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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 

År 2013 rapporterades 181 fall av ”mycket hotfulla situationer med våldsinslag” 

till ambulanssköterskornas fackförbund Alarm. Den siffran steg till 244 fall år 

2014 och 386 fall år 2015. Antalet fall har mer än fördubblats på två år.1 Bland 

räddningstjänstpersonalen har nästan var femte (17 procent) som arbetar i en 

storstadsregion utsatts för våld de senaste 12 månaderna enligt en rapport som kom 

år 2017.2 41 procent av poliserna som är medlemmar i fackförbundet 

Polisförbundet har blivit utsatta för våld eller hot det senaste året enligt en rapport 

som utkom 2008. En ökning med 14 procentenheter sedan 2007.3 Bara på 

Järvafältet i Stockholm hade 27 fall av stenkastning mot polis anmälts under de 

fem första månaderna av år 2016.4 Då stenkastning och liknande attacker mot polis 

inte har någon särskild brottskod hos polisen finns det ingen nationell statistik att 

tillgå. Enligt regionspolischefen i Stockholm, Ulf Johansson, så ökar problemet 

med attacker och hot mot så kallad blåljuspersonal och läget är mycket allvarligt 

på sina håll.5 Uttrycket blåljuspersonal används i denna uppsats som en 

sammanfattande term för yrkeskategorierna polis, räddningstjänst och ambulans. 

 Ovan nämnd statistik är hämtad från rapporter från fackförbund samt 

information i nyhetsmedier och kan därför inte tillmätas alltför stort värde som 

källor i en akademisk uppsats av förevarande slag. Poängen med att inleda på detta 

vis är inte nödvändigtvis att slå fast hur vanliga angrepp av detta slag är utan istället 

att väcka ett intresse för frågan hos läsaren eftersom det var rapporter och rubriker 

som dessa som väckte mitt intresse för frågan som kommer att behandlas nedan. 

Viss officiell statistik finns dock att hämta från Brottsförebyggande rådet vad 

gäller antalet anmälda incidenter av hot och våld mot tjänsteman, av denna framgår 

följande: 

                                              

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/var-femte-ambulansskoterska-drabbat-av-vald  
2 Hot och våld mot räddningstjänstpersonal – en lägesrapport s 5. 
3 Hot och våld mot poliser – en kartläggning bland 2024 av Polisförbundets medlemmar s 5. 
4 http://www.expressen.se/nyheter/attacker-mot-blaljus-personal-okar-i-landet/  
5 http://www.expressen.se/nyheter/attacker-mot-blaljus-personal-okar-i-landet/  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/var-femte-ambulansskoterska-drabbat-av-vald
http://www.expressen.se/nyheter/attacker-mot-blaljus-personal-okar-i-landet/
http://www.expressen.se/nyheter/attacker-mot-blaljus-personal-okar-i-landet/
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Av tabellen går att utläsa att antalet anmälda fall av våld mot tjänsteman ökat sedan 

1975, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Hot mot tjänsteman har ökat 

mer än våld mot tjänsteman. Det jag fann anmärkningsvärt var dock att just hoten 

mot andra personkategorier än polis eller ordningsvakt har ökat avsevärt mycket 

mer än de två sistnämnda grupperna. Till år 2016 har sedan år 2000 antalet 

våldsangrepp mot denna grupp nästan dubblerats, sedan 1985 mer än fyrdubblats 

och sedan 1975 ökat mer än åtta gånger. Detta arbete syftar dock inte till att göra 

en analys av statistiken från ett kriminologiskt perspektiv utan denna statistik 

redovisas för att visa på att en ökning har skett och det är en av anledningarna till 

att jag fann ämnet intressant. 

Regeringen har tillsatt en utredning som enligt direktivet ska ta ställning till 

vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd 

samt om skyddet ska vara särskilt starkt i förhållande till angrepp mot särskilt 

viktiga grupper, bl.a. de som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa. 

Vidare ska utredaren ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör omfatta 

ytterligare brottsliga gärningar eller konstrueras annorlunda än det gör idag samt 

om hindrande av blåljuspersonals ingripanden och hjälpinsatser bör kriminaliseras 

                                              

6 Statistik från Brottsförebyggande rådets webtjänst för att skapa tabeller över anmälda brott: 

http://bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html 
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i större utsträckning än idag.7 Denna uppsats syftar till att fokusera på den 

förstnämnda frågeställningen, det vill säga vilka samhällsnyttiga funktioner som 

är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd samt om skyddet ska vara särskilt 

starkt i förhållande till angrepp mot särskilt viktiga grupper, bland annat de som 

har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa. 

Det synes bli allt vanligare med stenkastning, våld och angrepp på 

blåljuspersonal vid utryckning, och framförallt i de särskilt utsatta områdena. 

Problematiken är mycket komplex men bland orsakerna kan bland annat nämnas 

välfärdssystemens tillstånd, arbetslöshet, etnisk segregation, stigmatisering och 

trångboddhet.8 Det finns ett flertal orter runt om i Sverige som präglas av social 

oro, upplopp och allvarlig brottslighet. Polisen uppskattar i en rapport från 

nationella operativa avdelningen i början av 2016 andelen ”utsatta områden” till 

53 stycken varav 15 är att anse som ”särskilt utsatta”.9 I en uppdaterad rapport från 

juni 2017 har antalet utsatta områden ökat till 61 stycken varav 23 är att anse som 

särskilt utsatta.10  

  

1.2  Syfte och metod 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrinen analysera om så kallad blåljuspersonal idag omfattas i tillfredsställande 

utsträckning av det förstärkta straffrättsliga skydd för tjänstemän som finns i 17 

kapitlet brottsbalken. En första frågeställning som därför behöver besvaras är hur 

skyddet för tjänstemän idag är uppbyggt samt vilka syften som ligger bakom 

lagstiftningen. Vidare ska utredas om en förändring av detta skydd behövs, varvid 

förslag på hur förändringen skulle kunna se ut för att blåljuspersonal ska omfattas 

av ett förstärkt skydd ges. Syftet är främst att ta ställning till om personal, som har 

till uppgift att garantera säkerhet, liv, och hälsa, bör ha ett särskilt starkt 

straffrättsligt skydd och hur det skyddet i sådant fall bör utformas. Framställningen 

                                              

7 Dir. 2016:115 s 1. 
8 Rapport från Polisen, Noa, Utsatta områden, 2016-02-08 s 5.  
9 Rapport från Polisen, Noa, 2016-02-08 s 5. 
10 Rapport från Polisen, Noa, 2017-06 s 7. 
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avgränsas till att omfatta skyddet för polis, ambulanspersonal samt 

räddningstjänstpersonal, som i denna framställning tillsammans benämns 

blåljuspersonal.  

Jag har valt att arbeta utifrån den rättspolitiska tesen att blåljuspersonal är en 

grupp som förtjänar ett starkare skydd än gemene man och kommer därmed 

anlägga en mer rättspolitisk argumentation utifrån denna tes, framförallt i den 

senare delen av uppsatsen under avsnittet benämnt ”de lege ferenda”. Anledningen 

till att jag valt denna vinkel är att uppfattningen att blåljuspersonal förtjänar 

starkare skydd synes delas av såväl regering och opposition som av allmänheten i 

gemen. Uppfattningen synes nästan naturlig och jag vill därför ta reda på vilka 

sakliga skäl det finns för, men även mot, ett särskilt skydd. Därför finner jag det 

intressant att se huruvida det finns ett behov att förändra rätten för att tillgodose 

syftet, eller om det bara är politiskt-taktiska utspel i syfte att visa handlingskraft 

och initiativförmåga. Utan att gå händelserna alltför mycket i förväg kan sägas att 

skyddet idag är otillräckligt och behöver förändras om lagstiftaren vill ha ett 

förstärkt skydd för blåljuspersonal i tjänsteutövning.  

Det förstärkta skyddet för tjänstemän som idag finns är knutet till huruvida 

tjänstemannen angrips i sin myndighetsutövning eller inte. Detta innebär att alla 

angrepp på blåljuspersonal inte per se är att anse som kvalificerade och extra 

straffvärdiga enligt 17:1—5 BrB. Många uppgifter som utförs av blåljuspersonal 

framstår inte direkt som myndighetsutövning.  För att få en bild av hur skyddet 

idag fungerar kommer rekvisitet myndighetsutövning analyseras närmare. Kretsen 

av de som idag omfattas av det förstärkta skyddet i 17:1—5 BrB ska preciseras för 

att kunna ge en bra bild av dagens situation och en god grund att basera eventuella 

förändringar av systemet på.  

Jag har valt att fokusera på vilka personer eller yrkeskategorier som omfattas, 

bör omfattas och inte bör omfattas av skyddet och har därför valt att inte närmare 

fokusera på påföljder eller vilka gärningar som omfattas av 17:1—5 BrB. Denna 

avgränsning har gjorts för att maximalt kunna utnyttja det begränsade utrymme 

som en examensuppsats ger. Vilka påföljder samt vilket straffvärde som vissa 
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gärningar bör ha kommer behandlas men i mindre utsträckning, då de oundvikligen 

måste tas med för att ge en begriplig helhetsbild. 

 

1.3  Disposition 

Uppsatsen tar avstamp i kapitel två, benämnt ”de lege lata”, vilket ämnar ge en 

översikt över gällande rätt. Först gås igenom vilka gärningar som omfattas av 

17:1—5 BrB, sedan diskuteras rekvisitet myndighetsutövning. Därefter genomförs 

en djupare analys av skyddets omfattning i praxis och särskild tyngd läggs vid 

NJA 2001 s 859 som kommer visa sig ha stor betydelse för huvudfrågan i denna 

uppsats. Därefter ges en tillbakablick på bakgrunden och syftet bakom gällande 

rätt. Slutligen diskuteras varför tjänstemän bör ha ett förstärkt straffrättsligt skydd 

överhuvudtaget.  

Efter att ha slagit fast att polis, räddningstjänst och ambulanspersonal måste 

befinna sig i myndighetsutövning för att erhålla det förstärkta skyddet i 17 kap BrB 

diskuteras i kapitel tre i vilken mån de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter 

innebär att de utövar myndighet. Utan att avslöja alltför mycket kan sägas att denna 

diskussion resulterar i att ett behov att reformera lagstiftningen visar sig existera, 

om lagstiftaren vill ge dessa grupper ett förstärkt skydd. 

Hur lagstiftningen behöver reformeras diskuteras därefter i det fjärde kapitlet, 

passande nog benämnt ”de lege ferenda”. I detta kapitel diskuteras olika sätt att 

lösa problematiken med att blåljuspersonal inte har ett generellt förstärkt skydd. 

Detta avsnitt innehåller kärnfrågorna och tar upp de olika problem som 

lagstiftningen ger upphov till och ger förslag på hur de kan lösas. 

Slutligen ges en sammanfattning av uppsatsens resultat i kapitel fem, där jag ger 

förslag på vilka reformer som, enligt min åsikt, vore den bästa lösningen på 

problemen som identifierats i fjärde kapitlet. 
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2   De lege lata 

2.1  Gärningar som omfattas av 17:1—5  BrB 

Många av bestämmelserna i 17:1—5 BrB utgör kvalificerade varianter av brott 

som regleras även på andra ställen i BrB. Gärningar som även kan bedömas som 

exempelvis misshandel enligt 3:5 BrB har av lagstiftaren ansetts vara allvarligare 

om de riktas mot en person i dennes myndighetsutövning eftersom det är ett 

angrepp på den allmänna verksamheten.11 Grunden för detta kvalificerade skydd 

är att det skyddar samhällsviktig verksamhet och individerna som verkställer dessa 

uppgifter i sin myndighetsutövning.12 I det följande redogörs för vilka gärningar 

som är straffbelagda enligt 17:1—5 BrB. 

 Den brottsliga gärningen enligt 17:1 BrB är att med våld på person eller hot om 

sådant våld angripa en person som ingår i den av 17 kap skyddade kretsen. Våld å 

person har i denna paragraf samma innebörd som i 8:5 BrB. Gärningsmannen ska 

utsätta någon för misshandel eller betvingande genom att bära våldsam hand på 

denne.13 Våld som istället faller under 4:4 BrB, och inte är våld å person, kan 

istället bestraffas enligt 17:4 BrB. Att rycka någonting från en tjänsteman, tränga 

undan honom, rycka eller slita i hans kläder eller stänga in honom för att 

framtvinga eller hindra en tjänsteåtgärd är i normalfallet att klassificera som 

våldsamt motstånd enligt 17:4 BrB. Endast om åtgärden helt berövar 

tjänstemannen rörelseförmågan kan den falla under 17:1 BrB.14 

  Våld mot egendom kan aldrig bestraffas enligt 17:1 BrB. I undantagsfall kan 

sådant handlande utgöra våldsamt motstånd enligt 17:4, men då krävs att skadandet 

lägger fysiskt hinder för myndighetsutövningen till exempel genom att hindra 

tjänstemannen att komma till platsen. Våld mot en person utanför den skyddade 

kretsen kan under vissa omständigheter vara straffbelagda enligt 17:2 eller 17:4 

BrB, exempelvis våld mot en närstående med syftet att hämnas för 

                                              

11 Ulväng m fl, Brotten mot allmänheten och staten s 227 f. 
12 Westerlund, G, Våld mot tjänsteman, 1990 s 35. 
13 Holmqvist m fl, Brottsbalken en kommentar del II, 17:1 s 2. 
14 Holmqvist m fl, a a 17:1 s 2. 
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myndighetsutövningen. Hot om våld straffbeläggs i 17:1 om det riktas mot den 

skyddade kretsen men däremot faller hot om annat än våld istället under 17:2.15 

 I 17:2 BrB straffbeläggs otillbörliga gärningar, eller hot om sådana, som innebär 

att den skyddade tjänstemannen drabbas av lidande, skada eller annan olägenhet. 

Som exempel kan nämnas att ta till våld gentemot tjänstemannens anhöriga eller 

skada tjänstemannens egendom som hämnd för åtgärd i hans 

myndighetsutövning.16 För ansvar enligt 17:2 krävs att gärningsmannen har ett 

överskjutande direkt uppsåt att tvinga eller hindra en tjänsteman i dennes 

tjänsteutövning, vilket begränsar bestämmelsens tillämpningsområde. 

Bestämmelsen motsvarar i mångt och mycket brottet utpressning enligt 9:4 BrB 

men med den skillnaden att gärningsmannen inte syftar tillskansa sig ekonomisk 

vinning, utan istället få en tjänsteman att utföra eller underlåta viss 

myndighetsutövning.17 

 I 17:4 BrB kriminaliseras ett handlande som innebär att någon genom att sätta 

sig till motvärn eller eljest genom våld söker hindra någon i hans 

myndighetsutövning. Det som krävs för ansvar är motstånd med hjälp av fysisk 

kraftutveckling, i typfallet sådant våld som inte når upp till definitionen i 17:1 BrB. 

Att vid ett omhändertagande streta emot, hålla sig fast i föremål eller försöka rycka 

sig loss är typexempel på gärningar som träffas av 17:4 BrB.18 

17:1—2 BrB ändrades år 2016 genom att ringa brott avskaffades och ett grovt 

brott istället infördes, med beteckningen grovt våld eller hot mot tjänsteman 

respektive grov förgripelse mot tjänsteman. Syftet med denna förändring var att 

tydliggöra vad den tilltalade döms för samt att underlätta kommunikation kring 

brotten eftersom det i många sammanhang redan användes uttryck som ”grovt våld 

mot tjänsteman” trots att detta inte var den officiella brottsbeteckningen.19 

Dessutom infördes i 17:1 andra stycket särskilda kvalifikationsgrunder som ska 

beaktas vid bedömningen om brottet är grovt. Första stycket utformades i enlighet 

                                              

15 Holmqvist m fl, a a 17:1 s 2. 
16 Holmqvist m fl, a a 17:2 s 1 f. 
17 Ulväng m fl, Brotten mot allmänheten och staten s 232. 
18 Holmqvist m fl, a a 17:4 s 1. 
19 Prop 2015/16:113 s 79 f. 
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med Lagrådets förslag och syftar enligt förarbetena inte till att göra någon saklig 

förändring av vilka personer som omfattas av bestämmelsen utan istället till att 

förenkla lagtexten.20 Rekvisitet ”i myndighetsutövning” är detsamma som före 

lagändringen och därmed är äldre praxis och litteratur alltjämt av intresse för att 

tolka innebörden av detta rekvisit. 

 

2.2   Myndighetsutövning i dess straffrättsliga betydelse 

I 17:1—5 kriminaliseras angrepp som riktas mot tjänstemän i deras 

myndighetsutövning. Rekvisitet myndighetsutövning är följaktligen centralt för 

huruvida en person omfattas av det förstärkta skyddet eller ej. Begreppet 

myndighetsutövning har ingen definition i lagtext och förekommer bland annat i 

förvaltningslagen, brottsbalken och skadeståndslagen. Vid ämbetsmannareformen 

1975 infördes rekvisitet myndighetsutövning i BrB. Målsättningen med detta var 

att införa ett enhetligt system för all offentlig verksamhet, så att syftet att 

upprätthålla de offentliga funktionernas opartiska fullgörande kunde fullgöras på 

ett riktigt sätt.21 Flera remissinstanser anförde kritik och ansåg att rekvisitet 

myndighetsutövning inte var tillräckligt tydligt för att ange tillämpningsområdet 

för bestämmelserna.22  

Definitionen av myndighetsutövning i 17 kap BrB är densamma som 

definitionen av begreppet i 20:1 BrB.23 I förarbetena till 20:1 BrB definieras den 

straffrättsliga innebörden av begreppet myndighetsutövning som faktiska åtgärder 

eller beslut som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter och som i 

kraft av offentligrättsliga regler får rättsverkningar för eller emot motparten.24 

Vidare förklaras begreppet som att utöva befogenhet att för en enskild bestämma 

om skyldigheter, rättigheter, förmåner, disciplinär bestraffning eller annat 

jämförbart förhållande.25 Råd, upplysningar och övriga oförbindande uttalanden 

                                              

20 Prop 2015/16:113 s 91. 
21 Prop 1975:78 s 141. 
22 SOU 1972:1 s 103 f. 
23 Westerlund, G, a a s 22. 
24 Prop. 1975:78 s 142; Westerlund, G, a a s 67 ff. 
25 Prop 1975:78 s 142. 
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faller utanför begreppet myndighetsutövning. Sådan faktisk verksamhet som inte 

innebär tvång mot den enskilde faller också utanför begreppet, som exempel kan 

nämnas sjukvård och undervisning.26 För att en förgripelse mot en tjänsteman som 

kan innefattas i 17:1 BrB ska vara straffri enligt förevarande paragraf krävs att den 

riktar sig mot någon arbetsuppgift som helt saknar samband med 

myndighetsutövningen.27 

Det framgår av lagtexten att 17:1 BrB är primär i förhållande till övriga 

straffbestämmelser, vidare är 17:2 BrB primär i förhållande till 17:4 BrB. 17:5 BrB 

skyddar personer som är eller varit kallade att biträda förrättningsman vid åtgärd 

som omfattas av sådant skydd, samt de som enligt särskild föreskrift ska åtnjuta 

samma skydd som är förenat med myndighetsutövning.28  

I nästa avsnitt analyseras hur rekvisitet myndighetsutövning kommit att tolkas i 

praxis. Är myndighetsutövning som rekvisit adekvat som grund för det förstärkta 

skyddet för tjänstemän? 

 

2.3  En analys av skyddets omfattning i praxis 

2.3.1  NJA 1952 s 512 

I NJA 1952 s 512 behandlades frågan om en tulltjänsteman som misshandlats 

under sin måltidsrast ombord på ett fartyg han hade att övervaka lossningen av 

befann sig i tjänsteutövning. Rättsfallet behandlar äldre rätt och rekvisitet 

tjänsteutövning är inte exakt detsamma som myndighetsutövning dock har 

väsentligen samma grunder för bedömningen använts och resonemanget i domen 

förs på samma sätt som angående rekvisitet myndighetsutövning. Tulltjänstemän 

får enligt gällande rätt utöva myndighet, se exempelvis 3:7 tullagen (2016:253). 

Det som HD synes ta fasta på och anse vara det avgörande för straffansvaret är det 

faktum att tulltjänstemannen trots att han hade måltidsrast hade en skyldighet att 

uppehålla sig ombord samt ingripa mot eventuella försök att olovligen införa eller 

                                              

26 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 2011 s 20. 
27 Holmqvist m fl, 17:1 s 3; Prop 1975:78 s 177 f. 
28 Westerlund, G, a a s 22. 
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utföra varor. Det avgörande var alltså inte huruvida han varit i tjänst eller inte, utan 

det faktum att han hade en offentligrättslig befogenhet samt en 

bevakningsskyldighet som gällde trots att han hade rast. Straffansvaret synes 

således vara kopplat till utövandet eller skyldigheten att utöva den offentliga 

makten snarare än huruvida man vid tillfället är i tjänst eller inte.  

 

2.3.2  NJA 1980 s 421 I, II och III 

NJA 1980 s 421 gällde tre olika fall av våld mot tjänsteman. I dessa avgöranden 

behandlade HD utförligt rekvisitet myndighetsutövning och vad som innefattades 

av rekvisitet. I avgörande I hade den tilltalade, J, slagit busschauffören M C på 

hakan under en bussfärd i Göteborg så att smärta uppstod. Slaget hade utdelats i 

samband med att M C sade åt J att ta ner sin hund från sätet. RÅ hävdade i sitt 

revisionsgenmäle till HD att de relativt begränsade befogenheter som 

busschauffören haft inte skulle omfattas av begreppet myndighetsutövning enligt 

förarbetena. Dessutom, ansåg RÅ, var det tveksamt huruvida allmänheten enligt 

vanligt språkbruk kunde anse att en busschaufförs upprätthållande av lokal 

ordningsstadga var att anse som myndighetsutövning. Därvid anfördes det faktum 

att befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst av lagstiftaren 

ansetts behöva beredas skydd via 17:5 BrB genom att särskilt omnämnas i lagen 

(1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning, som ytterligare ett förhållande som 

talar emot att den begränsade rätt busschaufförer har att upprätthålla ordning ska 

anses som myndighetsutövning. HD däremot, slog fast att busschauffören haft en 

i lag grundad skyldighet via den lokala ordningsstadgan att sörja för ordning och 

säkerhet på bussen, han hade haft en skyldighet att uppmana de som ej följde 

gällande bestämmelser att rätta sig, samt att de resande hade haft en skyldighet att 

åtlyda föreskrifterna i ordningsstadgan. Slutligen hade den som brutit mot den 

lokala ordningsstadgan därvid kunna belagts med bötesstraff. Eftersom de 

anvisningar som busschauffören haft befogenhet att ge varit straffsanktionerade, 

ansågs han varit i myndighetsutövning när han gav dem. 

 I det andra fallet (II) hade den tilltalade A B hotat spårvagnsföraren R A genom 

att skrika ”jag ska slå ihjäl dig, din jävel” samt slå kraftiga slag mot det plexiglas 
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som omgav R A på förarplatsen. Även i detta fall hade spårvagnsföraren haft en 

skyldighet att enligt gällande ordningsstadga se till att föreskrifterna följts av de 

resande. De resande hade en skyldighet att åtlyda bestämmelserna i reglementet 

samt tillsägelser av trafikpersonalen. Att bryta mot bestämmelserna medförde även 

i detta fall ett bötesstraff. Med hänsyn till att trafikpersonalens anvisningar var 

straffsanktionerade var personalen enligt HD i myndighetsutövning. 

 I det tredje fallet (III) hade den tilltalade, T, utdelat slag och sparkar mot 

biljettkontrollanterna K och H när de begärt att få se T:s legitimation. Även i detta 

fall lades vikten vid att K och H haft en skyldighet enligt den allmänna 

ordningsstadgan att övervaka att reglementet efterföljdes. De hade en i nämnda 

reglemente stadgad rätt att meddela anvisningar och tillsägelser och de resande 

hade en skyldighet att efterfölja reglementet samt anvisningar från personalen vid 

straffansvar genom böter. Därför befann sig K och H i myndighetsutövning vid 

tillfället för angreppet och T:s agerande var att bedöma som våld mot tjänsteman. 

 I detta rättsfall synes HD ha slagit fast att om följande förutsättningar är vid 

handen så innebär handlandet myndighetsutövning enligt 17 kap BrB.  

1. Om vederbörande har en enligt lag eller i lag grundad bestämmelse 

skyldighet att se till att vissa bestämmelser efterföljs och,  

2. därvid har rätt att utfärda anvisningar gentemot enskilda i syfte att få dem 

att efterleva nämnda bestämmelser samt,  

3. att det för den enskilde föreligger en straffsanktionerad skyldighet att 

efterfölja bestämmelserna eller anvisningarna.  

 

Westerlund menar dock att detta visserligen är riktigt i sak, men att det inte krävs 

att skyldigheten att efterkomma bestämmelserna är belagd med straffansvar för att 

anvisning om att följa bestämmelserna ska utgöra myndighetsutövning.29 

Westerlunds slutsats vinner även stöd i förarbetena, där det uttalas att 

myndighetsutövning är beslut eller åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets 

maktbefogenheter och att de kommer till stånd och får rättsverkningar mot eller 

                                              

29 Westerlund, G, a a s 57. 
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för den enskilde i form av offentligrättsliga regler.30 Ingenting nämns om att det 

skulle krävas att dessa offentligrättsliga regler behöver vara straffsanktionerade. 

Om dessa tre kriterier är uppfyllda torde inget tvivel råda om att det är myndighet 

som utövas. Vidare drar jag slutsatsen att HD härmed inte har definierat den bortre 

gränsen för myndighetsutövning, utan istället har åberopat detta moment i 

samband med de andra för att väl hålla sig inom tillämpningsområdet. Därmed 

synes inte den bortre gränsen för myndighetsutövning definieras i detta mål.  

 

2.3.3  NJA 1984 s 80  

I NJA 1984 s 80 behandlade HD 20:1 BrB och hur begreppet myndighetsutövning 

ska tolkas där. Då den straffrättsliga definitionen av begreppet är densamma i 20:1 

som 17:1—5 BrB så är detta rättsfall av relevans för denna framställning. 

Lagmannen vid en tingsrätt var åtalad för myndighetsmissbruk och vårdslös 

myndighetsutövning under handläggningen av ett mål angående hävning av 

fastighetsköp. Enligt åklagaren hade den tilltalade 

1. underlåtit att underrätta B om att underrättelse till inskrivningsmyndigheten 

ej ägt rum och därmed hade detta medfört ej ringa förfång för B, 

2. företagit målet till huvudförhandling omedelbart i samband med förberedelse, 

fast saken inte var uppenbar, därtill lagstridigt meddelat förklaring att tidigare 

års inteckningar var utan verkan. Detta har medfört förfång som ej var ringa för 

B samt panthavarna, 

3. underlåtit underrätta parterna och panthavarna om felet då han fått insikt om 

det och istället tagit upp fråga om rättelse i en skrivelse. Även detta har medfört 

ej ringa förfång för parterna och panthavarna. 

 

HD slår först och främst fast att för ansvar enligt 20:1 BrB krävs att det är fråga 

om myndighetsutövning. Enligt förarbetena har detta begrepp i huvudsak samma 

innebörd i skadeståndslagen och förvaltningslagen som i brottsbalken. Domstolen 

sammanfattar myndighetsutövning enligt 20:1 BrB som  

                                              

30 Prop 1975:78 s 142. 
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”endast sådana beslut och faktiska åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets 

maktbefogenheter och som i kraft av offentligrättsliga regler får rättsverkningar för eller emot 

den enskilde. Dit hör […] i princip inte förberedande åtgärder som syftar till beslut av detta 

slag, utom när åtgärderna självständigt uppfyller angivna kriterier på myndighetsutövning – 

t ex åtskilliga beslut under rättegång rörande målets handläggning […]. Straffbarhet enligt 

20 kap 1 § BrB förutsätter vidare att gärningen skett ”i” myndighetsutövning.” 

 

HD ogillade åtalet under åtalspunkt 1, då sådan underrättelse visserligen är en 

naturlig åtgärd i tingsrättens handläggning av målet men inte i sig ansågs vara 

myndighetsutövning. Åtalet under åtalspunkt 2 bifölls endast i frågan om 

inteckningsförklaringen. Att omedelbart företa målet till huvudförhandling ansågs 

otvivelaktigt ske i myndighetsutövning men däremot var det inte fråga om grov 

oaktsamhet. Åtalet under åtalspunkt 3 ogillades med motiveringen att en 

underrättelse som enbart syftar till att påpeka ett fel i ett avgörande inte är ett 

uttryck för statlig maktutövning och därmed inte myndighetsutövning i 

straffrättslig mening.  

 Skyddet mot angrepp i 17 kap BrB däremot omfattar all verksamhet i 

befattningen, eftersom ett angrepp mot en tjänsteman i myndighetsutövning blir 

straffritt endast om det riktar sig mot någon arbetsuppgift som helt saknar samband 

med myndighetsutövningen.31 Enligt Westerlund kan de uppgifter som HD i ovan 

nämnda rättsfall anser ej innebära myndighetsutövning inte anses helt sakna 

samband med domarens myndighetsutövning. Denna skillnad i 

tillämpningsområdet skulle innebära att om någon skulle angripa domaren med 

anledning av hans handlande enligt åtalspunkterna 1 och 3 skulle det troligtvis 

bedömas som brott mot 17:1 BrB. Begreppet myndighetsutövning har enligt 

förarbeten och doktrinen samma betydelse i 20 och 17 kap BrB men de straffbara 

områdena stämmer trots detta inte helt överens. Denna skillnad beror dock inte på 

olika betydelse av rekvisitet myndighetsutövning utan istället på att det i 

förarbetena till 17 kap som omnämnts ovan sägs att angreppet ej är straffbart endast 

                                              

31 SOU 1972:1 s 195; prop 1975:78 s 153 och s 176—178.  
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då det riktas mot en arbetsuppgift som helt saknar samband med 

myndighetsutövningen.32  

Noteras bör att denna dom behandlar rekvisitet ”i” myndighetsutövning, vilket 

var lydelsen före lagändringen 1989 då den ändrades till ”vid” 

myndighetsutövning i 20 kap BrB och således utsträckte tillämpningsområdet. 

Efter lagändringen 1989 då ”i” ändrades till ”vid” i 20:1 BrB stämmer områdena i 

17 kap och 20 kap bättre överens, trots att det i 17 kap fortfarande är ”i 

myndighetsutövning”.33 Det låter motsägelsefullt, men har sin bakgrund i 

uttalandet i förarbetena till 17 kap som stadgar att handlandet helt måste sakna 

samband med myndighetsutövningen för att bli straffri.34 Detta väcker frågan om 

huruvida rekvisitet även i 17 kap borde ändras till ”vid” för att ordalydelsen bättre 

ska stämma överens med hur den tillämpas och förarbetena, vilket också diskuteras 

nedan under avsnitt 4.5. 

  

2.3.4  NJA 1984 s 898 

NJA 1984 s 898 behandlar främst påföljdsfrågan i 17:1 BrB. Varken tingsrätten, 

hovrätten eller HD diskuterade i domskälen rekvisitet myndighetsutövning. 

Angående påföljdsfrågan uttalade HD att vad gäller våld mot polisman eller 

ordningsvakt i myndighetsutövning gör sig hänsynen till allmän laglydnad starkt 

gällande.  

  

2.3.5  NJA 1992 s 528 

I NJA 1992 s 528 hade B-O fattat ett tag om en trafikvakts armar och knuffat henne 

i samband med att hon i sin tjänsteutövning skulle placera en 

parkeringsanmärkning på B-O:s bil. Huvudfrågan i målet var huruvida gärningen 

skulle bedömas som ringa våld mot tjänsteman eller som normalgraden av brottet. 

Angående rekvisitet myndighetsutövning så konstaterade tingsrätten att 

handlandet, som skedde i samband med att parkeringsvakten skulle fästa en 

                                              

32 Westerlund, G, a a s 59 f; Holmqvist m fl, 17:1 s 3; Prop 1975:78 s 177 f. 
33 Westerlund, G, a a s 59 f. 
34 Se not 31; motsvarande uttalande saknas gällande 20 kap BrB. 
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parkeringsanmärkning på B-O:s bil, skedde ”i samband” med 

myndighetsutövningen. Hovrätten slog fast att det saknades anledning att frångå 

tingsrättens bedömning och att B-O således gjort sig skyldig till våld mot 

tjänsteman som ej var ringa, dock fördes ingen diskussion angående 

myndighetsutövningen. HD nämnde inte myndighetsutövningen i sina domskäl 

utan ändrade enbart rubriceringen till ringa våld mot tjänsteman och påföljden till 

böter. Omständigheterna i detta rättsfall stämde dock väl in på de rekvisit som 

ställdes upp i NJA 1980 s 421 angående myndighetsutövning. Parkeringsvakten 

utfärdade en anmärkning som var ett ensidigt beslut från hennes sida och B-O var 

med stöd av offentligrättsliga regler skyldig att betala. Eftersom hon angreps i 

ögonblicket hon gick mot bilen för att fästa anmärkningen torde det stå klart att 

myndighetsutövningen var pågående när angreppet skedde varvid ingen djupare 

diskussion krävts i domskälen. Det får åtminstone anses vara så, att om utfärdandet 

av en parkeringsanmärkning var myndighetsutövning, saknade handlandet att gå 

mot en bil i syfte att utfärda parkeringsanmärkning inte helt samband med 

myndighetsutövning. 

 

2.3.6  NJA 2001 s 859 

NJA 2001 s 859 handlade inte i första hand om rekvisitet myndighetsutövning utan 

istället om hur skyddet i 17:5 BrB fungerar och vilken krets som täcks av 

paragrafen. Rättsfallet synes ge de grupper som omnämns i 17:5 BrB ett vidare 

skydd än de som enbart täcks av 17:1—4 BrB då det har räckt att en taxichaufför 

befunnit sig i tjänsteutövning när han angripits, inte i myndighetsutövning.  

I rättsfallet har våld mot en taxichaufför bedömts som våld mot tjänsteman. 

Åklagaren yrkade ansvar för A-K för våld mot tjänsteman alternativt misshandel. 

A-K hade beställt och åkt taxi med taxichauffören T-S utan att betala. När de anlänt 

till destinationen klev A-K ur utan att betala. När T-S försökt få betalt av A-K hade 

denne sparkat honom på benet och i bröstet samt utdelat knytnävsslag i ansiktet på 

T-S. Den avgörande frågan i fallet var huruvida skyddet i 17:5 BrB var beroende 

av om T-S blev angripen i sin myndighetsutövning eller ej och således diskuteras 

rekvisitet ingående i alla tre instanser.  
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I tingsrätten konstaterades inledningsvis att enligt 17:5 BrB ska skyddet i 17:1 

även gälla den som enligt särskild föreskrift ska åtnjuta samma skydd som är 

förenat med myndighetsutövning. Sådan föreskrift finns i lagen om skydd för viss 

tjänsteutövning. Enligt 2 §, nämnda lag, så anges att en trafiktjänsteman för vilken 

bestämmelserna i 4 kap ordningslagen (1993:1617) gäller, omfattas av detta skydd. 

Nämnda bestämmelser gäller bland annat för sådan yrkesmässig trafik för 

persontransporter som avses i yrkestrafiklagen. Förare är trafiktjänsteman enligt 

4:2 ordningslagen. Dessutom krävs, för att skyddas av nämnda lagrum, att 

personen bär uniform eller märke som tydligt visar att han är tjänsteman. Det 

klargjordes i förarbetena till ordningslagen att anledningen till att även förare 

inkluderades i paragrafen var att tydliggöra att de gavs befogenheter att 

upprätthålla ordning och säkerhet enligt ordningslagen.35 I förevarande fall var T-

S verksam förare hos ett taxiföretag, bar uniform samt körde ett fordon som var 

märkt med taxilampa och emblem. Det rådde således inget tvivel om att det 

framgick att T-S var trafiktjänsteman och därmed åtnjöt det skydd som avsågs i 

17:5 BrB. Att angreppet skedde utanför taxin ändrade inte bedömningen eftersom 

angreppet skedde i direkt anslutning till T-S:s tjänsteutövning, vilken ansågs bestå 

i att han utförde en körning samt framförde krav på betalning.  

Hovrätten däremot ansåg att det för ansvar inte räckte att förgripelsen skedde 

vid tjänsteutövandet utan att det dessutom krävdes att förgripelsen skett i samband 

med utövandet av myndighet. Hovrätten framhöll att det skydd som en 

trafiktjänsteman enligt 4:2 ordningslagen erhåller uppkommer i samband med att 

denne upprätthåller ordning och säkerhet i trafiken, och att det därvid kan anses att 

vederbörande är i myndighetsutövning. Hovrätten hänvisar till NJA 1980 s 421 där 

det slogs fast att för att myndighetsutövning ska vara för handen krävs att 

tjänstemannens uppträdande och handlande ska betingas av befogenheterna att 

upprätthålla ordning och säkerhet och det i samband därvid ska ske ett angrepp på 

tjänstemannen. I förevarande mål hade T-S accepterat A-K som kund trots dennes 

berusning, A-K hade lämnat fordonet utan befallning samt angripit T-S i samband 

                                              

35 Prop 1992/93:210 s 302. 
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med att han krävt betalning. Enligt hovrätten hade T-S inte givit någon uppmaning 

eller anvisning som kan hänföras till hans egenskap av trafiktjänsteman och 

därmed har han inte befunnit sig i myndighetsutövning.  

Enligt min bedömning synes hovrätten fäst stor vikt vid NJA 1980 s 421, men 

den domen föll innan lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning 

ändrades. Stycke 3 i lagen om skydd för viss tjänsteutövning – där trafiktjänstemän 

nämns som berättigade till förstärkt skydd enligt 17:5 BrB – hade ännu inte införts 

när NJA 1980 s 421 avgjordes, det infördes i bestämmelsen 1993.  Efter 

lagändringen 1993 gavs utrymme att tolka bestämmelsen enligt ordalydelsen och 

inkludera trafiktjänstemän i skyddet trots att de angripits när de inte utövat 

myndighet. En tolkning som HD sedermera synes bekräfta. Hovrättens domslut är 

måhända inte fel, men i försiktigaste laget, vilket sedan visar sig i och med att HD 

kommer fram till ett annat slut. Däremot anser jag att hovrättens domslut är det 

som stämmer bäst överens med lagens syfte ur ett de lege ferenda-perspektiv, 

vilket jag senare diskuterar under rubrik 4.3. 

Hovrättens resonemang angående myndighetsutövning är dock enligt min 

mening värd att framhålla, då den synes ligga väl i linje med vad tidigare praxis 

säger angående myndighetsutövning, trots att det visade sig att 

myndighetsutövningen inte blev avgörande i slutändan.36 Det faktum att T-S har 

krävt betalning av A-K är enligt min åsikt snarare hänförligt till ett avtalsrättsligt 

förhållande mellan taxiföretaget och A-K. T-S utövar inte någon makt med stöd av 

offentligrättsliga bestämmelser.37 Precis som hovrätten framhåller, finns det i 

ordningslagen inget stadgande som ger en trafikförare särskild befogenhet att 

kräva betalning. Betalningsskyldigheten får snarare anses grundas i ett rent 

civilrättsligt förhållande där A-K ingått avtal genom att beställa en taxiresa och 

åka med. Resonemanget framstår som motiverat då T-S inte handlat med syftet att 

upprätthålla ordning eller säkerhet i trafiken då A-K redan lämnat hans fordon när 

T-S uppmanar honom att betala. T-S hade heller ingen offentligrättsligt grundad 

                                              

36 Jfr SOU 1972:1 s 103. 
37 Jfr Prop 1975:78 s 142. 
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skyldighet att ingripa mot A-K utan snarare ett civilrättsligt intresse av att få betalt 

för den tjänst han utfört. Hovrätten har alltså till synes korrekt bedömt det som att 

T-S inte befann sig i myndighetsutövning vid tillfället för angreppet.  

Högsta domstolen lade vikt vid att det tydligt framgått att T-S var tjänsteman 

och därmed trafiktjänsteman som omfattas av bestämmelserna i 4 kap 

ordningslagen. Därför åtnjöt han enligt lagen om skydd för viss tjänsteutövning 

och 17:5 BrB samma skydd som enligt 1 § samma kapitel är förenat med 

myndighetsutövning. Inget resonemang om huruvida T-S befann sig i 

myndighetsutövning eller ej fördes utan HD slog fast att personer som omfattas av 

lagen om skydd för tjänsteutövning har ett förstärkt skydd alldeles oavsett om de 

utövar myndighet vid tillfället för angreppet eller inte. HD:s slutsats synes ligga 

väl i linje med förarbetena till ordningslagen där det uttalas att trafiktjänstemäns 

arbetssituation är sådan att de bör ges ett generellt skydd som motsvaras av det 

som redan finns för myndighetsutövning.38 

Enligt min mening går detta rättsfall inte att tolka på annat vis än att HD slår 

fast att tillämpningsområdet för 17:5 BrB i kombination med lagen om skydd för 

viss tjänsteutövning inte är knutet till huruvida personen befunnit sig i 

myndighetsutövning eller ej. Tolkningen vinner dessutom stöd av Westerlund som 

menar att skyddet i nämnda paragraf endast omfattar yrkesgrupper som inte kan 

utöva myndighet.39 Istället synes skyddet gälla i alla situationer och för alla 

angrepp på de grupper som nämns i lagen om skydd för viss tjänsteutövning så 

länge angreppet sker när personerna är i tjänst. Detta stämmer överens med 

ordalydelsen i 17:5 BrB, som stadgar att den ”som enligt särskild föreskrift skall 

åtnjuta samma skydd som är förenat med myndighetsutövning” omfattas av 

skyddet i 17:1 BrB. Enligt ordalydelsen kan skyddet enligt särskilda föreskrifter 

vara utformat så att det omfattar en viss krets, som inte är beroende av huruvida 

den kretsen utövar myndighet eller ej. Paragrafen öppnar alltså upp för att ge 

förstärkt skydd till vissa grupper i sig och inte enbart när de befinner sig i 

                                              

38 Prop 1992/93:210 s 212. 
39 Westerlund, G, Ordningsstörande brott s 276. 
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myndighetsutövning.  Lagrummet kan tolkas som att de kategorier av personer 

som omnämns i lagen om skydd för viss tjänsteutövning åtnjuter ett förstärkt 

straffrättsligt skydd mot angrepp oavsett om angreppen skett i samband med 

myndighetsutövning eller ej. Även Asp synes dela denna uppfattning då han 

sammanfattar rättsfallet med kommentaren att en chaufför synes omfattas av det 

förstärkta skyddet så snart han är i tjänst, medan det för en person som enbart 

omfattas av 17:1 BrB skulle krävas att angreppet sker vid någon av de situationer 

som uppräknas där, det vill säga i myndighetsutövning.40 Rättsfallet sett i ljuset av 

uttalanden i förarbetena41 gör att jag delar denna tolkning.  

Roos invänder i sin kommentar till brottsbalken mot denna tolkning av 

rättsfallet och lagrummet. Hon anför att detta knappast kan ha varit avsikten med 

rättsfallet och att sådan koppling till tjänsteutövning som går att jämställa med 

myndighetsutövning torde alltjämt gälla.42 Enligt hennes synsätt är situationen i 

förevarande rättsfall, att chauffören sökt få betalt efter utförd transport sådan att 

tjänsteutövningen är att jämställa med myndighetsutövning. Till stöd för sitt 

ställningstagande åberopar hon Göta hovrätts dom den 25 mars 2010, mål B 3137–

09, där en taxichaufför tvingats tvärbromsa och därefter klivit ur för att tillrättavisa 

en person som klivit ut framför bilen och därvid fått motta ett slag. Slaget 

bedömdes av hovrätten som misshandel och inte våld mot tjänsteman. Hovrätten 

uttalade att taxichaufförers skydd är begränsat till just sådana situationer som 

omfattas av tjänsteutövningen. Enligt min åsikt så uttalar inte hovrätten att 

tjänsteutövningen måste vara att jämställa med myndighetsutövning. Det synes 

snarare som om hovrätten anser att agerandet måste ha ett samband med 

chaufförens tjänsteutövning som taxichaufför. Hovrätten menar att kontakten 

mellan den tilltalade och chauffören inte har att göra med att chauffören körde en 

taxibil, utan enbart en bil. Taxichauffören reagerade som en bilförare och inte som 

en taxiförare, alltså var agerandet inte ett led i tjänsteutövningen för en 

taxichaufför. 

                                              

40 Asp, P, SvJT, 2010 s 948 f. 
41 Prop 1992/93:210 s 212. 
42 Roos, Brottsbalk (1962:700) 17 kap 5 §, Lexino 2014-06-01, kap 2.2.4 Förutsättningarna för straffansvar. 
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Två lagfarna domare var skiljaktiga och ansåg att gärningen skulle bedömas 

som våld mot tjänsteman då chauffören befann sig i tjänsteutövning. Enligt de 

skiljaktiga domarna är det en central uppgift för en taxichaufför att framföra sin 

taxibil och när den tilltalade sprang ut framför bilen har han hindrat chauffören i 

sin tjänsteutövning. Det var alltså ett led i chaufförens tjänsteutövning att 

tillrättavisa personen som hindrade densamma. Enligt min åsikt har de två lagfarna 

domarnas skiljaktiga mening en argumentation som jag anser bättre 

överensstämma med såväl ordalydelsen i lagrummet som förarbeten, och praxis 

från HD. Därför, anser jag, har denna hovrättsdom inte särskilt starkt 

prejudikatvärde, dessutom är det en underrättsdom som går emot ett avgörande 

från HD. Att tjänsteutövningen måste ha sådan koppling som är jämförbar med 

myndighetsutövning synes snarare vara motiveringen att överhuvudtaget införa 

taxiförare och trafiktjänstemän i paragrafen, men sedan är inte skyddet beroende 

på om angreppet skett i en situation där sådan tjänsteutövning utövades. 

 

2.4  Bakgrund och syftet bakom gällande rätt 

2.4.1  Bakgrund till dagens skydd för tjänstemän 

Efter reformen år 1975 då ämbetsmannaansvaret avskaffades förändrades även 

kretsen som omfattades av det förstärkta straffrättsliga skyddet till att istället för 

ämbetsmän skydda personer som utövar myndighet.43 Istället för att omfatta en 

viss grupp så blev det istället själva myndighetsutövningen som var grunden till 

att vissa personer skulle ha ett förstärkt skydd. Detta kom att innebära att en 

avsevärt mindre personkrets än tidigare omfattades av skyddet.44 

Straffansvaret i 17:1—5 BrB omfattar brott som utgör ett angrepp på allmän 

verksamhet. I paragraferna behandlas angrepp på individuella tjänstemän i deras 

myndighetsutövning, eller angrepp på en särskild form av myndighetsutövning, 

det vill säga verksamheten i sig. Bestämmelsernas skyddsintresse är att tillse att 

                                              

43 Prop 1975:78 s 3 f. 
44 Westerlund, G, Våld mot tjänsteman s 47; Prop 1975:78 s 146. 



25 

 

allmän verksamhet kan utövas.45 I förarbetena till 17:1—5 BrB anges att syftet 

med att just ha myndighetsutövning som rekvisit för brotten är att 

samhällsmedlemmarna har ett särskilt intresse av att offentliga funktioner kan 

fullgöras på ett riktigt sätt, utan ovidkommande hänsyn.46 Skyddet i 17:1—4 BrB 

är inte knutet till något visst yrke eller ställning utan istället till huruvida en person 

utövar myndighet eller inte. Som exempel från praxis kan nämnas att en 

busschaufför, en spårvagnsförare och en spårvägstjänsteman har ansetts kunna 

utöva myndighet och därmed omfattas av skyddet i 17:1 BrB när de med stöd av 

lokal ordningsstadga meddelat anvisningar eller i övrigt utövat sin befogenhet att 

upprätthålla säkerhet och ordning.47 Skyddet utvidgas enligt 17:5 BrB till att 

omfatta att även den som enligt särskild föreskrift ska åtnjuta samma skydd som 

är förenat med myndighetsutövning eller som är eller varit kallad att biträda 

förrättningsman vid dylik åtgärd. Detta lagrum ger möjlighet att utöka 

tillämpningsområdet för skyddet till att även gälla grupper som inte traditionellt 

sett anses utöva myndighet. Som det har visat sig ovan resulterar detta i att skyddet 

för dessa övriga grupper omfattar mer än bara myndighetsutövning eller därmed 

jämställbara arbetsuppgifter.  

Före den så kallade Ämbetsmannareformen 1975 omfattades alla innehavare av 

ämbeten, eller annan befattning vari ämbetsansvar var förenat, av det förstärkta 

skyddet. Vilka som tidigare omfattades av bestämmelserna om ämbetsansvar 

framgick av den numera upphävda bestämmelsen i 20:12 BrB.48 

Straffrättskommittén uttalade att ämbetsskydd utöver ämbetsmän i första hand bör 

tillkomma personal som har en skyldighet att upprätthålla ordning och säkerhet 

bland allmänheten. Det skulle även kunna tänkas omfatta personal som inte hade 

skyldighet att sörja för ordning och säkerhet om de arbetar inom företag med 

allmännyttigt ändamål och befattningshavaren löper särskild risk att utsättas för 

övergrepp från allmänhetens sida eller att det är av särskild vikt att de inte störs i 

                                              

45 Ulväng m fl, Brotten mot allmänheten och staten s 227. 
46 Prop 1975:78 s 176. 
47 NJA 1980 s 421 I-III; se djupare analys av rättsfallet under avsnitt 2.3.2. 
48 Westerlund, G, Våld mot tjänsteman s 22. 
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sitt arbete. Som exempel på en särskilt utsatt grupp nämndes droskchaufförer, vilka 

får antas motsvara dagens taxichaufförer, och som exempel på yrken vars 

fullföljande ansågs vara av särskild vikt nämndes jourhavande befattningshavare 

vid kraftverk.49 Departementschefen uttalade vidare att det i och för sig föll sig 

naturligt att ge den yrkesmässiga biltrafikens personal ett liknande generellt skydd 

som ämbetsinnehavare, men eftersom det finns flera dylika grupper som skulle 

kunna förtjäna samma skydd skulle det lagtekniskt bli alltför svårt att utforma en 

generell bestämmelse som skulle omfatta alla grupper. Därför förordade han 

istället en lösning där det särskilt skulle prövas för varje trafikföretag eller 

yrkesgren huruvida de skulle omfattas eller ej.50 Lagrådet å andra sidan, ifrågasatte 

lämpligheten av att ämbetsskyddet skulle utsträckas till att omfatta även den 

yrkesmässiga biltrafikens personal. Motiveringen var att grunden för lagrummet 

är intresset att bevara den personliga integriteten hos dem som fullgör viktiga 

funktioner för det allmänna, alltså först och främst tjänste- och ämbetsmän samt 

personer med liknande uppgifter. Vidare anförde lagrådet, med stöd av 

straffrättskommitténs ställningstagande, att skyddet – om det ska utsträckas – i 

första hand bör utsträckas till att skydda personal som har till uppgift att 

tillhandahålla ordning och säkerhet i förhållande till allmänheten. Enbart det 

argumentet att en viss personkategori i sin yrkesutövning löper särskilt stor risk att 

utsättas för våld torde knappast vara skäl starka nog för att bereda skydd enligt 

förevarande lagrum.51 Lagrådet tillade att de angrepp som biltrafikens personal i 

allmänhet utsätts för torde vara av så allvarligt slag att det kan beaktas inom övriga 

bestämmelser i brottsbalken och förevarande bestämmelser knappast skulle göra 

någon skillnad ändå.  

För att återkoppla till det föregående kapitlets analys av NJA 2001 s 859 finner 

jag detta uttalande från HD i nämnda dom värt att citera i sammanhanget:  

 

                                              

49 SOU 1944:69 s 173. 
50 NJA II 1948 s 305. 
51 NJA II 1948 s 306. 
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”Bestämmelsen i 17 kap. 1 § BrB värnar främst intresset av att de befattningshavare som 

utövar för det allmänna viktiga funktioner, t.ex. inom rättsväsendet, inte skall hindras från att 

fullgöra dessa. Vad gäller dem som enligt 5 § samma kapitel enligt särskild föreskrift skall 

åtnjuta samma skydd som är förenat med myndighetsutövning har beträffande taxiförare i 

lagstiftningssammanhang påtalats deras arbetssituation och att de löper särskild risk för 

övergrepp från allmänhetens sida. (Se t.ex. NJA II 1948 s. 303, 305 och 307 samt prop. 

1992/93:210 s. 212.)” 

 

Uttalandet från HD klargör enligt min uppfattning att 17:1 och 17:5 BrB har olika 

syften och skyddar olika intressen. HD påpekar att syftet bakom skyddet för 

taxiförare och övriga som omfattas enligt 17:5 BrB i huvudsak är att deras 

arbetssituation är sådan att de löper särskild risk för övergrepp från allmänhetens 

sida, inte att de utövar myndighet eller liknande arbetsuppgifter, som syftet bakom 

skyddet i 17:1 BrB är. Gällande rätt får alltså anses vara att taxichaufförers skydd 

inte är knutet till uppgifter som liknar myndighetsutövning. Lämpligheten av 

denna konstruktion kan ifrågasättas de lege ferenda, vilket även görs nedan under 

avsnitt 4.3, och ur det perspektivet delar jag den uppfattning Roos ger uttryck för.52  

 

2.4.2  Varför ett förstärkt skydd för tjänstemän är erforderligt 

Varför ska blåljuspersonal, eller tjänstemän i allmänhet, ha ett förstärkt 

straffrättsligt skydd överhuvudtaget? Det kan anföras skäl både för och emot, 

eftersom gärningarna i 17:1—5 BrB redan är straffbelagda i andra lagrum.  

Ett skäl för att avskaffa det förstärkta skyddet och istället låta bestraffa våld mot 

tjänstemän enligt andra lagrum är samhällets strävan efter jämlikhet.53 Det kan 

ifrågasättas varför lagstiftaren ska göra skillnad på olika grupper i samhället när 

alla ska vara lika inför lagen. Mot detta kan anföras att lagstiftaren även utanför 

17:1—5 BrB tillerkänner olika grupper av människor ett förstärkt skydd. 

Bestämmelserna om övergrepp i rättssak i 17:10 BrB samt förgripelse mot 

Konungen i 18:2 BrB är några exempel på denna åtskillnad.54 Med hänsyn till att 

                                              

52 För Roos uppfattning, se näst sista stycket under 2.3.6. 
53 Westerlund, G, a a s 35. 
54 Westerlund, G, a a s 35. 
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åtskillnad redan görs på andra ställen i BrB anser jag att enbart 

jämlikhetsargumentet i sig inte är tillräckligt för att avskaffa skyddet, åtminstone 

inte så länge det finns andra lagrum som särbehandlar vissa grupper.  

Ett annat skäl som kan anföras mot det förstärkta skyddet är att de som omfattas 

av skyddet i regel är bättre förberedda och utbildade för att bemöta angrepp än 

andra grupper i samhället. Varför ska exempelvis en polisman som är rustad och 

utbildad för att hantera våldsamma situationer åtnjuta ett starkare skydd än ett litet 

barn eller en väldigt gammal person eller någon annan som i övrigt är i en mycket 

sämre position att möta ett angrepp? Gösta Westerlund anser att skyddet i 17:1—

5 BrB, detta argument till trots, inte bör avskaffas. Bakgrunden är att angreppet 

riktar sig mot en särskilt skyddsvärd offentlig verksamhet och att personkretsen 

som omfattas av det förstärkta skyddet innehar sådan tjänst att de vanligtvis är 

skyldiga att ingripa i vissa situationer där gemene man kan avstå.55 

Samhällsmedlemmarna har ett starkt intresse av att offentliga funktioner fullgörs 

korrekt och utan ovidkommande hänsyn. Detta intresse gör sig särskilt gällande 

vad gäller hindrandet av myndighetsutövning och då den utsätts för angrepp utifrån 

i form av våld, hot eller liknande.56 Att denna offentliga verksamhet får fortgå 

ostörd innebär dessutom, enligt Westerlund, det absolut bästa skyddet för enskilda 

att i sin tur skyddas från angrepp.57 

Jag delar Westerlunds uppfattning, främst på grund av att en polisman enligt lag 

inte kan avstå från att beivra pågående brott som han bevittnar – han riskerar 

därmed själv lida men i form av negativa konsekvenser från det allmänna – därför 

är det rimligt att han för sitt risktagande och efterföljande av sin plikt kompenseras 

med ett starkare skydd än en vanlig medborgare har. Ska samhället enligt lag 

beordra de som arbetar i dess tjänst att utsätta sig för farliga situationer där de 

riskerar att skadas så bör också samhället skydda dem. Dessutom är ett angrepp på 

en tjänsteman i myndighetsutövning både ett angrepp på den enskilde 

tjänstemannen och på den offentliga maktutövningen.  

                                              

55 Westerlund, G, a a s 36. 
56 Prop 1975:78 s 176. 
57 Westerlund, G, a a s 36. 
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Det ovan anförda utgör en förklaring till varför brottsliga angrepp på tjänstemän 

i myndighetsutövning bör straffas hårdare än brottsliga angrepp på övriga grupper. 

Däremot är det inte en förklaring till varför det ska rubriceras som ett eget brott. I 

förarbetena till brottsbalken uttalade departementschefen att brott mot ämbets- 

eller tjänstemän bör bestraffas hårdare, men att utformningen inte var systematiskt 

tillfredsställande. Han förordade istället en ordning där ansvar skulle ådömas under 

de i allmänhet tillämpliga lagrum på det brottsliga förfarandet och att man sedan 

vid bestämmande av påföljd skulle beakta det förhållande att brottet begåtts mot 

tjänste- eller ämbetsman.58 Ordningen departementschefen förordade påminner om 

hur dagens 18:2 BrB är uppbyggd. Om denna konstruktion används, menade 

departementschefen, skulle brottet benämnas som exempelvis misshandel enligt 

3:5 BrB, men i domslutet skulle särskilt angivas att det är fråga om brott mot 

ämbets- eller tjänsteman.59 Det sistnämnda uttalandet får tolkas som att kritiken 

främst gällde systematiken i lagtexten, och att departementschefen fortfarande stod 

bakom idén att ämbets- och tjänstemän skulle ges ett förstärkt skydd. 

Vad fyller då 17:1—5 BrB för behov som inte andra lagrum kan tillgodose på 

det sätt departementschefen ansåg i föregående stycke? Vad gäller 17:1 BrB så 

stadgas där visserligen en strängare straffskala än för motsvarande brott riktat mot 

någon utanför den skyddade kretsen. Dock skulle detta lika väl kunna beaktas i 

straffskärpande riktning även om brottet rubricerats enligt 3 kap BrB. Dessutom är 

straffskalan i 17:2 och 17:4 BrB inte strängare än motsvarande straffskalor utanför 

17 kap.60 Enbart straffskärpning synes inte kunna motivera bibehållandet av 

17:1—5 BrB. Att rubricera brottet annorlunda torde ha en viss preventiv effekt. 

Enligt straffrättskommittén kan lättbegripliga brottsbeskrivningar förstärka lagens 

moralbildande funktion eftersom allmänheten i gemen oftast lägger större vikt vid 

rubriceringen snarare än straffet.61 Som exempel på hur brottsrubriceringen får sin 

allmänpreventiva verkan påpekar Wallén att en och samma gärning – en persons 

                                              

58 Prop 1962:10 s B 241. 
59 Prop 1962:10 s B 242. 
60 Westerlund, G, a a s 36. 
61 SOU 1940:20 s 67. 
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ohöviska beteende mot en dam – skulle kunna rubriceras som antingen 

förolämpning, ofredande eller otuktigt beteende.62 Vad domstolen sedan väljer 

torde få starkt inflytande på hur den dömde betraktas av sin omgivning. Att kalla 

brottet för våld mot tjänsteman istället för misshandel skulle alltså kunna ha en 

allmänpreventiv effekt. 

Jag håller med Wallén i den mån att den bredare allmänheten torde låta sig 

påverkas i laglydig riktning av rubriceringen. Däremot kan jag inte undgå att ställa 

mig frågande till hur stark denna allmänpreventiva effekt skulle bli i kriminella 

miljöer eller i vissa kretsar inom de särskilt utsatta områden där stenkastning och 

våld mot tjänstemän är vanligt förekommande. Om omgivningen ser offentliga 

tjänstemän som fiender och inte som något som förtjänar extra respekt så har jag 

svårt att se hur rubriceringen skulle få någon effekt. Det skulle snarare i vissa 

kretsar kunna ses som en ”fjäder i hatten” att vara dömd för att ha angripit en 

tjänsteman. Å andra sidan har lagstiftning en viss moralbildande effekt och att 

vissa människor väljer att inte följa lagen är enligt min mening inte något 

avgörande argument. Därför menar jag att rubriceringen trots allt är viktig och det 

ovan anförda talar sammantaget för att det förstärkta skyddet för tjänstemän bör 

behållas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

62 Wallén, P-E, i NTfK s 291 f. 
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3   Blåljuspersonals myndighetsutövning 

3.1  Inledning 

Räddningstjänst, ambulanspersonal eller polis återfinns inte i lagen om skydd för 

viss tjänsteutövning. De nämnda yrkeskategorierna återfinns inte heller i någon 

annan särskild föreskrift som några som i sin tjänsteutövning ska åtnjuta det 

förstärkta skyddet enligt 17:1—5 BrB. Därför krävs att de angrips i sin 

myndighetsutövning – eller under det att de företar arbetsuppgifter som inte helt 

saknar samband med myndighetsutövning – om de ska åtnjuta förstärkt skydd. Det 

förstärkta skyddet för blåljuspersonal är alltså knutet till myndighetsutövning. 

Detta avsnitt diskuterar i vilken mån de tre olika kategorierna av blåljuspersonal 

utövar myndighet och således åtnjuter det förstärkta skyddet. 

 

3.2  Polisens myndighetsutövning 

Myndighetsutövning kan ta sig uttryck i form av faktiskt handlande som inte 

föregåtts av formella beslut. En polismans dirigerande av trafik eller ingripande 

för upprätthållande av allmän ordning är några exempel på polisens 

myndighetsutövning.63 Att en polisman bär uniform innebär inte att han per 

automatik utövar myndighet. Däremot har en polisman enligt 16 § 

Polisförordningen (2014:1104) en vittgående skyldighet att ingripa, även när han 

är ledig. Mot bakgrund av detta anses utrymmet att bedöma tjänstgörande 

uniformerade polisers handlande som fallande utanför begreppet 

myndighetsutövande mycket begränsat.64 65 Däremot har i ett hovrättsavgörande 

ett erbjudande om att ta plats i polisbil i avvaktan på att bli hämtad av sin sambo 

inte bedömts som myndighetsutövning, utan istället att betrakta som ett utslag av 

                                              

63 Prop 1975:78 s 180. 
64 Holmqvist m fl, 17:1 s 3. 
65 Jfr RH 2007:51 där en polisman åtalas för tjänstefel enligt 20:1 BrB eftersom han under tjänstetid iklädd 

uniform ställt frågor angående sin sons stulna cykel till elever i sin sons klassrum under skoltid trots att 

ingen formell förundersökning inletts. Hovrätten uttalar att eftersom det är ”uppenbart” att det ur elevernas 

synvinkel samt övriga personer han pratade med framstått som att han agerat i egenskap av polisman har 

handlandet skett vid myndighetsutövning. 
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polisens hjälpande- eller serviceverksamhet.66 Detta avgörande rörde dock 

tillämpningen av 20:1 BrB och enligt min mening är det tveksamt om handlandet 

kan anses helt sakna samband med myndighetsutövning eftersom polismännen i 

fallet till en början övervägt att omhänderta kvinnan för berusning. Som jag visat 

ovan är kravet enligt 17 kap att handlandet helt måste sakna samband med 

myndighetsutövningen; i 20 kap finns inget motsvarade krav. Råd, upplysningar 

och annan service är som huvudregel inte att anse som myndighetsutövning. Dock 

anses som myndighetsutövning sådana upplysningar som offentliga organ har att 

lämna enligt författningsbestämmelser och som påverkar den andres rättsläge. 

Exempel på sådana råd är polismans rådgivning hur en ansökan om vapenlicens 

ska fyllas i eller hur en upphittare ska hantera hittegods.67 

 Sammanfattningsvis kan sägas att merparten av en uniformerad polismans 

handlande och arbetsuppgifter som huvudregel bör anses falla under begreppet 

myndighetsutövning och endast i undantagsfall kan han bedömas falla utanför 

området. Därmed är poliser i stor omfattning skyddade av 17:1—5 BrB. 

 

3.3  Räddningstjänstens myndighetsutövning 

Att den enskilde har ansvaret för sin egendom är en allmän rättsgrundsats i svensk 

rätt.68 Den innebär att den enskilde har ansvar för att själv stå för eventuella 

kostnader samt vidta skadebegränsande och skadehindrande åtgärder som uppstår 

i samband med olyckor. Denna princip uttrycks i förarbetena till lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor:69 

 

”Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett primärt ansvar för att 

skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskilde som 

skall vidta och bekosta åtgärder som syftar till att förhindra olyckor och begränsa 

konsekvenserna av de olyckor som inträffar.”70 

                                              

66 RH 1994:70. 
67 Westerlund, G, Våld mot tjänsteman s 68. 
68 Bengtsson, T, Operativ juridik för räddningstjänst, 2010 s 14. 
69 Förkortas framöver LSO 
70 Prop. 2002/03:119 s 35 f. 
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Denna princip tillämpas inte bara vid olyckor utan gäller vid alla former av kriser 

när det är nödvändigt att identifiera ansvarsförhållandena mellan det offentliga och 

den enskilde.71 En bedömning ska göras i det enskilda fallet och är beroende av ett 

flertal olika faktorer.72 När den enskilde inte längre klarar av att skydda sig själv 

inträder en skyldighet för det allmänna att ingripa.73 Enligt 1:2 LSO ska stat eller 

kommun ingripa och ha ansvaret vid olyckor och överhängande fara för olyckor 

för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. I praktiken 

innebär det att räddningstjänst har en plikt att ingripa i situationer där gemene man 

å sin sida kan avstå.  

Det finns inga tydliga prejudikat som klarlägger huruvida en hel räddningsinsats 

kan ses som myndighetsutövning eller inte.74 I ett mål från Hovrätten för Västra 

Sverige (B 3398-01) har dock domstolen utvecklat resonemanget kring 

myndighetsutövning vid räddningstjänst. Hovrätten uttalade att räddningsledaren 

i lag givits befogenheter som får omedelbara rättsverkningar för enskilda och som 

därmed innefattar myndighetsutövning. Olika typer av beslut som kan fattas i 

samband med räddningsinsatser och är att anse som myndighetsutövning 

exemplifierades i domen. De beslut som exemplifierades i domen är beslut om att 

inleda, eller att inte inleda räddningsinsats enligt 1:2 LSO, beslut om bevakning på 

ägarens bekostnad enligt 3:9 LSO, beslut om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6:1 

LSO, beslut om ingrepp i annans rätt enligt 6:2 LSO samt beslut om att avsluta en 

räddningsinsats enligt 3:9 LSO.75 En räddningsledare har en förhållandevis 

långtgående befogenhet att med stöd av 6:2 LSO besluta om ingrepp i annans rätt, 

men ingen befogenhet att utöva våld mot person.76 Övriga beslut som tas under en 

räddningsinsats är alltså enligt hovrätten inte ett uttryck för det offentligas makt 

över enskilda och därmed inte att betrakta som myndighetsutövning.  

                                              

71 Bengtsson, T, a a s 14. 
72 Prop. 2005/06:133 s 52. 
73 SOU 2002:10 s 152 f. 
74 Bengtsson, T, a a s 71. 
75 Bengtsson, T, a a s 72. 
76 Asp m fl, Kriminalrättens grunder s 245. 
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I en dom från Arbetsdomstolen diskuteras begreppet myndighetsutövning enligt 

23 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Det faktum att räddningschefen 

har befogenhet att utöva myndighet, och brandmännen som deltar i insatsen i sin 

tur är skyldiga att utföra de åtgärder räddningschefen beslutar om innebär att 

brandmännens arbete är nödvändigt för myndighetsutövningen. Eftersom 

brandmännens arbete utgör myndighetsutövning eller är oundgängligen 

nödvändigt för myndighetsutövning får de inte vidta blockad av släckning av brand 

eller återtagande av slang som stridsåtgärd i konflikten med arbetsgivaren.77 Värt 

att notera är dock att i 23 § LOA är rekvisitet ”arbeten som består i 

myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändiga för att genomföra 

myndighetsutövning”, detta är enligt sin ordalydelse ett mer vidsträckt rekvisit än 

”i hans eller hennes myndighetsutövning” som finns i 17:1 BrB. Däremot får 

rekvisitet i 17:1 BrB ses i ljuset av uttalandena i förarbetena om att för straffrihet 

krävs att angreppet riktar sig mot arbetsuppgift som helt saknar samband med 

myndighetsutövningen.78 En arbetsuppgift som är oundgängligen nödvändig för 

att genomföra myndighetsutövning kan inte anses helt sakna samband med 

myndighetsutövning.  

Brandsläckning skulle kunna anses vara oundgängligen nödvändigt för 

myndighetsutövning i ljuset av nyss nämnda rättsfall. Det framstår vidare som 

naturligt att betrakta en räddningsledares beslut om att hugga ner en markägares 

skog för att skapa en brandgata eller att hindra den enskilde från att springa in i sitt 

brinnande hus för att hämta egendom som myndighetsutövning. Även om 

räddningsledarens beslut till viss del skulle kunna motiveras med stöd i 

bestämmelsen om nöd i 24:4 BrB så har ändå räddningsledaren givits dessa 

befogenheter inom ramen för räddningsinsatser. Med stöd i LSO kan 

räddningsledaren besluta om dylika åtgärder. Räddningsledaren kan dessutom 

ställas till svars om han beslutar att inte vidta nödvändiga åtgärder eftersom det 

                                              

77 Arbetsdomstolen mål nr A 262-07. 
78 Holmqvist m fl 17:1 s 3; Prop 1975:78 s 177 f. 
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allmänna har en plikt att ingripa skadeförebyggande, som visats tidigare i detta 

avsnitt. 

Det framgår av förarbetena till gamla LOA att betydelsen av begreppet 

myndighetsutövning avsågs överensstämma med den i förvaltningslagen.79 Denna 

definition är alltjämt gällande.80 Begreppet har i huvudsak samma betydelse i 

skadeståndsrättsligt som i förvaltningsrättsligt och straffrättsligt hänseende.81 Ur 

ett skadeståndsrättsligt perspektiv är brandmyndigheternas verksamhet till stor del 

myndighetsutövning enligt Bertil Bengtsson. Samtidigt kan räddningstjänst ses 

som en sorts service för allmänheten, den har dock i många avgörande hänseenden 

monopolkaraktär. Endast det allmänna, det vill säga kommunernas brandförsvar, 

har de rättigheter och befogenheter som lagstiftningen bereder i samband med 

räddningstjänst.82 Som diskuterats ovan har räddningstjänstmyndigheterna givits 

åtskilliga maktbefogenheter över enskilda i sin skadeförebyggande verksamhet. 

Själva brandsläckningen framstår inte direkt som offentlig maktutövning, men i 

ljuset av det offentligas monopolställning, som är noga reglerad i offentligrättsliga 

bestämmelser, torde verksamheten enligt Bengtsson kunna betraktas som 

myndighetsutövning.83 

Sammanfattningsvis kan sägas att räddningstjänst har vissa inslag av 

myndighetsutövning men att hela räddningsinsatser inte per definition innebär 

myndighetsutövning. Däremot är det svårare att finna uppgifter för räddningstjänst 

som helt saknar samband med myndighetsutövningen. En räddningsledare skulle 

uppenbarligen inte kunna utöva myndighet genom att besluta om att inleda en 

räddningsinsats utan att det fanns brandmän som genomförde insatsen, alltså är 

brandmännens arbete en direkt nödvändighet för att genomföra 

myndighetsutövningen. I en praxisgenomgång av Thomas Bengtsson framkommer 

att av tre undersökta fall bedömdes angrepp på brandmännen i alla tre utgöra hot 

                                              

79 Prop 1975/76:105 Bilaga 2 s 194. 
80 Hinn, E, m fl, Offentlig arbetsrätt s 110 f. 
81 Prop 1975:78 s 142. 
82 Bengtsson, B, Skadestånd vid myndighetsutövning I s 144. 
83 Bengtsson, B, a a s 144 f. 
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eller våld mot tjänsteman.84 En brist i dessa domar är dock att någon närmare 

diskussion ej fördes angående myndighetsutövningen utan domstolarna har nöjt 

sig med att godta åklagarens rubricering utan närmare diskussion. De kan dock ge 

en fingervisning hur rättstillämpningen i praktiken går till och ger stöd till 

slutsatsen att räddningstjänst i många fall omfattas av det förstärkta skyddet i 

17:1—5 BrB men att rättsläget inte är helt klart.  

 

3.4  Ambulanspersonalens myndighetsutövning 

Att bereda någon vård är inte myndighetsutövning, det är en service gentemot den 

enskilde. Enligt 6:1 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vård så långt det är 

möjligt ges i samråd med patienten och därmed utövas ingen myndighet. Med 

myndighetsutövning i straffrättslig mening avses sådana beslut eller faktiska 

åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter och som i kraft 

av offentligrättsliga regler får rättsverkningar för eller emot en enskild.85 

Författningsreglerad service däremot, vilket sjukvård är, kan anses som 

myndighetsutövning, om servicen ges i en monopolsituation, där motparten är 

beroende av att myndigheten tillämpar bestämmelsen på ett korrekt sätt.86 I praxis 

har exempelvis en sjuksköterska som haft till uppgift att ta emot samtal för sin 

vårdavdelnings räkning och med hjälp av dessa samtal bedöma vilken vård och 

service enskilda som ringde in skulle beredas ansetts utgöra sådan 

författningsreglerad service enligt dåvarande hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) som innefattat myndighetsutövning.87 En förare av utryckningsfordon 

som påkallar fri väg med hjälp av blåljus och sirener utövar myndighet, enligt en 

dom från Göta Hovrätt (B 1755-03), eftersom övriga trafikanter är skyldiga enligt 

trafikförordningen att lämna fri väg. Om vården bereds med stöd av 

tvångslagstiftning, exempelvis lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, så kan inte 

                                              

84 Bengtsson, T, Operativ juridik för räddningstjänst s 71. 
85 Westerlund, G, a a s 67. 
86 Westerlund, G, a a s 68 f. 
87 Svea Hovrätts dom den 21 februari 2014 i mål B 11794-13. 
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den enskilde neka vård, utan vården sker mot dennes vilja. Det faller inom området 

för myndighetsutövning.  

I samma praxisgenomgång som nämndes under avsnittet om räddningstjänsten 

framkommer att av fyra undersökta fall av angrepp på ambulanspersonal har tre 

bedömts som icke myndighetsutövning och således rubricerats som olaga hot 

respektive grov skadegörelse.88 I ett fall rubricerades gärningen som förgripelse 

mot tjänsteman när en ambulansbår saboterades. Inte i något fall diskuterades 

rekvisitet myndighetsutövning. I en dom den 1 mars 2010 från Hovrätten över 

Skåne och Blekinge (mål nr B 2353-09) diskuterades däremot rekvisitet 

myndighetsutövning i förhållande till ambulansförare. Det konstaterades att 

sjukvård endast undantagsvis, till exempel vid beslut om tvångsvård, kan anses 

vara myndighetsutövning. En ambulansvårdare som försökt ge en upprörd man 

vård och därvid fått motta en spark har således inte bedömts utöva myndighet och 

inte heller finns någon föreskrift enligt 17:5 BrB som bereder ambulansförare 

sådant skydd. På grund därav rubricerades gärningen som misshandel.  

Samma slutsats nådde Hovrätten för Nedre Norrland i ett fall (mål nr B 1096-

12) där en ambulans anlände till en okontaktbar kvinna som låg på marken. 

Ambulansförarna placerade kvinnan på en bår varpå hon kvicknade till, blev 

aggressiv och sprang iväg. Den ena ambulanssköterskan gick efter kvinnan och 

upplyste henne om att ambulanspersonalen inte tänkte ta henne med sig och att 

polisen var tillkallad. I samband med detta gick kvinnan till angrepp mot 

ambulanssjuksköterskan med slag, sparkar och genom att dra henne i håret. 

Hovrätten menar att ambulanspersonalen varken nekat eller tvingat kvinnan till 

vård, trots att sjukvård är författningsreglerad verksamhet anser hovrätten att detta 

fall inte är myndighetsutövning. Som exempel nämns att det kan röra sig om 

myndighetsutövning när beslutet har karaktären av ett mer formellt besked, såsom 

var fallet i målet med telefonsjuksköterskan som återgivits ovan.  

Ytterligare ett fall från en hovrätt har landat i samma slutsats, i ett avgörande 

från Hovrätten för Västra Sverige (B 3967-14) har ambulanssjukvårdare inlett en 

                                              

88 Bengtsson, T, a a s 71. 
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vårdinsats på en person som samtyckt till vården. Andra personer på platsen hade 

börjat bråka med den vårdbehövande och ambulanspersonalen varvid tumult 

uppstod. I detta mål dömde dock tingsrätten för förgripelse mot tjänsteman med 

en intressant motivering. Tingsrätten hävdar att eftersom den vårdbehövande 

samtyckt till vård som ges av det offentliga i en monopolsituation så uppkommer 

rättsverkningar för den enskilde. Ambulanspersonalen blir därmed skyldiga enligt 

offentligrättsliga regler att erbjuda vård och det är enligt tingsrätten ett uttryck för 

samhällets maktbefogenheter. Ambulanspersonalen utövar därmed myndighet mot 

patienten och genom att angripa dem under tiden för vårdgivandet har de blivit 

angripna i sin myndighetsutövning.  

Tingsrättens ställningstagande i det sistnämnda målet är intressant och 

underbyggs enligt min åsikt av goda argument. Ambulanssjukvård är onekligen 

någonting som sker i en monopolsituation och rättsverkningar uppkommer för den 

enskilde, han får rätt till adekvat vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och det 

uppkommer skyldigheter för ambulanspersonalen att vårda den enskilde. Dock har 

som visats flera liknande fall bedömts inte innefatta myndighetsutövning i olika 

hovrättsdomar och även i förevarande fall har hovrätten bedömt att det inte rört sig 

om myndighetsutövning.  Därför kan fastslås att ambulanspersonals huvudsakliga 

arbetsuppgifter, att vårda och transportera skadade människor, som regel inte utgör 

myndighetsutövning enligt gällande rätt.  

Sammanfattningsvis torde det ovan nämnda ge stöd åt slutsatsen att 

ambulanspersonal i mindre utsträckning omfattas av det förstärkta skyddet än de 

övriga två yrkeskategorierna som ryms inom begreppet blåljuspersonal. 

Åtminstone synes finnas utrymme att argumentera både för och emot att de ska 

omfattas, men av praxis att döma har oftast ansetts att ambulanspersonal inte 

utövar myndighet. Det är inte helt klart var gränsen går och många arbetsuppgifter 

har karaktären av service snarare än beslut och därmed dras slutsatsen att 

ambulanspersonal som regel inte kan förlita sig på att de arbetar under ett förstärkt 

straffrättsligt skydd. 
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3.5  Slutsatser  

För att sammanfatta detta kapitel kan sägas att polispersonal omfattas i nästintill 

all sin tjänsteutövning eftersom den till övervägande del består av 

myndighetsutövning och ett angrepp på dem endast i utpräglade undantagsfall 

synes kunna bedömas som något annat än våld mot tjänsteman.  

Räddningstjänstpersonal omfattas även de i många fall, exempelvis när de 

hugger brandgator eller bistår räddningsledaren i att genomföra en evakuering. Det 

finns utrymme att argumentera för att brandsläckning och övriga arbetsuppgifter 

räddningstjänstpersonal utför är en nödvändig förutsättning för att 

räddningsledaren ska kunna utöva myndighet och därför inte kan anses helt sakna 

samband med myndighetsutövningen. Räddningstjänstpersonal har i praxis ofta 

bedömts omfattas av skyddet, men utan någon närmare motivering. Rättsläget är 

inte helt klart och därför synes räddningstjänstpersonal inte helt kunna förlita sig 

på att ett angrepp på dem kommer bedömas som våld mot tjänsteman.  

Ambulanspersonalen synes som huvudregel ej omfattas av något förstärkt 

skydd. Endast i utpräglade undantagsfall, såsom tvångsvård och liknande anses de 

utöva myndighet och omfattas därmed av skyddet. Dock finns det möjlighet att 

argumentera för att fler av deras arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning 

och de därmed bör omfattas i större omfattning än vad som är fallet. I praxis anses 

inte ambulanspersonals givande av vård utgöra myndighetsutövning. Eftersom 

givande av vård är deras huvudsakliga arbetsuppgift kan personalen inte förlita sig 

på att de omfattas av det förstärkta skyddet för tjänstemän. 

Rättsläget är långt ifrån glasklart och det finns en stor 

gränsdragningsproblematik vad gäller omfattningen av det förstärkta skyddet för 

de olika yrkesgrupperna inom gruppen blåljuspersonal i allmänhet och för 

ambulanspersonal i synnerhet. Avgränsningsproblematiken är ständigt aktuell och 

myndighetsutövning som rekvisit är svårtolkat och ger upphov till problem i 

rättstillämpningen. Gruppen blåljuspersonal åtnjuter således inget enhetligt 

förstärkt skydd i förhållande till övriga grupper i samhället. Frågan är hur 

avgränsningsproblematiken ska lösas.  
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4   De lege ferenda 

4.1  Inledning 

Som visats i föregående kapitel behöver skyddet för blåljuspersonal förstärkas, 

vilket kan göras på ett antal olika sätt. I detta kapitel analyseras de centrala 

problemen som hittills har identifierats och olika lösningsförslag diskuteras. Som 

tidigare anförts är ambitionen från politiskt håll att åstadkomma ett förstärkt 

straffrättsligt skydd för personal som har till uppgift att rädda liv, hälsa och 

upprätthålla säkerheten i samhället. Syftet med detta kapitel är att diskutera de 

problem som hittills har identifierats var för sig och analysera hur rätten behöver 

förändras för att komma till rätta med dessa problem. För att gå händelserna lite i 

förväg kan sägas att min slutsats är att inget enskilt av dessa förslag ensamt vore 

en tillfredsställande lösning, utan istället vore en kombination av de olika 

lösningarna att föredra. En sammanfattning av den i mitt tycke mest kompletta 

lösningen återfinns i det avslutande kapitlet 5. 

 

4.2  Westerlunds lösning på avgränsningsproblematiken 

Westerlund förordar en utfasning av rekvisitet myndighetsutövning ur 

brottsbalken och istället ett införande av en direkt uppräkning av de grupper som 

omfattas. Han förordar denna utfasning eftersom rekvisitet myndighetsutövning 

enligt honom medför att den skyddade kretsen är alltför vagt angiven. Enbart 

hårdare straff antas inte avskräcka en presumtiv våldsverkare om denna inte ens är 

medveten om att han angriper en särskilt skyddad person.89 Som genomgången av 

gällande rätt hittills har visat har inte ens rättstillämpningen någon enhetlig och 

tydlig bild av vilka som omfattas eller ej. Hur ska då den genomsnittliga 

våldsverkaren kunna förstå att han angriper en särskilt skyddad krets och därmed 

riskerar hårdare straff? Westerlund anser att om den skyddade personkretsen 

istället tydligt angavs så torde en presumtiv våldsverkare kunna antas inse att han 

är i färd med att angripa en person som åtnjuter ett starkare skydd än andra. Detta 

                                              

89 Westerlund, G, a a s 70. 
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torde i sin tur kunna bidra till att han tänker efter en extra gång med insikten om 

att han riskerar ett hårdare straff och en allvarligare rubricering av sin gärning.  

 Dock påpekar Westerlund att det inte torde råda något tvivel i de flesta fall, 

eftersom de flesta brott mot 17:1—5 BrB trots allt begås mot poliser och 

ordningsvakter, yrkesgrupper som de flesta bör kunna förstå omfattas av det 

förstärkta skyddet. Men angreppen på övriga grupper har ökat avsevärt sedan 

Westerlunds ställningstagande år 1990.90 Att skyddet därför fungerar 

förhållandevis ”dåligt” torde istället bero på påföljdsval och straffmätningen. 

Westerlund ger ett, visserligen extremt, exempel och hävdar att om minimistraffet 

skulle höjas till ett års fängelse torde antalet fall av angrepp på ordningsvakter, 

poliser och liknande personal minska. Samma avskräckande effekt tros inte kunna 

uppnås avseende busschaufförer, parkeringsvakter och liknande där det inte är lika 

tydligt i allmänhetens ögon att det rör sig om tjänstemän i myndighetsutövning. 

Detta eftersom en gärningsman som angriper en busschaufför kanske hade avstått 

om han insett att han angrep någon som åtnjöt ett starkare skydd enligt 17 kap.91 

 Westerlund föreslår därför istället en direkt uppräkning av de som ska åtnjuta 

skydd enligt 17 kap. En stor restriktivitet bör iakttas vid denna uppräkning och 

därmed ytterligare inskränka den skyddade personkretsen avsevärt. För att någon 

ska omfattas av skyddet bör för det första krävas att han innehar en befattning där 

han har befogenhet att uppträda som representant för det allmänna samt att denna 

befogenhet ska grunda sig i offentligrättsliga regler. Vidare bör krävas att han har 

en lagligt grundad skyldighet att:  

 

”1. ingripa för att upprätthålla allmän ordning eller för att avstyra brott,  

2. ingripa då den allmänna ordningen störts eller brott begåtts,  

3. verkställa beslut som har fattats av det allmänna och som har väsentliga rättsverkningar av 

ekonomisk eller personlig art för eller emot motparten,  

4. pröva om en rättighet eller en skyldighet av väsentlig ekonomisk eller personlig art 

föreligger för eller emot motparten. – I detta fall torde dock krävas, att det är fråga om i allt 

                                              

90 Se tabellen i inledningen till denna uppsats. 
91 Westerlund, G, a a s 70 f. 
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fall en faktisk monopolsituation, där motparten inte kan få motsvarande prestation utan mycket 

betydande ekonomiska uppoffringar.”92 

 

En fördel med denna lösning är att domstolarna inte skulle behöva ta ställning till 

om angreppet skett under myndighetsutövning utan det skulle räcka att angreppet 

riktade sig mot någon av de uppräknade grupperna. Ett klart och tydligt 

tillämpningsområde för en straffbestämmelse är eftersträvansvärd och med hänsyn 

till de starka legalitetsskäl som gör sig påminda inom straffrätten är detta en klar 

fördel med Westerlunds lösning. Vidare får detta anses bidra till att den skyddande 

funktionen som bestämmelserna har förstärks, om potentiella våldsverkare klart 

vet vilka grupper som är extra starkt skyddade.93  

Westerlunds kriterier för vilka grupper som ska räknas upp tar särskilt sikte på 

att bereda skydd för poliser, ordningsvakter och personal med liknande uppgifter. 

Räddningstjänst torde dock kunna falla in under punkt 3 och 4 och därför erhålla 

en plats i Westerlunds uppräkning, åtminstone om punktlistan inte är avsedd att 

vara kumulativ. Att beordra huggandet av en brandgata på en enskilds mark är ett 

beslut från det allmänna som uppenbarligen torde innebära rättsverkningar av 

väsentlig ekonomisk art för den enskilde. Däremot kvarstår problemet att 

räddningstjänst och framförallt ambulanspersonal utför många uppgifter som inte 

faller in under kriterierna och därför inte heller skulle passa in under några av 

Westerlunds kriterier. Om Westerlunds uppräkning av rekvisit är en kumulativ 

sådan, så faller räddningstjänst och ambulanspersonal utanför denna eftersom 

ingendera har skyldigheter enligt punkt 1 och 2. Westerlunds lösning framstår 

således inte som en lösning på de frågeställningar som uppstått i denna uppsats.  

 Med hänsyn till hur många grupper som idag på olika sätt omfattas av skyddet 

i 17:1—5 BrB i och med att de utövar myndighet synes det vara en komplicerad 

uppgift att räkna upp alla dessa i lagtext. Dessutom skulle det gå emot syftet med 

den ursprungliga lagstiftningen, som var att konstruera ett enhetligt skydd för den 

offentliga maktutövningen, vilket faktiskt har gjorts med gällande bestämmelser. 

                                              

92 Westerlund, G, a a s 71. 
93 Westerlund, G, a a s 70 f.  
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Alla tjänstemän som utövar myndighet omfattas av skyddet vid angrepp vid 

myndighetsutövningen eller på grund av den, låt vara att avgränsningen är svår och 

oklar.  

Avskaffandet av skyddet för myndighetsutövare i syfte att istället bereda en 

annan grupp samma skydd på andra grunder synes inte vara en eftersträvansvärd 

lösning. Jag kan därför inte ställa mig bakom Westerlunds lösningsförslag, främst 

på grund av att det inte löser problemet med att blåljuspersonal i stor omfattning 

inte omfattas. Dessutom anser jag att det är bra att myndighetsutövning skyddas, 

oavsett vem som utövar den, och där anser jag att dagens avgränsningslösning är 

bättre än att räkna upp alla grupper direkt. 

Däremot delar jag Westerlunds ifrågasättande av dagens ordning, där buss- och 

taxichaufförer i vissa fall omfattas, men inte ambulansförare och brandmän. Jag 

anser också att det inte är eftersträvansvärt att rubricera brott mot personal som 

inte utövar myndighet som våld mot tjänsteman, då skydd för dessa avser andra 

skyddsintressen än bestämmelsen våld mot tjänsteman, en distinktion jag finner 

värd att bevara.  

 

4.3  Att inkludera blåljuspersonal via 17:5 BrB 

Polis har som visats ovan redan ett starkt skydd för sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter, detsamma kan inte sägas om ambulanspersonal och till viss del 

räddningstjänstpersonal. En tänkbar lösning vore att inkludera ambulans och 

räddningstjänst i lagen om skydd för viss tjänsteutövning. Eftersom det redan görs 

vad gäller trafiktjänstemän så synes det vara en enkel lösning för att åtgärda de 

brister i skyddet som hittills identifierats. En sådan lösning skulle bevara skyddet 

för den offentliga maktutövningen med den enda förändringen att även ambulans- 

och räddningstjänstpersonal skulle omfattas i sin tjänsteutövning. Alla angrepp på 

dessa grupper skulle därmed rubriceras enligt 17:1—5 BrB och ett förstärkt skydd 

skulle erhållas. Denna lösning är inte helt oproblematisk och enligt min åsikt 

riskerar den att ytterligare urholka legitimiteten och syftet bakom bestämmelserna. 
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Slutsatserna som kunde dras av NJA 2001 s 859 och dess rättsverkningar under 

rubrik 2.3.6 innebär att de grupper som räknas upp i lagen om skydd för viss 

tjänsteutövning åtnjuter ett vidare skydd än exempelvis poliser, brandmän eller 

ambulanspersonal, bland annat därför att poliser, brandmän och ambulanspersonal 

inte är omnämnda i lägen om skydd för viss tjänsteutövning och därmed krävs att 

de blir angripna i sin myndighetsutövning om de ska erhålla ett förstärkt skydd. 

De sistnämnda grupperna får enligt allmänt språkbruk anses vara klart närmare 

associerade med begreppet tjänsteman än vad en taxichaufför är. Jämför med 

Westerlunds ifrågasättande angående busschaufförer; förstår ens en potentiell 

våldsverkare att han angriper en tjänsteman och löper risk att straffas hårdare när 

han ger sig på en busschaufför?94  

Jag ställer mig frågande till hur väl ett inkluderande av blåljuspersonal i lagen 

om skydd för viss tjänsteutövning skulle överensstämma med syftena bakom 

lagen. Under avsnitt 2.4.2 har visats hur ett förstärkt skydd för personal i 

myndighetsutövning motiveras. Offentliga uppgifter ska kunna fullgöras utan 

ovidkommande hänsyn och de som av det offentliga åläggs en skyldighet att 

ingripa i svåra situationer ska skyddas. Dessutom är ett angrepp på en person i 

myndighetsutövning ett angrepp både på personen som utövar myndighet men 

också ett angrepp på det allmänna. Det finns därmed två skyddsintressen som 

bestämmelsen tar sikte på. Eftersom det utökade skyddet i 17:5 BrB – som slagits 

fast i praxis – omfattar de grupper som där nämns i alla situationer där de är i 

tjänsteutövning oberoende av om tjänsteutövandet innefattar myndighetsutövning 

eller ej så synes syftet inte längre vara att skydda myndighetsutövning. Personerna 

som enligt 17:5 BrB omfattas av ett förstärkt skydd, gör det trots att ett angrepp på 

dem inte alltid innebär ett angrepp på två skyddsvärda intressen samtidigt. Det går 

inte att på samma sätt motivera det förstärkta skyddet för dessa grupper som det 

går för de som utövar myndighet.  

Denna inkongruens uppmärksammades redan av lagrådet i samband med 

ändringarna i strafflagen 1948. Där poängterade lagrådet att enbart det faktum att 

                                              

94 Westerlund, G, a a s 71. 
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en yrkesgrupp är särskilt utsatt inte bör medföra att yrkesgruppen bör åtnjuta 

särskilt skydd enligt bestämmelserna om våld mot tjänsteman.95  

Departementschefen genmälde att i ljuset av nyligen inträffade rånöverfall på 

droskbilsförare i tjänsteutövning ansåg han det vara ett berättigat krav att dylik 

personal skulle åtnjuta förstärkt skydd. Jag ifrågasätter departementschefens 

avfärdande av lagrådets kritik då han inte bemötte lagrådets argument, vilket var 

att enbart en utsatt arbetssituation inte motiverade samma skydd som ämbetsmän 

skulle åtnjuta. Lagrådets poäng var att angrepp på trafikpersonal visserligen är 

allvarligt i sig, men det är inte att likställa med ett angrepp på en företrädare för 

det offentliga som – förutom till sin personliga säkerhet – dessutom måste ges 

utökat skydd för att objektivt kunna utöva sitt ämbete. För att markera mot brutala 

rånöverfall på taxichaufförer torde kraftigare påföljder vara tillräckligt. 

Exempelvis skulle enligt departementschefens argumentation en kassörska som 

jobbar natt på en bensinmack anses böra omfattas av skyddet. En nattkassörska 

torde vara särskilt utsatt för risken att rånas eller på annat sätt överfallas. Enbart 

denna risk gör uppenbarligen inte att brottet blir ett angrepp på det offentliga 

maktutövandet, eftersom en kassörska inte har någon som helst koppling till 

offentlig maktutövning. Varför skulle rubriceringen kopplas till skyddet av den 

offentliga maktutövningen? Jag ställer mig kritisk till att rubricera angrepp på 

taxichaufförer eller andra grupper som inte utövar myndighet som våld mot 

tjänsteman, det torde bidra till att brottets allvar urvattnas. Denna åtskillnad får 

anses vara av stor vikt att bevara ty annars skulle uppräkningen av grupper kunna 

fortsätta tills den omfattar i stort sett alla yrkesgrupper som på något sätt utsätts 

för risker i sitt arbete. Detta skulle resultera i att den avskräckande effekten som 

rubriceringen antas ha skulle avta om snart sagt alla våldsbrott mot personal i tjänst 

skulle rubriceras som våld mot tjänsteman. 

Sammantaget gör detta att jag förordar en utfasning av trafiktjänstemän ur lagen 

om skydd för viss tjänsteutövning. I den mån de utövar myndighet kan de istället 

beredas skydd i enlighet med prejudikatet som slogs fast i NJA 1980 s 420, alltså 

                                              

95 NJA II 1948 s 306; se även avsnitt 2.4.1 ovan. 
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i situationer där de agerar för att upprätthålla ordning och säkerhet i trafiken. Att 

gruppen är särskilt utsatt är inte tillräckliga skäl för att generellt rubricera alla 

våldsbrott mot dem som våld mot tjänsteman. Det vore bättre ur systematisk 

synvinkel att istället ta hänsyn till deras utsatthet i skärpande riktning vid 

straffmätningen. Våld mot tjänsteman ska och bör skydda offentlig maktutövning, 

inte personer som i allmänhet innehar riskfyllda tjänster. Här delar jag i mångt och 

mycket Westerlunds uppfattning som presenterades i föregående avsnitt. 

Däremot vore en fördel med att införa ambulans- och räddningstjänstpersonal i 

lagen om skydd för viss tjänsteutövning att det skulle bli tydligt för var och en 

vilka som omfattas. Dessutom skulle ingen förändring av vilka som i övrigt 

omfattas av det förstärkta skyddet och alla de grupper som i dag åtnjuter skydd 

enligt 17:1—5 skulle fortsättningsvis också göra det. Tydlighet skulle dock kunna 

uppnås utan att gå emot lagens syfte genom att istället skapa ett nytt brott, vilket 

diskuteras under nästa rubrik. 

 

4.4  Att skapa ett nytt brott 

4.4.1  Inledning 

Jag ser vissa likheter mellan departementschefens argumentation från 1940-talet 

och den som förs i kommittédirektivet från år 2016 som syftar till att utreda 

skyddet för blåljuspersonal.96 Det gemensamma är att eftersom en grupp är särskilt 

utsatt bör den ges starkare skydd. Dock med en avgörande skillnad. 2016 års 

direktiv avser skyddet för räddningstjänst, ambulanspersonal samt polis – dessa 

yrkesgrupper får i allra högsta grad anses ha till uppgift att bringa ordning och 

säkerhet till allmänheten. Ett angrepp på dessa verksamheter blir ett angrepp på 

både personerna i sig men också på deras yrkesroll och därmed samhällets 

beredskap att rädda liv och hälsa. Därför synes det enligt min åsikt vara mer 

passande att ha blåljuspersonal som grupp införd i lagen om skydd för viss 

tjänsteutövning istället för trafiktjänstemän. Som jag visat under föregående rubrik 

                                              

96 Dir 2016:115 s 2. 
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anser jag inte det vara en god lösning eftersom det urvattnar syftet bakom brottet 

”våld mot tjänsteman”. 

En lösning på problemet vore att skapa ett nytt brott. Det har föreslagits i en 

motion där brottet föreslogs benämnas som ”våld mot alarmeringspersonal”, 

frågan har dessutom väckts i ett betänkande från justitieutskottet.97 

Bestämmelsen skulle kunna konstrueras så att ett angrepp på polis, 

räddningstjänst eller ambulanspersonal i tjänsteutövning belades med en högre 

straffskala och egen rubricering jämfört med det i 17:1—5 BrB. Våldet skulle 

bedömas enligt samma sätt som våld i nuvarande 17:1.98 Syftet med den högre 

straffskalan skulle vara att betona allvaret i angreppet men också för att särskilja 

brottet från 17:1—5 BrB. Westerlund ger som exempel att om ett minimistraff om 

ett års fängelse fanns för våld mot tjänsteman infördes torde angreppen på de 

grupper som gemene man klart och tydligt vet omfattas av det skyddet minska 

avsevärt.99 Det bör krävas att det ska framgå tydligt att de angripna tillhör någon 

av de nämnda grupperna, exempelvis genom bärandet av uniform eller liknande.  

 

4.4.2  Argument för införande av detta nya brott 

Att klart och tydligt ange just de tre grupperna i lagtext bidrar till att klarlägga för 

allmänheten vilka som omfattas. Det skulle göra att avgränsningsproblemen vad 

gäller särskilt ambulanspersonal, men även de övriga två grupperna, skulle 

upphöra. Att dessutom belägga brott mot bestämmelsen med ett högre straffvärde 

än motsvarande gärningar i 3—4 kap och 17 kap BrB torde bidra till att skyddet 

stärks. Det sänder en tydlig signal från det allmänna att dessa tre funktioner är 

särskilt skyddsvärda och att angrepp på dem inte tolereras. Vidare kan det 

motiveras med att skyddsintressena som gör sig gällande i detta till viss del 

överlappar med 17:1 BrB men detta nya brott skulle dessutom ha ytterligare ett 

skyddsintresse och sammantaget kunna anses skydda viktigare intressen. 

                                              

97 2016/17:JuU16 s 51. 
98 Se avsnitt 2.1 angående gärningar som omfattas. 
99 Westerlund, G, a a s 70. 
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 Det första skyddsintresset som detta nya brott skulle avse är skyddet för 

blåljuspersonalens personliga säkerhet. Detta intresse skyddas även genom 

bestämmelserna om misshandel, och i den mån personer angrips i 

myndighetsutövning även i 17 kap BrB. Här gör sig ingen särskild skillnad 

gällande. 

 Det andra skyddsintresset är det att blåljuspersonal arbetar under särskilt utsatta 

förhållanden och i mångt och mycket har en vittgående skyldighet att genomföra 

sina insatser. Om detta intresse kan motivera ett förstärkt skydd för taxiförare så 

kan det också motivera ett förstärkt skydd för blåljuspersonal. Med denna 

utformning skulle dessutom skyddet kunna omfatta nämnda grupp utan att 

samtidigt gå emot syftet med bestämmelserna om våld mot tjänsteman. Som visats 

ovan så blir det inte stringent om skyddsintresset för våld mot tjänsteman sägs vara 

personer i sin myndighetsutövning, men sedan utökas skyddet ändå till att gälla 

vissa grupper när de inte utövar myndighet. 

 Det tredje skyddsintresset som skulle tillvaratas är värnandet om de 

samhällsnyttiga funktioner som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa. 

Utöver att blåljuspersonal arbetar under särskilt utsatta förhållanden har de 

dessutom ansvar för att upprätthålla det grundläggande skyddet för medborgarnas 

liv, hälsa och egendom. En väl fungerande uttryckningsorganisation för att bistå 

nödställda invånare är en av de mest grundläggande uppgifter staten har att 

fullfölja och det är av mycket stort intresse att detta fungerar. Ett angrepp på 

blåljuspersonal när de är i tjänsteutövning men inte utövar myndighet är 

allvarligare än ett angrepp på blåljuspersonal när de utövar myndighet därför att 

ett angrepp mot utövandet av myndighet är ett angrepp gentemot en tvångsåtgärd 

från det allmänna, medan ett angrepp på blåljuspersonal när de är i tjänst men ej 

utövar myndighet är ett angrepp på en hjälpinsats från det allmänna.  

En liknelse kan illustrera hur ett angrepp på blåljuspersonal utanför deras 

myndighetsutövning kan anses vara allvarligare än ett angrepp när de utövar 

myndighet. I en första situation genomför räddningsledare Arne ett huggande av 

en brandgata genom privatpersonen Bertils skog. Bertil blir väldigt upprörd för 

skogen är mycket värdefull och han ser ingen mening med att hugga ner den. Bertil 
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angriper Arne vilket visserligen inte är acceptabelt, men det finns trots allt ett 

motiv. Ett motiv som till viss del kan förstås och lagstiftningen kan dessutom ta 

hänsyn till provokationer i straffmildrande riktning (trots att angrepp gentemot 

lagligt våld inte kan rättfärdigas så kvarstår poängen).100  

I en andra situation hjälper ambulansföraren Algot en gammal dam som har 

brutit benet medan privatpersonen Björn inte är inblandad. Björn kastar en sten på 

Algot, vilket är helt oprovocerat och det finns inget motiv som på något sätt kan 

ursäkta eller förmildra Björns gärning. Lagstiftningen tar dylika oprovocerade 

attacker i beaktande i försvårande riktning.101  

Till de båda situationerna kan dessutom adderas att Algot och Arne har en 

skyldighet i att agera som de gör. I den första situationen skyldighet att genomföra 

en för det allmänna viktig åtgärd – vilket i många fall kan uppfattas som en 

provokation av den som missgynnas av genomförandet – och i den andra 

situationen en skyldighet att hjälpa för att bistå allmänheten som är i behov av 

hjälp. Även om myndighetsutövning har stöd i lag och det krävs att medborgare 

respekterar den så är det ändå i någon mån förståeligt att någon kan provoceras 

och sätta sig till motvärn och angripa någon som utför en handling som innebär 

tvång för enskilda. Samma förståelse bör inte ges någon som angriper en 

räddningsinsats102 eftersom en räddningsinsats inte innebär tvång eller obehag för 

någon enskild, tvärtom, den är enbart till gagn för den enskilde. Därför är ett 

angrepp på blåljuspersonal i tjänsteutövning mer allvarligt än ett angrepp på någon 

i dennes myndighetsutövning, både för den enskilde myndighetsutövaren men 

också för samhället i stort. 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta nya brott är motiverat av att det skulle 

tillgodose tre skyddsintressen – intresset att samhället måste kunna fullgöra sin 

plikt att rädda liv och hälsa, intresset att den offentliga maktutövningen kan utövas 

opartiskt (i den mån blåljuspersonal utövar makt), samt intresset av 

                                              

100 Se exempelvis 29:3 p 1 BrB om annans uppenbart kränkande beteende föranlett gärningen. 
101 Se exempelvis 29:2 p 2 BrB om den tilltalade visat stor hänsynslöshet; Jareborg, N, Brotten mot person 

och förmögenhetsbrotten s 32. 
102 Förutsatt att det är en räddningsinsats som inte innefattar myndighetsutövning, låt säga en 

ambulanssköterska som ger en skadad person vård på plats, som i den andra situationen. 
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blåljuspersonalens personliga säkerhet. Våld mot tjänsteman har två 

skyddsintressen – den offentliga maktutövningens opartiskhet och utövarens 

personliga säkerhet. Misshandel har ett skyddsintresse – brottsoffrets personliga 

säkerhet. Våld mot alarmeringspersonal skulle införa ännu en ”nivå” av 

skyddsintressen för blåljuspersonalen och därför kan det motiveras att införa den. 

 

4.4.3  Argument mot införandet av detta brott 

Ett införande av ännu ett brott i nära anslutning till myndighetsutövning, 

tjänstemän och blåljuspersonal riskerar att ytterligare komplicera en redan 

komplicerad lagstiftning. Dessutom bör samma effekt kunna uppnås på annat sätt, 

exempelvis genom införande av angrepp mot samhällsviktiga funktioner som en 

försvårande omständighet vid straffmätningen. Detta förefaller dock också kunna 

ge upphov till tolkningsproblem och löser inte avgränsningsproblematiken. 

 Förutom att komplicera lagstiftningen kan det till viss del ses som överflödigt. 

Det är redan idag straffbart att angripa blåljuspersonal enligt övrig lagstiftning om 

angreppen sker utanför myndighetsutövning. Att de har till uppgift att upprätthålla 

säkerhet till liv och hälsa kan anses inte vara ett tillräckligt starkt skäl att ge dem 

starkare skydd. 

 

4.4.4  Konkurrensproblem 

I de fall då blåljuspersonal angrips i myndighetsutövning, ska det då rubriceras 

som våld mot tjänsteman eller våld mot alarmeringspersonal? Ett slag mot en 

polisman skulle samtidigt kunna utgöra misshandel, våld mot tjänsteman och våld 

mot alarmeringspersonal. Enligt gällande rätt så konsumerar 17:1 BrB brott 

begångna enligt 3—4 kap BrB som inte har strängare straffskala. När någon 

formellt sett med en och samma gärning brutit mot fler bestämmelser måste på 

något sätt avgöras vilken som ska tillämpas. Denna slags konkurrens löses genom 

att tillämpa läran om regelkonkurrens.103 Skulle ett nytt brott införas kan eventuella 

konkurrensproblem lösas genom att antingen i förarbetena ge vägledning till 

                                              

103 Asp, m fl, Kriminalrättens grunder s 480 f. 
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tillämpningen eller för att vara ännu tydligare, uttryckligen i lag införa en 

subsidiaritetsklausul. En subsidiaritetsklausul är en bestämmelse som direkt anger 

vilket lagrum som har företräde (se till exempel 10:5, 10:6 BrB). Den kan utformas 

på olika sätt men det som Asp med flera rekommenderar är formuleringen ”om 

inte ansvar kan ådömas/utdömas enligt …” på grund av att detta eliminerar risken 

att det blir omöjligt att döma för det subsidiära brottet när den dominerande 

bestämmelsen av någon anledning inte går att tillämpa.104  

 Således skulle konkurrensproblemet kunna lösas genom att det i 17:1 infördes 

en subsidiaritetsklausul som gav företräde till ”våld mot alarmeringspersonal” i de 

fall våldet utövats mot polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal. Våld mot 

alarmeringspersonal skulle alltså bli det grövre brottet. Förslagsvis skulle ”våld 

mot alarmeringspersonal” kunna införas i 17:1 BrB och övriga kapitlet helt enkelt 

flyttas upp ett snäpp, så bevaras systematiken, alternativt införa en 17:1a och 

17:1b-paragraf.  

 

4.4.5  Sammanfattning 

Att införa våld mot alarmeringspersonal i brottsbalken skulle göra att alla angrepp 

på polis, räddningstjänst och ambulanspersonal skulle omfattas av ett förstärkt 

straffrättsligt skydd. Vad gäller skyddet för polis skulle det inte innebära någon 

större förändring av skyddets omfattning idag eftersom majoriteten av polisens 

arbetsuppgifter är myndighetsutövning, men straffskalan skulle höjas och 

rubriceringen ändras. För de andra två grupperna skulle det innebära att de blir 

skyddade i betydligt fler situationer under deras dagliga arbete än vad de är idag, 

åtminstone vad gäller ambulanspersonalen. Straffskalan skulle vara högre och 

angrepp på blåljuspersonal få kraftigare påföljder. Med denna konstruktion skulle 

skyddet för myndighetsutövning enligt 17:1—5 BrB bevaras, så att övriga grupper 

så som ordningsvakter och liknande skulle fortfarande skyddas i den mån de utövar 

myndighet. Detta ser jag som en fördel eftersom det är viktigt att statens 

                                              

104 Asp, m fl, a a s 483. 
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maktutövning kan fullgöras objektivt och sakligt och det finns inte tillräckliga skäl 

att avskaffa skyddet. 

 

4.5  Byta ut ”i” mot ”vid” myndighetsutövning 

Som visats ovan under rubrik 2.3.3 har begreppet myndighetsutövning samma 

betydelse i 20 och 17 kap BrB, men trots detta var de straffbara områdena inte 

identiska före lagändringen 1989. Denna skillnad berodde dock inte på att 

innebörden av rekvisitet myndighetsutövning skilde sig utan att det i förarbetena 

till 17 kap sägs att angreppet ej är straffbart om det riktas mot en arbetsuppgift som 

helt saknar samband med myndighetsutövningen.105 Ett motsvarande uttalande 

finns inte i förarbetena till 20:1 BrB. När 20:1 BrB ändrades 1989 byttes rekvisitet 

”i myndighetsutövning” ut mot ”vid myndighetsutövning”, vilket enligt 

Westerlund innebär att områdena i 17 kap och 20 kap nu stämmer bättre överens, 

trots att det i 17 kap står ”i” och i 20 kap ”vid”.106 Syftet med att ändra ordalydelsen 

1989 var just att förtydliga att 20:1 BrB skulle omfatta inte bara handlingar som i 

och sig självt utgjorde myndighetsutövning utan dessutom omfatta vissa andra 

åtgärder som stod i ett nära och naturligt samband med myndighetsutövningen 

eller på annat sätt i stod ett mycket nära funktionellt och tidsmässigt samband med 

myndighetsutövningen.107 I 20 kap ändrades tillämpningsområdet genom att ändra 

lagtexten, en ändring som redan gjorts i 17 kap genom ett uttalande i förarbetena. 

Detta väcker frågan om rekvisitet även i 17 kap borde ändras till ”vid” för att 

ordalydelsen bättre ska stämma överens med uttalandet i förarbetena och hur 

lagrummet tillämpas. Angrepp är straffria enligt 17 kap endast om de riktas mot 

något som helt saknar samband med myndighetsutövning, denna definition får 

anses stå mycket nära definitionen som förarbetena till ändringen i 20 kap anger 

att ”vid myndighetsutövning” ska ha. I förarbetena till 20 kap argumenteras för en 

ändring från ”i” till ”vid” därför att det skulle tydliggöra att straffansvaret skulle 

                                              

105 Westerlund, G, a a s 59 f; Holmqvist m fl, 17:1 s 3; Prop 1975:78 s 177 f. 
106 Westerlund, G, a a s 60. 
107 Prop 1988/89:113 s 14 & 23. 
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omfatta inte bara åtgärder som i sig är myndighetsutövning utan även andra som 

står i nära samband med den.108  

Jag hävdar att eftersom ”vid myndighetsutövning” anses innefatta åtgärder som 

”står i ett mycket nära samband” med myndighetsutövningen enligt förarbetena till 

20 kap, så är det onekligen ett snävare område än åtgärder som ”helt saknar 

samband” med myndighetsutövningen som enligt förarbetena till 17 kap ska gälla 

för ”i myndighetsutövning”. Jag ifrågasätter lämpligheten i detta ur ett 

legalitetsperspektiv; att utvidga en straffbestämmelses tillämpningsområde på 

detta vis bör göras genom en lagändring, och inte genom ett uttalande i förarbetena, 

annars riskerar det att bryta mot legalitetsprincipen109. Detta gäller speciellt när 

uttalandet får så långtgående konsekvenser för tillämpningsområdet. 17 kap kan 

vid en ordalydelsetolkning förstås som att det inte är tillämpligt om angreppet är 

på en tjänsteman och inte görs direkt i hans myndighetsutövning. Först när 

förarbeten och praxis kontrolleras går det att utläsa att tillämpningsområdet är 

mycket vidare än vad ordalydelsen ger sken av.  

Eftersom denna diskrepans mellan ordalydelsen och tillämpningsområdet 

uppenbarligen har en enkel lösning, som redan genomförts i 20 kap, nämligen att 

ändra lydelsen från ”i” till ”vid”, framstår det som naturligt att även 17 kap bör 

revideras och ändras till ”vid myndighetsutövning”. Detta skulle inte ändra 

tillämpningsområdet utan enbart förtydliga gällande rätt och förstärka lagrummets 

legalitet. Det finns även en lagteknisk aspekt, och eftersom 17 kap och 20 kap BrB 

enligt gällande rätt redan anses ha samma tillämpningsområde så skulle en 

förändring dessutom bidra till att tillämpningen förenklades. 

 

4.6  En straffskärpning 

Straffvärdebedömningen av brott mot 17:1 BrB synes nästan vara av 

schablonmässig art i domstolarna. Straffet blir oftast en månads fängelse om inte 

särskilda omständigheter föranleder annat och endast i fall där våldet varit 

                                              

108 Prop 1988/89:113 s 23. 
109 Ang legalitetsprincipen, se Asp m fl, Kriminalrättens grunder s 45 f. 



54 

 

påtagligt omfattande har det beaktats i skärpande riktning. Dessutom kan inte 

noteras någon skillnad i hur långt straffet hade blivit för motsvarande gärning om 

den istället rubricerats som misshandel.110  

 Westerlund anser att en straffskärpning visserligen skulle kunna fungera genom 

att stärka skyddet för de grupper som allmänheten torde vara väl införstådda med 

att de omfattas av skyddet, det vill säga polis, ordningsvakter och liknande. 

Däremot skulle problemet med grupper gemene man inte förstår innefattas av ett 

särskilt skydd finnas kvar och inte heller skulle dessa grupper få ett bättre skydd 

eftersom den avskräckande effekten då inte skulle infinna sig.111 

 Att söka lösa problematiken som beskrivits i denna framställning med en 

skärpning av straffen för våld mot tjänsteman torde alltså inte stärka skyddet för 

ambulanspersonal eller räddningstjänst. För att uppnå en allmänpreventiv effekt 

som skyddar även dem krävs tydlighet. Däremot skulle det kunna bidra till att 

markera allvaret i attacker på myndighetsutövare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

110 Borgeke, m fl, Påföljdspraxis s 727 f. 
111 Westerlund, a a s 70 f. 
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5  Avslutning och sammanfattning 

I detta avslutande kapitel ges en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna 

som diskuterats i denna uppsats. Jag ger förslag på vilka lösningar och 

lagändringar jag vill se genomförda för att bereda blåljuspersonal ett väl 

fungerande och förstärkt straffrättsligt skydd. Mot bakgrund av vad som ovan 

diskuterats är min slutsats att inget enskilt av förslagen i föregående kapitel ensamt 

vore en tillfredsställande lösning, utan istället förordar jag en kombination av de 

olika lösningarna. En sammanfattning av den i mitt tycke mest kompletta 

lösningen lyder som följer. 

Först och främst bör rekvisitet ”i myndighetsutövning” i 17 kap BrB ändras till 

”vid myndighetsutövning” på grund av legalitetsskäl och lagtekniska 

förenklingsskäl. Det skulle inte förändra tillämpningsområdet utan enbart 

kodifiera vad som redan kan utläsas av praxis och förarbeten angående 

tillämpningsområdet och hur det korrelerar med motsvarande rekvisit i 20 kap 

BrB. 

 Bestämmelserna om våld mot tjänsteman och övriga brott enligt 17:1—5 BrB 

bör bevaras. Det finns alltjämt starka skäl för att skydda den personliga integriteten 

hos de som utövar den offentliga makten. Eventuellt bör en straffskärpning 

övervägas för att markera skillnaden i angrepp på myndighetsutövare och övriga 

grupper. Bestämmelserna bör förändras enligt följande. 

Det speciella skyddet som kan beredas icke myndighetsutövare enligt 17:5 BrB 

bör avskaffas för de situationer där personerna inte utövar myndighet eller 

närbesläktade uppgifter. Dagens ordning där taxichaufförer har skydd under all sin 

tjänsteutövning men detsamma inte gäller exempelvis poliser är inte i enlighet med 

syftena bakom lagen. Det bör förtydligas att skydd enligt 17:1—5 BrB endast ska 

tillkomma de som utövar myndighet, eller de som fullgör arbetsuppgifter som är 

väldigt nära besläktade med myndighetsutövning. Således kan busschaufförer och 

taxichaufförer även framöver få ett adekvat skydd, när de agerar för att upprätthålla 

ordning och säkerhet i trafiken enligt gällande bestämmelser. Att exempelvis råna 

en busschaufför är inte ett angrepp på chaufförens roll som upprätthållare av 
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ordning och säkerhet i och omkring sitt fordon. Däremot är ett angrepp på en 

busschaufför på grund av att han säger till vederbörande att kliva av bussen på 

grund av sin berusning ett angrepp på chaufförens roll som upprätthållare av 

ordning och säkerhet i och omkring fordonet. Skyddet bör inte omfatta vissa 

yrkesgrupper enbart på grund av att de arbetar i särskilt utsatta miljöer, eller på 

grund av en utsatt arbetssituation. Yrkesgrupper som arbetar i särskilt utsatta 

miljöer kan ges ett förstärkt straffrättsligt skydd genom att hänsyn till detta tas vid 

straffmätningen. Skyddet enligt 17:1—5 BrB bör framöver vara reserverat för den 

personliga integriteten hos de som utövar offentlig makt. 

Det bör införas ett nytt brott i brottsbalken, ”våld mot alarmeringspersonal”, 

som kriminaliserar angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanspersonal i 

tjänst. Det skulle förslagsvis kunna placeras i 17 kap, med en subsidiaritetsklausul 

som anger att angrepp på de tre nämnda yrkeskategorierna ska rubriceras som våld 

mot alarmeringspersonal istället för våld mot tjänsteman. För polis, 

ambulanspersonal och räddningstjänst skulle det innebära att de omfattas av ett 

förstärkt skydd så fort de är i tjänst, och inte bara i de situationer där de utövar 

myndighet. Det skulle alltså vara ett grövre brott än våld mot tjänsteman och 

straffskalan skulle vara högre. 
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