beredd att 

tåla i sin tjänst har passerats, saknas grund för att utdöma lägre ersättning till en polis än till 

ett annat brottsoffer. Ersättning för kränkning utgick med 30 000 kronor.  

 

NJA 1997 s. 572. En polis blev under ett ingripande påkörd av en person, som sedan dömdes 

för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. HD anförde att angreppet gick 

långt utöver vad en polis får vara beredd att tåla i tjänsten. Skadeståndet bestämdes till 

60 000 kronor.  

 

NJA 2012 s. 711. I samband med att en ordningsvakt avvisade en berusad person från en 

restaurang blev ordningsvakten slagen och riven i ansiktet. Personen ropade också att han 

skulle döda ordningsvakten. HD menade att en ordningsvakt under ett sådant ingripande får 

antas ha en mental beredskap att mötas av ett visst verbalt och fysiskt motstånd mot åtgärden. 

Angreppet ansågs därför inte så grovt att det kunde anses utgöra en allvarlig kränkning mot 

ordningsvaktens personliga integritet. Angreppet ansågs inte heller vara skymfligt eller 

förnedrande. HD ogillade yrkandet om ersättning för kränkning.  

 

Schultz ställer sig något kritiskt till utgången i 2012 års rättsfall där en ordningsvakt blev slagen 

och riven i ansiktet. Schultz menar att angreppet i 2012 års fall var allvarligare än 2005 års fall 

där HD utdömde ersättning för kränkning till en polis som blivit bespottad i ansiktet. 

Ordningsvakten utsattes för inte helt ringa våld mot ansiktet. Schultz framhåller därvid att han 

har ”svårt att se att en spottloska i ansiktet skall anses mer skymflig än slag och rivningar i 

ansiktet”.74  

 

Det är osäkert om det även för exempelvis lärare eller anställda inom socialvården krävs mer 

för att det ska vara fråga om en allvarlig kränkning.75  

 

 

  

                                                 
74 Schultz (2013), s. 323. 
75 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 76.  
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6. Kränkningsersättningens bestämmande  

6.1 Skönsmässig och schabloniserad bedömning   

I förarbetena till SkL framhålls att en överordnad princip för kränkningsersättningen är att den 

ska vara en kompensation för den kränkning som den enskilde utsatts för genom brottet. Att 

mäta skadan objektivt är dock svårt. Bedömningen hänvisas lätt till den skadelidandes egna 

uppgifter, och det är svårt att avgöra om dessa ger en korrekt beskrivning av skadan. Vissa 

personer har större förmåga att beskriva den kränkning som denna upplever. Ibland kan den 

skadelidande inte alls eller endast i begränsad utsträckning ge utryck för sitt lidande, till 

exempel barn eller personer med förståndshandikapp. Det finns även en risk att den 

skadelidande medvetet eller omedvetet överdriver sina upplevelser. Personer upplever också 

händelser på olika sätt.76  

 

På grund av dessa svårigheter ska utgångspunkten för skadeståndets bestämmande vara en 

skönsmässig bedömning, baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar. Bedömningen 

ska grundas på vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit genom angreppet. 

Det innebär att ersättningen i stor utsträckning får bestämmas utifrån objektiva faktorer.77 

Ersättningen bestäms härav schablonartat. I praxis har vissa schablonbelopp eller 

”normalbelopp” utvecklats för olika typer av kränkningar.78 

 

NJA 1991 s. 766. Två skiljaktiga justitieråd motiverade behovet av schabloniserad 

ersättning: Det är önskvärt att också ersättning för lidande schabloniseras så långt som 

möjligt. Ersättningen framstår härigenom som mindre godtycklig än vad som är fallet om 

ersättningspraxis är alltför varierade. En schablonisering leder också till en snabbare 

skadereglering vilket är till fördel för den skadelidande. 

 

Justitierådet Vängby tillförde också att  

 

”Det är omöjligt att värdera mänskligt lidande i pengar. Lika omöjlig är tanken att 

kränkningen av någons människovärde skulle låta sig uppskattas till något visst belopp. Vare 

sig man sätter beloppet till 10 000 kr, 100 000 kr eller 1 000 000 kr blir resultatet lika 

godtyckligt.”  

 

I det enskilda fallet kan det finnas skäl att avvika från den schablonartade bedömningen. I 

förarbetena anges att det i särskilda fall kan finnas anledning att ta hänsyn till intensiteten i den 

skadelidandes upplevelser av kränkningen, så kan fallet vara om kränkningen varit mycket 

allvarligare eller klart lindrigare än normalt. Det kan till exempel handla om att den kränkte på 

grund av tidigare upplevelser har påverkats särskilt starkt av angreppet. I fall detta har varit 

förutsebart måste det också kunna beaktas vid bedömningen.79 Ett annat exempel är att den 

skadelidande, som tidigare nämnts, genom sitt agerande i viss utsträckning givit upp sina 

anspråk på integritetsskydd. Även om kränkningen bedömts som allvarlig, så kan skadeståndets 

storlek påverkas härav.80  

 

Graden av skuld hos gärningspersonen bör inte påverka ersättningens storlek annat än när 

graden av kränkning kan anses ha påverkats därav. I stället bör ersättningens storlek avgöras 

                                                 
76 SOU 1992:84 s. 233; Prop. 2000/01:68 s. 51.  
77 Prop. 2000/01:68 s. 51.  
78 Friberg (2010), s. 738.  
79 SOU 1992:84 s. 275; Prop. 2000/01:68 s. 51 f.  
80 Hellner & Radetzki (2014), s. 80.  
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med hänsyn till graden av den kränkning som brottsoffret kan anses ha utsatts för genom 

handlingen.81 

 

Kränkningsersättningens storlek varierar i hög grad i praxis. Beroende på omständigheterna har 

allt mellan cirka 5000 kronor och cirka 500 000 kronor dömts ut.82 

 

6.2 Ersättningsbestämningsregeln i SkL 5 kap 6 §   

Som nämnts ovan tillkom SkL 5 kap 6 § genom 2001 års lagändring. Bestämmelsen lyder enligt 

följande:  

 

Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till 

handlingens art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om handlingen 

1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 

2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 

3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 

4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller 

5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. 

 

Den som gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning eller som annars är 

skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om 

gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av 

dom i målet.   

 

Bestämmelsens tillkomst var inte avsedd att innebära någon förändring i sak, och därför är även 

äldre rättspraxis av betydelse. Flera av de omständigheter som tas upp i SkL 5 kap 6 § beaktades 

av domstolarna redan innan ändringen. Avsikten med bestämmelsen är att peka på vissa 

omständigheter som typiskt sett påverkar graden av kränkning och därmed också ersättningens 

storlek. Även andra omständigheter kan dock vara av betydelse och det ankommer på 

rättstillämparen att bestämma vad som ska beaktas vid ersättningsbestämningen i det enskilda 

fallet. Omständigheterna är ofta sådana att flera av punkterna i SkL 5 kap 6 § är tillämpliga, 

vilket förstärker graden av kränkning och leder till högre ersättningsnivåer. Bestämmelsen 

måste även förstås tillsammans med SkL 2 kap 3 §.83 

 

6.2.1 Handlingens art och varaktighet  

Ersättningen ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och 

varaktighet. Att handlingens art ska beaktas innebär att ersättningarna är olika beroende på typ 

av angrepp. Vissa brott anses typiskt sett innebära en allvarligare kränkning av den personliga 

integriteten än andra, som exempel nämns i förarbetena sexualbrott och allvarliga våldsbrott.84  

 

NJA 1991 s. 766. En person hade angripit två personer med kniv och tillfogat dem 

livshotande skador. HD uttalade att brott som utgör ett angrepp på en medmänniskas liv 

tillhör de mest allvarliga som överhuvudtaget kan tänkas och innefattar en synnerlig allvarlig 

kränkning av den angripnes människovärde och måste även medföra ett stort personligt 

lidande i form av stark ångest och betydande obehag. Skadeståndet bestämmes till 100 000 

kronor vardera, beloppet innefattade dock även ersättning för sveda och värk.  

                                                 
81 Prop. 2000/01:68 s. 52.  
82 Hellner & Radetzki (2014), s. 81. 
83 Prop. 2000/01:68 s. 52 och 74; Friberg (2010), s. 758 och 760.  
84 SOU 1992:84 s. 276; Prop. 2000/01:68 s. 74.  
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Även den kränkande handlingens varaktighet påverkar bedömningen. Att handlingens 

varaktighet ska beaktas innebär att ersättningen blir högre vid upprepande angrepp eller om 

angreppet pågått under lång tid, än angrepp som sker vid endast ett tillfälle.85  

 

NJA 1996 s. 461. En person dömdes bland annat för grovt sexuellt utnyttjande av underårig.  

Övergreppen pågick från det att flickan var 10 år till dess att hon var 15–16 år. I 

bedömningen beaktade HD att övergreppen inte bara varit frekventa och systematiska, utan 

också att de pågick under en lång tidsperiod. Skadestånd utgick med 80 000 kronor, beloppet 

innefattade även ersättning för sveda och värk.  

 

NJA 1997 s. 723. Fallet gällde ett bankrån. Rånarna var maskerade och beväpnade. De 

anställda och de kunder som befann sig i banklokalen var hotade till livet. Rånarna uppträdde 

så högljutt och obehärskat att det måste ha uppfattats vara i stånd att avfyra sina vapen mot 

vem som helst. Ett skott avlossades också med följd att flera personer träffades av splitter 

och en kund skadades av en rikoschett. Två anställda var under hela förloppet direkt hotade 

till livet, och utsattes för slag och sparkar. Ytterligare två personer utsattes för visst våld. 

Vid skadeståndsbestämningen beaktades särskilt att rånet genomfördes med synnerlig 

hänsynslöshet och råhet samt att själva händelseförloppet pågick mer än 15 minuter. 

Kränkningsersättningen utgick med 50 000 kronor vardera till den skottskadade och de två 

anställda som varit särskilt hotade, 30 000 kronor till de två personer som utsatts för visst 

våld och 20 000 kronor till de övriga närvarande.  

 

NJA 2000 s. 278. Gärningspersonen hade misshandlat den skadelidande genom att mycket 

kraftigt slå denna i huvudet med en flaska. Slaget bedömdes vara livsfarligt och den 

skadelidande drabbades av utomordentligt svår kroppsskada. HD bedömde att gärningen 

genomförts med särskild hänsynslöshet och råhet. I skadeståndsdelen anförde HD att 

misshandeln hade inneburit en avsevärd kränkning av den skadelidandes integritet. 

Förloppet hade emellertid varit kortvarigt. Skadestånd för kränkning utdömdes med 40 000 

kronor.  

 

NJA 2003 s. 144. En person dömdes för grov kvinnofridskränkning efter att vid fem tillfällen 

begått brottsliga gärningar mot sin hustru. Misshandeln var inte av alltför allvarligt slag, men 

angreppen var så många att antalet klart ansågs överstiga vad som bör krävas för att det ska 

vara fråga om upprepad integritetskränkning. Skadeståndet för kränkning bestämdes till 

30 000 kronor.  

 

6.2.2 Haft förnedrande eller skändliga inslag  

Vid bestämmandet av ersättningen ska vidare vissa omständigheter särskilt beaktas. Den första 

omständighet som enligt 5 kap 6 § särskilt ska beaktas, är om handlingen har haft förnedrande 

eller skändliga inslag. Här åsyftas främst sexualbrotten. Särskilt förnedrande och skändliga 

anses så kallade gruppvåldtäkter vara, men även andra sexuella övergrepp med utdraget 

förlopp. Förnedrande och skändliga inslag kan även förekomma vid våldsbrott, till exempel när 

våldet innebär tortyr eller stympning. Även våld och hot som tar sig uttryck i pennalism eller 

trakasserier av allvarligt slag kan hänföras hit. Detta gäller särskilt när våldet är ägnat att skada 

den utsattes självförtroende, exempelvis misshandel av närstående. Till förnedrande och 

                                                 
85 SOU 1992:84 s. 276; Prop. 2000/01:68 s. 74. 
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skändliga inslag räknas inte den allmänna förnedring som ett brottsoffer kan uppleva vid en 

polisutredning eller rättegång. Det som avses är endast den kränkande handlingen.86  

 

6.2.3 Allvarlig rädsla för liv eller hälsa  

Nästa omständighet som särskilt ska beaktas enligt bestämmelsen är om den kränkande 

handlingen har varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. Här åsyftas 

framförallt allvarligare våldsbrott som har utförts med betydande hänsynslöshet eller grymhet. 

De flesta fall av försök till mord eller dråp kan hänföras hit, liksom andra våldsbrott av allvarligt 

slag. Alla former av grov misshandel kan dock inte anses ägnade att framkalla allvarlig rädsla 

för liv eller hälsa, eftersom brottsrubriceringen kan bero på omständigheter som inte är 

relevanta vid kränkningsersättningens bestämmande. Även allvarligare hot kan grunda rätt till 

ersättning.87 Detta gäller särskilt vid vapenhot när vapnet avlossats.88  

 

NJA 1991 s. 766. En person hade gjort sig skyldig till två fall av försök till mord genom att 

knivhugga sin före detta flickvän och hennes nya pojkvän. I domskälen betonades bland 

annat den starka dödsångest som de skadelidande måste ha upplevt, och det stora personliga 

lidande i form av stark ångest och betydande obehag som brottet av det aktuella slaget måste 

medföra för offren. De skadelidande tillerkändes 70 000 kronor vardera i skadestånd för 

lidande.  

 

NJA 2000 s. 278. Fallet har refererats ovan under handlingens art och varaktighet. I fallet 

anförde HD också att den skadelidandes beteende efter slaget visade på att denna inte känt 

någon dödsångest eller stark oro.  

 

6.2.4 Särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet  

Ytterligare en omständighet som särskilt ska beaktas är om handlingen har riktat sig mot någon 

med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet. Här avses fall där gärningspersonen 

utnyttjar brottsoffrets oförmåga att försvara sig eller på annat sätt värja sig mot angreppet. Detta 

är ofta utmärkande för brott mot små barn, äldre personer och personer med fysiskt eller 

psykiskt handikapp. Även en tillfällig oförmåga att värja sig kan beaktas, till exempel om offret 

är berusat eller drogad. Detta gäller särskilt om offrets oförmåga att värja sig eller försvara sig 

beror på att gärningspersonen har försatt personen i det tillståndet.89  

 

6.2.5 Missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande  

Vidare ska det särskilt beaktas om handlingen har inneburit missbruk av ett beroende- eller 

förtroendeförhållande. Detta syftar främst på sexuellt utnyttjande av underårig. Allvarligheten 

av kränkningen kan påverkas även i andra fall av den omständigheten att gärningspersonen och 

brottsoffret står i ett beroende- eller förtroendeförhållande till varandra, till exempel om en 

arbetsgivare utnyttjar en arbetstagares beroendeställning, eller om en lärare utnyttjar den 

särskilda bindning som en elev kan känna till läraren.90    

 

Gärningen innebär en högre grad av kränkning om den begås av någon som offret litar på eller 

som ska tillgodose ett behov av trygghet. Barn är ofta beroende av vuxna för att få sina behov 

tillgodosedda och saknar kanske förmåga att klara sig utan den person som samtidigt utsätter 

barnet för kränkande gärningar. Barn har också svårare att veta vad som är rätt och fel, och kan 

                                                 
86 SOU 1992:84 s. 276 f; Prop. 2000/01:68 s. 52 och 74 f.  
87 SOU 1992:84 s. 278 f; Prop. 2000/01:68 s. 75.   
88 Friberg (2010), s. 769.  
89 SOU 1992:84 s. 279; Prop. 2000/01:68 s. 75.  
90 SOU 1992:84 s. 279 f; Prop. 2000/01:68 s. 75.  
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förledas att tro att de gärningar som de utsätts för hör till det normala. Med anledning av detta 

är det inte ovanligt att en handling som inneburit missbruk av beroende- eller 

förtroendeförhållande också riktat sig mot någon med svårigheter att värja sin personliga 

integritet.91 

 

6.2.6 Ägnad att väcka allmän uppmärksamhet  

Den sista omständighet som särskilt ska beaktas enligt SkL 5 kap 6 § är om handlingen har varit 

ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Här avses främst ärekränkningsbrotten, i synnerhet 

förtal.92 När det gäller förtal är det särskilt uppgifternas art och spridning som brukar beaktas 

vid bestämmande av ersättningens storlek.93 Även situationer när någon misshandlas eller 

ofredas inför andra kan omfattas.94 

 

NJA 1991 s. 155. En person som bedrev restaurang blev på en morgontidnings löpsedel av 

misstag omnämnd som ”knarkkung” i stället för ”krogkung”. Den ansvariga utgivaren 

fälldes för förtal. Skadestånd för kränkning bestämdes till 5000 kronor.  

 

NJA 2003 s. 567. Ansvarig utgivare av en kvällstidning dömdes för förtal. De förtalade 

uppgifterna bestod i en text på en löpsedel som fick anses innefatta uppgift om att en 

partiledare skulle medverka i en pornografisk film. SkL 5 kap 6 § var inte tillämplig eftersom 

den trädde i kraft efter publiceringen. Bestämmelsen användes ändå som vägledande 

eftersom den syftar till att förtydliga och precisera gällande rätt. HD anförde att viss ledning 

för ersättningens bestämmande kunde erhållas genom en jämförelse med de ersättningar för 

kränkning som brukar utgå vid andra typer av brott. Vidare menade HD att den omedelbara 

kränkning som ett förtalsbrott innefattar i allmänhet får anses vara mindre än vad som är 

fallet vid exempelvis grova sexualbrott och grova våldsbrott. Vad som förutom förtalets art 

kan vara särskilt försvårande vid förtalsbrott är den spridning som uppgifterna fått. Också 

risken för att tilltro fästs vid uppgifterna liksom möjligheterna att tillbakavisa dem måste 

beaktas. I det aktuella fallet ansåg HD att uppgiften varit ägnad att utsätta en person för 

andras förakt. Uppgifterna hade även fått en mycket stor spridning. Skadestånd för 

kränkning bestämdes till 50 000 kronor.  

 

NJA 2015 s. 86. En film som visade ett samlag hade utan medgivande lagts ut på porrsajter 

på internet. Gärningspersonen dömdes för grovt förtal. Vid skadeståndets bestämmande 

anförde HD att särskild hänsyn skulle tas bland annat till om handlingen varit ägnad att väcka 

allmän uppmärksamhet. HD bedömde att det förhållande att filmen fanns på porrsajter var 

ägnat att väcka särskilt uppmärksamhet. HD menade att handlingen hade inneburit en 

allvarlig kränkning inte bara av den skadelidandes anseende och självkänsla utan även av 

dennas privatliv. Skadestånd för kränkning bestämdes till 70 000 kronor.  

 

6.2.7 Kostnad för tryckning av dom i ärekränkningsmål  

SkL 5 kap 6 § 2 st anges att den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig 

gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande 

av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en 

eller flera tidningar av dom i målet. Bestämmelsens andra stycke har inte kommenterats i 

                                                 
91 Friberg (2010), s. 772 f.  
92 Prop. 2000/01:68 s. 75. 
93 Friberg (2010), s. 774. 
94 SOU 1992:84 s. 280; Prop. 2000/01:68 s. 75.  
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förarbetena till 2001 års lagändring. Anledningen till det är att stycket motsvarar vad som gällt 

alltsedan SL:s tid.95 

 

Bestämmelsen är endast tillämplig vid ärekränkande brott. Det som avses är angrepp mot ära 

enligt SkL 2 kap 3 §. Det krävs dock inte att skadevållaren döms till ansvar. En skadeståndstalan 

räcker. Om brottsmålstalan inte förs kan bestämmelsen tillämpas på domen i skadeståndsmålet, 

under förutsättning att domstolen konstaterat att skadevållaren begått den påstådda gärningen.96   

 

Skadevållaren kan av domstolen åläggas att bekosta tryckning av hela domen eller endast delar 

av den. Ibland kan det vara tillräckligt att bara en del av domen trycks, och då minskas 

ersättningsplikten i motsvarande mån. Domstolen avgör också i vilken eller vilka tidningar som 

domen ska publiceras i.97  

 

NJA 2003 s. 567. I fallet ålade HD kvällstidningen att, om begäran därom framställdes av 

den skadelidande, låta i sedvanlig omfattning införa HD:s dom i tidningen Expressen.  

 

  

                                                 
95 SOU 1992:84 s. 281; Friberg (2010), s. 758.  
96 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 377 f; Friberg (2010), s. 758. 
97 Bengtsson & Strömbäck (2014), s. 378.  
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7. Analys och slutsatser   
Kränkningsbegreppet – såsom skadebegrepp – har som sagt en begreppslig dubbelhet. 

Kränkning kan förstås som både gärningen och som skadan. Av lagtexten i SkL 2 kap 3 § 

framgår att det är den skada som kränkningen innebär som ska ersättas. Motiven anger 

härvidlag att det är skadan, och inte kränkningen som ska ersättas, men det uttalas samtidigt att 

det även är korrekt att tala om ersättning för själva kränkningen. Även i rättstillämpningen 

används skadebegreppet i dubbel bemärkelse. Kravet på att kränkningen ska ha inneburit skada 

har av HD i fall NJA 2007 s. 540 ansetts innebära själva gärningen. Som skadebegrepp torde 

kränkning således förstås som den ansvarsgrundande gärningen.  

 

Uppfattningen av skadebegreppet som gärningen medför svårigheter. Eftersom domstolen i 

NJA 2007 s. 540 bedömde att kränkningen var samma sak som själva gärningen, blir det svårt 

att påvisa orsakssamband mellan den skadevållande gärningen och den därigenom orsakade 

skadan. Domstolen får därför i det aktuella fallet anses ha bortsett från lagtextens krav på skada.  

Med anledning härav framstår det som något oklart om orsakskravet gäller även i 

kränkningsfallen. HD påpekar visserligen att kravet på orsakssamband ska gälla även här.   

 

Vidare anges det i motiven att kränkningsersättningen avser att kompensera för känslor som 

den kränkande gärningen har framkallat hos den skadelidande. De känslor som avses är rädsla, 

förnedring, skam eller likande. Själva kränkningen kan inte ”suddas ut” genom ersättning i 

pengar, vilket innebär att ersättningen inte har någon fullständig reparativ funktion. 

Ersättningen kan dock lindra verkningarna av kränkningen, ge upprättelse för den förnedrande 

och kränkande handlingen och återställa den skadelidandes självrespekt och självkänsla. I 

praxis (NJA 2007 s. 540) har som sagt ersättning för kränkning utdömts trots att gärningen inte 

kunde sägas ha orsakat någon skada (gärningen innefattade dock utom tvivel en allvarlig 

kränkning mot den skadelidandes person). Eftersom det inte uppstått någon skada, fanns det 

således inga upplevda känslor att kompensera för, inga verkningar av kränkningen att lindra, 

inga förnedrande och kränkande handlingar att ge upprättelse för och ingen självrespekt eller 

självkänsla att återställa. De i motiven angivna funktionerna uppfylldes alltså inte. Att HD ändå 

utdömde skadestånd för kränkning torde innebära att skadestånd för kränkning kan utgå både 

till den som inte uppfattat att denna blivit utsatt för ett brott, och till den som förvisso är 

medveten om vad som har hänt men som inte upplever känslor av rädsla, förnedring, skam eller 

liknande.   

 

Möjligen går det att anse att skadeståndet i fall NJA 2007 s. 540 hade en preventiv verkan. Här 

avses som sagt att hotet att bli skadeståndsskyldig medför ett mer aktsamt handlande. Även 

detta kan ifrågasättas. Vid ett sådant grovt brott som var aktuellt i fallet torde nämligen hotet 

om straff för det ansvarsgrundande brottet ha större avskräckande effekt än hotet om 

skadeståndsskyldighet för kränkning.  

 

Med anledning av att kränkningsersättningens uttalade funktioner inte tillgodoses i 

rättstillämpningen uppkommer frågan om ersättningen alternativt är avsedd att utgöra en 

sanktion för den kränkande gärningen. Att gärningen betonas framför skada i praxis tyder på 

att skadestånd för kränkning har fått karaktär av en sanktion med straffliknande kännetecken. 

Den omständighet att framkallandet av känslor hos den skadelidande inte har betydelse för 

ansvarsfrågan, visar också på att skadeståndets funktion utgör en ekonomisk sanktion mot 

skadevållaren. Kränkningsersättningen verkar alltså utgöra en civilrättslig sanktion vid sidan 

av straffet. Detta är beaktansvärt då uppgiften att bestraffa normalt ankommer på straffrätten.  
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Kränkningsbestämmelsen i SkL 2 kap 3 § föreskriver som sagt också ett brottsrekvisit. Den 

skadevållande handlingen måste alltså ha förövats genom brott. Brottet måste också ha 

innefattat angrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära. I motiven anges vissa 

brott som typiskt sett anses innebära angrepp mot person, frihet, frid eller ära. Det avgörande 

är dock inte vilken brottstyp gärningen rent straffrättsligt är att hänföra till, utan om brottet 

angriper den skadelidandes personliga integritet. Vid bedömningen av om ett brott är 

ersättningsgrundande kan enligt motiven och praxis hänsyn tas till om själva utförandet av 

gärningen varit särskilt integritetskränkande, exempelvis om gärningen innehållit förnedrande 

och skändliga inslag eller varit särskilt hänsynslös. Hänsyn kan också tas till om skadevållaren 

haft för avsikt att kränka den skadelidande genom brottet.  

 

Vad gäller uppsåtligt eller oaktsamt förövade brott framgår att kränkningsersättning 

undantagsvis kan utgå även vid oaktsamhetsbrott. Det förutsätts att omständigheterna i fallet är 

så försvårande att den skadevållande handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har 

samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. Vid 

bedömningen av om det föreligger särskilt försvårande omständigheter tycks HD lägga vikt vid 

gärningspersonens skuld, och därvid särskilt om det förelegat något medvetet risktagande hos 

skadevållaren.  

 

I fall NJA 1997 s. 315 beaktades att skadevållaren kört rakt på den skadelidande utan att bromsa 

eller väja. Detta beteende bedömdes av domstolen som ett uttryck för ett medvetet risktagande 

att den påkörde personen kunde skadas allvarligt. HD tog även fasta vid att skadevållaren 

avvikit från platsen, trots att det måste ha stått klart att den skadelidande kunde ha blivit 

allvarligt skadad. 

 

I fall NJA 1997 s. 572 hade skadevållaren kört på dörren till en polisbil, varvid polisen som 

stod bakom dörren klämdes mellan bildörren och takkanten. Gärningspersonen hade kört med 

hög hastighet nära förbi polisbilen. Enligt HD visade detta körsätt på att skadevållaren medvetet 

tog risken att polisen skulle kunna bli dödad eller allvarligt skadad.  

 

En person hade i fall NJA 2012 s. 358 framfört en bil så att den voltade, vilket orsakade att en 

passagerare skadades allvarligt. HD bedömde att skadevållaren inte medvetet hade tagit risken 

att skada passageraren – och därför ansågs inte heller omständigheterna som särskilt 

försvårande.  

 

Både i NJA 1997 s. 315 och NJA 2012 s. 358 var skadevållarna påverkade av alkohol i samband 

med händelsen – båda dömdes också för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, grovt 

brott – men ersättning för kränkning utdömdes bara i ett av fallen. Att köra bil i ett 

alkoholpåverkat tillstånd kan vara en omständighet av betydelse för bedömningen av om 

gärningen varit ägnat att kränka en annan persons människovärde – men det synes inte vara 

avgörande vid bedömningen av om omständigheterna är särskilt försvårande. Enligt vad som 

framgår av HD:s domskäl i fallen innebär inte nödvändigtvis framförande av fordon under 

påverkan av alkohol ett medvetet risktagande att skada passagerare eller andra i trafiken.  

 

Medvetet risktagande beaktades av HD även i NJA 1999 s. 334. I fallet hade en person genom 

grov oaktsamhet avfyrat ett vapen, och därigenom gjort sig skyldig till brottet framkallande av 

fara för annan. Kränkningsersättning utgick inte eftersom skadevållaren inte medvetet utsatt de 

skadelidande för särskild fara.  
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För att oaktsamhetsbrott ska kunna grunda rätt till ersättning för kränkning är det således inte 

tillräckligt att brottet begåtts med grov oaktsamhet.  

 

Av vikt att framhålla gällande skuldform är att ersättningsnivån kan påverkas. I NJA 1997 s. 

315 framgår att HD satte ersättningen något lägre än vad som hade varit fallet om brottet begåtts 

med uppsåt. Detta tyder på att den straffrättsliga bedömningen av gärningspersonens ansvar får 

betydelse för hur allvarlig kränkningen är skadeståndsrättsligt sett.  

 

Vidare anges i SkL 2 kap 3 § att kränkningen måste vara allvarlig för att skadestånd ska utgå. 

Vid allvarlighetsbedömningen ska samtliga omständigheter i det enskilda fall beaktas. 

Bedömningen ska grundas på vad gärningen typiskt sett innebär för kränkning. Vissa typer av 

brott anses typiskt sett alltid innebära en allvarlig kränkning. Brottets rubricering kan således 

vara av betydelse för bedömningen. Vid bedömningen av angreppets allvarlighet kan även de 

omständigheter som anges i SkL 5 kap 6 § vara vägledande. Omständigheter som i det enskilda 

fallet kan påverka bedömningen av allvarlighetsrekvisitet är till exempel den skadelidandes 

beteende och yrkesgrupp.  

 

För personer som arbetar i särskilt utsatta yrkesgrupper krävs som sagt mer för att ett kränkande 

angrepp ska kunna anses vara allvarligt. 2001 års lagändring synes innebära en något förstärkt 

rätt för personer i utsatta yrkesgrupper, då det anges att ersättning ska utgå om en brottslig 

kränkning är skymflig och direkt angriper den privata sfären. Detta framgår också av 2005 års 

avgörande i plenum, vari HD ändrade sin praxis. I fallet bedömde HD att bespottning i ansiktet 

var en i hög grad förnedrande och skymflig handling. 

 

I sammanhanget är det intressant att ta upp 2012 års rättsfall, NJA 2012 s. 711. I fallet hade en 

ordningsvakt blivit riven och slagen i ansiktet i samband med ett avvisande. HD bedömde att 

angrepp mot ansiktet i form av slag och rivningar inte är ett så grovt angrepp att det är fråga om 

en allvarlig kränkning. HD ansåg inte heller att angreppet var förnedrande eller skymfligt. 

Bedömningen i detta fall, jämfört med 2005 års fall, kan möjligen synas något godtycklig – inte 

minst eftersom HD inte motiverar varför bespottning i ansiktet är att bedöma som allvarligare 

än slag och rivningar i ansiktet. Eventuellt motiveras utgången av att förarbetena uttryckligen 

nämner bespottning i ansiktet som en särskilt allvarlig kränkning – men inte exempelvis slag 

och rivningar. Slutsatsen är alltså att bespottning i ansiktet är en allvarlig kränkning – men slag 

och rivningar i ansiktet är något som personer i särskilt utsatta yrkesgrupper får anses ”tåla”.  

 

Vidare, vad gäller angrepp mot ansiktet, framgår det av NJA 1994 s. 395 att misshandel med 

kniv i ansiktet går långt utöver vad en polis får vara beredd att tåla i tjänsten.  

 

Vad gäller kränkningsersättningens bestämmande så ska bedömningen som sagt vara 

skönsmässig och grundas på förhärskande etiska och sociala värderingar. Bedömningen ska 

utgå från vilken kränkning som typiskt sett kan antas ha uppkommit genom angreppet. 

Ersättningen bestäms alltså utifrån objektiva faktorer. De objektiva bedömningsgrunderna 

anges i SkL 5 kap 6 §. Detta innebär att ersättningen till stor del är schablonartad. En 

schabloniserad ersättningsnivå torde medföra mindre godtyckliga bedömningar. I det enskilda 

fallet kan det finnas anledning att frångå den schabloniserade bedömningen genom att ta hänsyn 

till intensiteten i den skadelidandes upplevelser av kränkningen. Av praxis framgår det att den 

skadelidandes subjektiva upplevelse kan påverka ersättningsnivån. I NJA 2000 s. 278 

konstaterade HD att den skadelidandes reaktion direkt efter den grova misshandeln visade på 

att han inte kände någon dödsångest eller stark oro. Således kan frånvaron av en vis reaktion i 

direkt anslutning till det brottsliga angreppet tala för en lägre ersättning än som sådan hade varit 
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fallet. Utöver de omständigheter som särskilt anges i SkL 5 kap 6 § verkar domstolen bland 

annat beakta om gärningen förövats med särskild hänsynslöshet och råhet.  

 

Avslutningsvis intar kränkningsersättningen en särställning när det gäller skadestånd. Detta 

beror på de svårigheter som följer av kränkningsbegreppets förståelse i lagstiftning och 

rättstillämpning. Trots dessa svårigheter är brottsoffers rätt till skadestånd för kränkning viktig. 

Det ska bli intressant att se hur skadestånd för kränkning genom brott fortsättningsvis kommer 

att utvecklas.  
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