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Förord 
Juristprogrammet va, vilken resa...

När jag för knappt fem år sedan började denna utbildning hade jag egentligen 
ingen aning om vad jag gav mig in på – att det skulle bli ett examensarbete i just 
skadeståndsrätt kändes ännu mer avlägset. Men saker och ting luckras upp och 
inom sin tid faller många biter på plats. Under två seminarier under kursen 
skadeståndsrätt kom jag i kontakt med begreppen kränknings- och 
diskrimineringsersättning. Min första tanke var nog att något ”inte kändes helt 
hundra”. Jag kände alltså att någonting var lurt; något jag inte kunde greppa vid 
första kontakten. En drös med frågor föddes och en av dem var om man kunde få 
både kränknings- och diskrimineringsersättning för en och samma gärning (brott) 
– en fråga som alltså resulterat i ett helt examensarbete. En fråga som även minst 
sagt varit intressant och bitvis nervkittlande. 

Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till min handledare Sandra Friberg 
för det stöd hon bistått med under denna tid. Jag vill också tacka hela enhet 4 
(och särskilt tingsnotarien Johanna Ivarsson) på Attunda tingsrätt i Sollentuna 
som på ett mycket bra sätt välkomnat och stöttat mig under praktikens gång. 

Ett tack till rådmännen Rikard Backelin och Lennart Christianson samt professor 
Petter Asp som alla tagit sig tid och kommenterat mina funderingar i uppsatsen. 

Jag vill även tacka mamma, Mikaela, Annika, Josephine, Anki och alla i och 
runtomkring Rozenhill – som alla på sina sätt bidragit med ovärderligt stöd och 
hjälp. Jag hade aldrig orkat mig igenom denna utbildning utan er. 

Sist men inte minst: tack till alla kursare och övriga vid Uppsala universitet – 
ingen nämnd, ingen glömd och ingen kränkt. Haha! 

Denis Celo, Uppsala den 1 mars 2013 
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1  Inledning

Av större (teoretisk?) betydelse är om den 
e n s k i l d e s o m d r a b b a t s a v d e n 
diskriminerande åtgärden, verkligen kan 
framställa yrkande om såväl skadestånd som 
diskrimineringsersättning i två olika 
rättegångar, men till den frågan hoppas jag 
k u n n a å t e r k o m m a i n å g o t a n n a t 
sammanhang. 

Sandra Friberg

1.1  Ämnespresentation: syfte med uppsatsen och 

  frågeställning

Den som kränks  genom brott kan under vissa förutsättningar få ett ideellt 

skadestånd (kränkningsersättning).1  Syftet med kränkningsersättning är att 

kompensera känslor som rädsla, förnedring, chock eller liknande reaktioner som 

inte tar sig sådant medicinskt uttryck att personskada kan anses  föreligga.2  Ett 

kränkande beteende kan rent generellt säkerligen tyckas vara både avskyvärt och 

hemskt. Men låt oss ändå försvåra läget – det vill säga göra det juridiskt mer 

intressant – genom att påstå att kränkningen även utgör diskriminering. Föreställ 

er att någon (1) kränks genom ett brott och att (2) detta i sig utgör en 

diskriminerande handling. Låt mig illustrera tanken med följande exempel: 

Exempel A: Maria är anställd på ett företag inom stål- och betongbranschen. 

Företaget arbetar främst med mellanstora vägbroar. Vid ett tillfälle utlyses kursen 

11

1 2 kap. 3 § SkL.
2 Se prop. 2000/01:68 s. 19 och 48 samt Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 79.



”dimensionering av förband och knutpunkter”. Maria och en manlig kollega 

bestämmer sig för att söka. Antagningsbeskedet kommer dock som en smäll i 

ansiktet på henne. Utbildningsplatsen går till den manliga kollegan och som skäl 

anges: ”att ett lösaktigt jävla kvinnfolk inte lämpar sig på den här kursen”. 

Beskedet är avsiktligt riktat mot Maria och kommer från arbetsgivaren som 

ansvarar för utbildningarna inom företaget. Flera av kollegorna ser hela 

situationen.

Hon kontaktar nu en jurist och uppger att hon missgynnats på grund av sitt kön 

samt att hon kränkts. Maria frågar därför om möjliga kompensationsvägar. 

Juristen nämner något kort om eventuell ersättning för ”förolämpning” och 

”direkt diskriminering” men lovar att återkomma så fort man vet mer.

Enligt gällande rätt ska den som allvarligt kränkts genom brott som innefattat ett 

angrepp mot exempelvis hans eller hennes ära få kränkningsersättning.3 

Samtidigt kan den som har diskriminerats få diskrimineringsersättning.4  Vi har 

alltså en tänkbar situation som aktualiserar dels  ersättning enligt 

skadeståndslagen och dels diskrimineringslagen. Frågan i denna uppsats blir 

således om Maria kan kompenseras  enligt båda regelverken eller om det 

eventuellt kan bli tal om någon överkompensation för den ideella skadan (det 

förolämpande missgynnande). Temat är reparation och kompensation. De exakta 

förutsättningarna för både kränknings- och diskrimineringsersättning redogör jag 

för nedan i avsnitt 2 och 3. 

Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget i exempel A och svara på frågan om 

överkompensation. 

12

3 Se not 1 här ovan.
4 5 kap. 1 § 1 st. DiskL.



1.2  Avgränsning 

Jag avgränsa r mig t i l l a t t endas t d i sku te ra k ränkn ings - och 

diskrimineringsersättning enligt skadestånds- respektive diskrimineringslagen, 

utifrån det scenario som jag illustrerar i exempel A. Givetvis kan man tänkas sig 

att vrida och vända på relationen mellan allmän skadestånds- och 

diskrimineringsrätt på andra sätt än ovan. Ett exempel är att situationen istället 

rör trakasserier (1 kap. 4 § 3 p. DiskL) och förtal (5 kap. 1 § BrB). En annan 

problemframställning är annars att rikta fokus på skadevållandesidan och 

tillsammans med olaga diskriminering (16 kap. 9 § BrB) och den civilrättsliga 

diskrimineringslagen diskutera lämpligheten av det överlappande systemet. Men 

den frågan hoppas jag kunna återkomma till vid ett annat tillfälle; nu kommer 

endast ideell ersättning utifrån omständigheterna i exempel A att behandlas. 

1.3  Metod och material 

Jag kommer genom hela uppsatsen att utgå ifrån exempel A och svara på frågan 

om ideell överkompensation. Till min hjälp för detta kommer jag att använda mig 

av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och juridisk litteratur. Jag kommer särskilt 

studera skadestånds- och diskrimineringsrätt. Betydelsefull litteratur är Sandra 

Fribergs Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom brott från 2010 

samt Bertil Bengtsson och Erland Strömbäcks lagkommentar till 

skadeståndslagen. Vidare kommer Susanne Fransson och Eberhard Stübers 

lagkommentar till diskrimineringslagen samt artiklar författade av Bertil 

Bengtsson 5  komma till användning. All nämnd litteratur behandlar kränknings- 

och eller diskrimineringsersättning på ett mycket bra och givande sätt. Med tanke 

på att situationen i exempel A (så vitt jag vet) inte prövats i domstol kommer 

13

5  Bertil Bengtsson,  Om kränkning och diskriminering, NFT 4/2007 och Diskriminering och allmänna 
skadeståndsprinciper, Vänbok till Axel Adlercreutz, 2007.



nödvändig vägledning för ”svaret” på min fråga hämtas ur T 950-116  och AD 

2011 nr 2. Båda fallen behandlar frågan om flerfaldig kompensation vid en 

skadehändelse. 

1.4  Disposition

Förutom det inledande kapitlet är framställningen av denna uppsats disponerad så 

att kapitel 2 redogör för kränkningsersättning. Kapitel 3 behandlar 

diskrimineringsersättning. Båda kapitlen behandlar ersättningsformernas 

innebörd, syfte och förutsättningar samt historia. Analysen presenteras i kapitel 4. 

Slutligen ges en sammanfattning under kapitel 5.

14

6 HD dom 2012-11-01 mål nr T 950-11.  



2  Kränkningsersättning 

Som bekant är det idag vanligt med 
kränkningar, åtminstone att  döma av 
massmedia. Det är korrekt  att vara kränkt, 
inte som förr att bara känna sig irriterad, sur 
eller nedslagen av myndigheternas negativa 
b e s l u t o c h f ö r e t a g s b r i s t a n d e 
tillmötesgående. Kanske beror det  delvis på 
ledande frågor av journalister, men det 
förefaller som om folk skulle uppfatta allt 
möjligt  som kränkningar också utan 
påminnelser från massmedias sida. 
Inställningen har möjligen också fått 
juridiska återverkningar – kränkning skulle 
anses mera graverande än tidigare i 
skadeståndsrättsliga sammanhang. 

Bertil Bengtson  

2.1  Inledning

Den allra första frågan man kan ställa sig i sammanhanget är: vad är en 

kränkning överhuvudtaget? Man kan tänka sig följande två innebörder av 

begreppet kränkning: att kränka någon kan innebära att förödmjuka, skymfa eller 

känslomässigt såra (skada) någon annan. Det kan alltså (I) vara en gärning 

(handling). Det kan också innebära (II) en konsekvens (effekt) av att 

känslomässigt bli skadad. Man talar då om att bli kränkt. Sandra Friberg 

illustrerar det sagda på följande sätt:7 

15

7 Friberg, Kränkningsersättning, s. 351.



               (I)               (II)

gärning skada

kränkning kränkning

Enligt 2 kap. 3 § SkL ska den som allvarligt kränker (I) någon annan genom brott 

som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den 

skada som kränkningen innebär (II). Begreppet kränkningsersättning kommer att 

behandlas mer noggrant i avsnitt 4.3.2.

Kränkningsersättning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till 

handlingens art och varaktighet. Därvid ska, enligt 5 kap. 6 § 1 st. SkL, 

särskilt beaktas om handlingen: 

1. haft förnedrande eller skändliga inslag,  

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

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

4. inneburit missbruk av beroende- eller förtroendeförhållande, eller

5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

För en mer detaljerad redogörelse av paragrafen hänvisas till lagkommentaren.8 

Jag kommer mestadels  fokusera på rekvisiten i 2 kap. 3 § SkL i denna uppsats. 

Men först en kortare tillbakablick på institutet kränkningsersättning. 

16

8  Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 334 ff. Se också Friberg, 
Kränkningsersättning, s. 766–773.  



2.2  Historisk tillbakablick 

Kränkningsersättning är ingen modern företeelse. Redan under 1300- och 1400-

talets stads- och landslagar fanns  en osjälvständig form av kränkningsersättning 

integrerad i det så kallade botsystemet. Boten utgick nämligen vid särskilda 

gärningar och tredelades ofta mellan kungen, häradet eller staden och den 

skadelidande.9 

Att ersättning skulle utgå var dock långtifrån självklart och utvecklingen för 

institutet gick försiktigt fram. Medan en särskild skadeståndsrätt stegvis 

inrättades för personskador hade den som blivit kränkt genom brott endast en 

mycket begränsad rätt till ersättning. Enligt 1734 års lag ansågs den skadelidande 

i många fall tillräckligt kompenserad av det faktum att brottslingen straffades, 

varför någon regelrätt kränkningsersättning mycket sällan utgick.10 

Inte förrän 1864 års strafflag tillkom en mer utvecklad syn på 

kränkningsersättning på grund av brott – även den begränsad dock. Enligt 6 kap. 

3 § SL medgavs ersättning för kränkning men endast vid brott mot någons frihet 

eller ära. Enligt förarbetena torde inte bestämmelsen ha varit tillämplig på sådana 

brott som innefattade angrepp på den fysiska integriteten utan att en kränkning av 

den personliga friheten i egentlig mening förelåg. Exempelvis hade misshandel 

nog inte gett rätt till kränkningsersättning om inte misshandeln tjänade till att 

kränka någon annans ära.11

Ett knappt århundrade senare trädde 1972 års  skadeståndslag i kraft. I lagens 

femte kapitel intogs en bestämmelse som skulle vara jämförbar med 6 kap. 3 § 

SL. Kapitlet innehöll bestämmelser om skyldighet att betala ersättning för 

lidande vid särskild brottslighet mot den personliga integriteten, och att bekosta 

17

9 SOU 1992:84 s. 49 ff. och Friberg, Kränkningsersättning, s. 41 ff. 
10 SOU 1992:84 s.  87, se även Nehrman,  Inledning till then swenska jurisprudentiam criminalem (1756), 
s. 324. 
11 SOU 1992:84 s. 49 ff. 



tryckning av dom i mål om ärekränkning. I förarbetena räknades ett stort antal 

brott upp för att tydliggöra vad som avsågs med ”brott mot den personliga 

friheten, […] eller dylik brottslighet”.12  Uppräkningen var däremot inte 

fullständig. Det lämnades istället till domstolarna att bedöma hur långt man 

borde gå när det gällde att genom skadeståndsansvar inskrida mot straffbara 

förfaranden.13 1975 fördes 5 kap. 1 § SkL över till 1 kap. 3 § SkL. Skillnaden var 

mer av redaktionell än materiell natur.14  Därefter stod bestämmelsen (1 kap. 3 § 

SkL) konstant fram till 2002 års lagändring.

2.3  Syftet med kränkningsersättning

Ändamålet med kränkningsersättning har i förarbetena angivits  vara att 

kompensera för olika känslor som den skadevållande handlingen framkallat hos 

den skadelidande. Som exempel uppges rädsla, förnedring eller liknande som 

inte tar sig sådant medicinskt uttryck att det föreligger en personskada.15 

Skadestånd för kränkning är följaktligen inriktad på den tillfälliga upplevelsen av 

det brottsliga angreppet, och inte det påföljande lidandet eller andra upplevelser 

och verkningar som en utsatt kan erfara.

Det anges ytterligare att syftet med kränkningsersättning är att den som lidit 

skada kan använda summan (ersättningen) till att ”unna sig något extra och 

därigenom skingra tankarna på kränkningen och den olust och det obehag som 

han eller hon har åsamkats”.16 

Skadeståndet är alltså tänkt att kunna bidra till att ge den skadelidande 

upprättelse för den förnedring och kränkning man utsatts för, och därmed 

18

12 Prop. 1972:5 s. 569 ff.
13 Prop. 1972:5 s. 571.
14 Se även Friberg, Kränkningsersättning s. 57 f.
15 Se SOU 1992:84 s. 213; prop. 2000/01:68 s. 19 och 48.
16 Prop. 2000/01:68 s. 48. Se även SOU 1992:84 s. 213 f. 



medverka till att återställa självrespekten och självkänslan hos den 

skadelidande.17 I bland annat Heller och Radetzki talar man till och med om att 

”plåstra om” den skadelidande, genom att ge denne en summa pengar.18

2.4  Förutsättningar med kränkningsersättning 

2.4.1  Brottslig handling 

Rätten till kränkningsersättning förutsätter för det första enligt lag (2 kap. 3 § 

SkL) en brottslig handling. Däremot krävs  det inte att skadevållaren i exempel A 

(arbetsgivaren) faktiskt fälls  för brottet. Det saknar också relevans i 

sammanhanget om skadevållaren inte kan dömas på grund av: (1) sin ålder, (2) 

sin sinnesbeskaffning eller (3) att brottet preskriberas.19 

Om vi blickar tillbaka på situationen i exempel A och utrönar den brottsliga 

handlingen. Vad sker egentligen och vad har det för betydelse för Maria? 

Arbetsgivaren riktar kommentaren ”att ett lösaktigt jävla kvinnfolk inte lämpar 

sig på kursen” till henne. En rimlig följd blir därför att se närmare på 5 kap. 3 § 

BrB som stadgar följande: 

”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom 

annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med 

straff enligt 1 § eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.”

19

17 Prop. 2000/01:68 s. 48.
18 Se resonemanget i Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt s. 391. För en mer djupgående redogörelse för 
kränkningsersättningen syfte och funktion se bland annat Friberg, Kränkningsersättning s. 372 ff. och 
Schultz, Kränkning s. 55 ff. 
19 Se prop 2000/01:68 s. 48 och Friberg, Kränkningsersättning s. 25. 



Sett till rekvisiten ”den som smädar annan genom kränkande tillmäle” och ”om 

gärningen ej är belagd med straff enligt 1 § eller 2 §” och situationen i Marias 

fall torde det därför vara logiskt att (utan större bekymmer) fastställa 

brottsrubriceringen som förolämpning.20  Låt oss ändock se över 5 kap. 3 § BrB 

lite närmare – för att verkligen vara säkra på att vi har att göra med brottet 

förolämpning. 

Förolämpning är en fridskränkning i form av angrepp på självkänslan. Det 

väsentliga är också att angreppet ska riktas  mot den det gäller.21  Brottet delas 

typiskt sett i tre typer.

Den första typen är verbalinjurier. Hit förs tillmälen, kränkande beskyllningar 

och smädliga hotelser – som inte utgör olaga hot (4 kap. 5 § BrB). I NJA 1994 s. 

554 dömdes en man för förolämpning (av typen verbalinjuri). Mannen hade i 

samband med ett polisingripande använd skällsord som ”djävla as” och 

”fascistdjävlar”. I annat fall NJA 1989 s. 374 hade en person kallat en annan av 

främmande etniskt ursprung för ”jävla svartskalle” – vilket hade medfört ansvar 

för förolämpning (av typen verbalinjuri).22  De två andra typerna (av 

förolämpning) är formal- och realinjurier och hit förs annat symfligt beteende.23 

Som exempel nämns i kommentaren till brottsbalken ”skymfliga åtbörder eller 

gester, framställningar i bild och liknande eller en föraktfull behandling av en 

annan persons kropp, t.ex. att spotta på någon”.24

För Marias del som utsätts för kommentaren ”lösaktig jävla kvinnfolk” kan 

därför förolämpning av typen verbalinjuri konstateras enligt 5 kap. 3 § BrB. 

Huruvida hon däremot ska tillerkännas kränkningsersättning eller inte 

återkommer jag till här nedan. 

20

20 Skillnaden mellan 5 kap. 1-2 §§ och 3 § BrB redogör jag för här nedan i avsnitt 2.4.3. 
21 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 81 f.
22 Se även RH 2011:5. I målet utsattes en flicka av en jämnårig för kommentaren ”jävla negerfitta”. HovR 
fastslog att förolämpning var vid handen.
23 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 82. 
24 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: En kommentar del 1, s. 5:26. 



2.4.2  Allvarlig kränkning 

För att kränkningsersättning ska utgå krävs att det föreligger ett särskilt allvar i 

kränkningen. Detta rekvisit tillkom vid den lagändring av bestämmelsen om 

skadestånd för kränkning som trädde i kraft 1 januari 2002. Dock ansågs  ett krav 

på allvarlig kränkning gälla redan före år 2002 och i förarbetena till 2 kap. 3 § 

SkL uttalades att ingen materiell ändring var avsedd.25 Skälet till varför rekvisitet 

infördes var för att ge lagen klarhet.26

Vad som exakt utgör en allvarlig kränkning kan rent generellt inte sägas utan 

måste enligt förarbetena bedömas utifrån samtliga omständigheter  i varje enskilt 

fall.27  Som exempel på vad som dock ofta betraktas som allvarlig kränkning 

anges de flesta sexualbrott (6 kap. BrB) och våldsbrott (3 kap. BrB).28 

Däremot kan kränkningsersättning utebli om någon provocerar fram ett brottsligt 

handlande.29  Bengtsson och Strömbäck belyser i lagkommentaren till 

skadeståndslagen dock en mycket viktig synpunkt som att: ”vid allvarligare våld 

skulle däremot det medvetna risktagandet bara påverka skadeståndets storlek, 

och vid sexualbrott skulle den skadelidandes uppträdande som regel sakna 

betydelse för frågan om allvarlig kränkning förekommit”.30

Vid bagatellartade kränkningar ska kränkningsersättning inte utgå. Det är inte 

rimligt att varje handling, som uppfattas  som sårande (kränkande) ska vara 

skadeståndsgrundande.31  I förarbetena anges att ”det innebär att ersättning som 

avses i [2 kap. 3 § SkL] bör ges bara vid vissa slags brott som typiskt sett 
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25 Prop. 2000/01:68 s. 53.
26 Prop. 2000/01:68 s. 49 f. 
27 Prop. 2000/01:68 s. 50.
28 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 64. 
29 Prop 2000/01:68 s. 65 f. Se även Friberg, Kränkningsersättning, s. 678. Jämför med Svea HovR, dom 
2008-06-09 i mål nr B 3663-08 som gällde misshandel (3 kap. 5 § BrB).  Domstolen ansåg att 
målsäganden (som provocerade fram misshandeln) inte hade utsatts för en så allvarlig kränkning att 
ersättning skulle utgå. 
30 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 299. 
31 Prop. 2000/01:68 s. 49 och 65.



framstår som särskilt integritetskränkande och endast allvarliga kräkningar bör 

ersättas i dessa fall.”32 En prioritering är således  nödvändig – inte minst på grund 

av samhällets begränsade resurser.33

För att avgöra huruvida kränkningen (som Maria utsätts för) är allvarlig eller inte 

kan följande sägas ha betydelse. För det första kan rubriceringen av det brottsliga 

angreppet spela en viss (eller rättare sagt en särskild) roll. Om vi exempelvis har 

ett sexual- eller grovt våldsbrott behöver vi inte orda om angreppet ska anses som 

allvarligt.34  Däremot finner jag inget stöd för att brottet förolämpning skulle 

anses falla (per automatik) in under detta rekvisit (allvarlig kränkning). Betyder 

det då att Maria inte ska tillerkännas kränkningsersättning? Nej, inte 

nödvändigtvis. Brott som normalt sett inte anses  innebära en allvarlig kränkning 

kan ändå anses så pass (integritets)kränkande att det kan bli tal om allvarlig 

kränkning. Ett exempel är om gärningen begåtts inför andra människor.35  Ett 

annat exempel är om beteendet varit synnerligen hänsynslöst och innefattat 

förolämpningar, präglade av rasism, kvinnoförakt och fördomar av grövsta 

natur.36  Ett tredje exempel är om skadevållaren avsiktligen kränkt den 

skadelidande. Då kan nämligen ett angrepp, som annars inte skulle anses 

innebära en allvarlig kränkning, leda till skadeståndsansvar.37 

2.4.3  Angrepp mot annans person, frihet, frid eller ära 

För att kränkningsersättning (slutligen) ska medges ska – enligt lag – någon ha 

blivit utsatt för ett brott som innefattat ett angrepp mot dennes, person, frihet, frid 

eller ära. Enligt förarbetena till 2 kap. 3 § SkL avser angrepp mot någon annans 
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32 SOU 1992:84 s. 236.
33 Friberg, Kränkningsersättning, s. 654. 
34 Se Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 299; Friberg, Kränkningsersättning, 
s. 665 f. för betydelsen av brottsrubricering vid kränkningsersättning. 
35 Se prop. 2000/01:68 s. 65. Se även Friberg, Kränkningsersättning, s. 666.
36  Se HovR över Skåne och Blekinge, dom 1991-05-23, DB 5117.  En man hade bland annat vid ett 
tillfälle tilltalat en flicka med ”djävla hora” och vid ett annat med ”fnask från Singapore”. Kränkningen 
ansågs vara allvarlig. 
37 Friberg, Kränkningsersättning, s. 668.



person den kroppsliga integriteten. Hit hör i regel bland annat misshandel (3 kap. 

5 § BrB), grov misshandel (3 kap. 6 § BrB) och försök till mord (3 kap. 11 § 

BrB). Även vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB) anses vara 

ett angrepp mot någon annans person. Brott utanför brottsbalken kan också 

grunda rätt till kränkningsersättning.38

Angrepp mot någon annans frihet avser den enskildes rörelse- och 

handlingsfrihet. Några exempel på sådan brottslighet är människorov (4 kap. 1 § 

BrB) och olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § BrB).39 Angrepp mot någon annans 

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

andra. Som exempel på sådan brottslighet anges i förarbetena olaga hot (4 kap. 5 

§ BrB), hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB) och olovlig 

avlyssning (4 kap. 9a § BrB).40

Det sista och utan tvekan mest relevanta rekvisitet för Maria och exempel A är 

angrepp mot någon annans ära. I förarbetena nämns främst ärekränkningsbrotten 

(5 kap. BrB), det vill säga förtal (5 kap. 1 § BrB), grovt förtal (5 kap. 2 § BrB) 

och förolämpning (5 kap. 3 § BrB) som ersättningsgrundande brott.41  Enligt 

Friberg är ”den huvudsakliga skillnaden mellan förtalsbrotten och förolämpning 

vem gärningen riktar sig till. Vid förtal lämnar gärningsmannen en uppgift av 

visst slag om en person till någon eller några andra än den utpekade personen, 

medan vid förolämpning uttalar gärningsmannen sig skymfligt till en annan 

person”.42 
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38 Prop.  2000/01:68 s. 64, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt s.  80 och Friberg, Kränkningsersättning, 
s. 551 ff.  Se även bland annat NJA 2000 s. 278, NJA 1999 s. 441 och NJA 1992 s. 740. Samtliga mål rör 
frågan om kränkningsersättning för misshandelsbrott. 
39 Prop. 2000/01:68 s. 64. 
40 Prop. 2000/01:68 s. 65, se även Friberg, Kränkningsersättning, s 557 ff. 
41 Prop. 2000/01:68 s. 65.
42 Se Friberg, Kränkningsersättning, not 1937 s. 570. 



2.4.4  Föreligger rätt till kränkningsersättning?  

Om vi då ska ta ställning till frågan om Maria ska tillerkännas 

kränkningsersättning eller inte. Vi kan inledningsvis fastslå att vi har brottet 

förolämpning vid handen. Att det är ett angrepp mot Marias  ära är inget vi 

behöver orda om. Det framgår av såväl förarbetena till 2 kap. 3 § SkL som den 

juridiska litteraturen. Den avgörande (och mest intressanta) frågan är om 

kränkningen är (tillräckligt) allvarlig för att kränkningsersättning ska medges? 

Vi har ovan (avsnitt 2.4.2) sett prov på när det kan bli tal om allvarlig kränkning. 

En startpunkt för bedömningen var ju brottsrubriceringen. Däremot fanns inget 

stöd för att 5 kap. 3 § BrB automatiskt skulle falla in under begreppet allvarlig 

kränkning. Vi får därför istället använda oss av att arbetsgivaren avsiktligt 

förolämpat Maria samt att det var inför övriga arbetare och att innehållet i 

förolämpningen varit präglat av kvinnoförakt. Utgången för Maria torde därför – 

mot bakgrund av dessa omständigheter – med största sannolikhet leda till 

kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL.43
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43 Jämför avsnitt 2.4.2.



3  Diskrimineringsersättning 

”Alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter.”

3.1  Inledning

Vi kan även i detta avsnitt inleda med frågan: vad är diskriminering? 1 kap. 4 § 

DiskL definierar olika former av diskriminering. Denna uppsats kommer – mot 

bakgrund av situationen i exempel A – i huvudsak behandla punkt 1 (direkt 

diskriminering). De övriga punkterna berörs emellertid, om än dock mycket 

ytligt. 

Första punkten avser alltså direkt diskriminering och innebär att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan har behandlats eller 

skulle ha behandlats  i en jämförbar situationen, om missgynnandet har samband 

med kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder – de sju 

diskrimineringsgrunderna.44 Mer om denna punkt här nedan.

Andra punkten avser indirekt diskriminering och innebär i korthet att någon 

missgynnas  genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som till en början framstår som neutralt men som i själva verket 

kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, könsöverskridande 

identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ett undantag ges dock i lagen och 

det är när bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
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44  Diskrimineringsgrunderna defineras i 1 kap. 5 § DiskL och kommenteras i bland annat prop. 
2007/08:95 s. 109 ff. 



Tredje punkten avser trakasserier vilket innebär ett uppträdande som kränker 

någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

I förarbetena till diskrimineringslagen nämns vidare att trakassera någon innebär 

att ”behandla eller bemöta, fysiskt eller verbalt på ett förnedrande eller 

nedsättande sätt”. Glåpord och kränkande gester torde också falla under tredje 

punkten.45  AD fastslog i målet AD 2009 nr. 4 att förhållandet att någon kallats 

”blackey" var ett sådant verbalt uppträdande som ansågs som etniska trakasserier. 

Fjärde punkten avser sexuella trakasserier som innebär ett negativt uppträdande 

av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Enligt 5 kap 1 § 1 st. DiskL ska den som bland annat bryter mot förbuden mot 

diskriminering betala diskrimineringsersättning för den kränkning som 

överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka 

sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som 

kränkts av överträdelsen. Vad exakt dessa bestämmelser har för betydelse för 

huvudpersonen i exempel A och hur de förhåller sig till den allmänna 

skadeståndsrätten presenteras  i avsnitt 3.3 och 4. Men först en kortare 

tillbakablick på diskrimineringsrätten. 

3.2  Historisk tillbakablick    

Många (om inte alla) resonemang kring begreppet diskriminering grundas i en 

etisk föreställning om alla individers  lika värde och rätt till att bli lika 

behandlade.46  I Sverige kan läran om jämställdhet följas från 1979 års 
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45 Prop. 2007/08:95 s. 492. 
46 Jämför resonemanget med artikel 1 och 2 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 
och 1 kap. 1 § DiskL. Innehållet är snarlikt och bygger på att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis kön, religion eller etnisk tillhörighet m.m. Se 
även Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 24 ff. för en god redogörelse för 
internationella konventioner om diskriminering. 



jämställdhetslag (1979:1118). Denna lag omfattade emellertid endast förbud mot 

direkt diskriminering.47  Idag gäller 2008 års diskrimineringslag som bygger på 

ett flertal EU-direktiv.48  Denna lag samlar de sju tidigare gällande 

diskrimineringslagarna: 

1. jämställdhetslagen (1991:443),

2. lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

3. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder, 

4. lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

sexuell läggning, 

5. lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 

6. lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och 

7. lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever.

Syftet med detta (att sammanfoga sju lagar till en) var enligt förarbetena att göra 

diskrimineringsrätten mer överskådlig. Regeringen konstaterade nämligen ett 

behov av en tydligare diskrimineringslagstiftning med tanken på de demokratiska 

värdegrunderna lagen avser att värna om.49

3.3  Syftet med diskrimineringsersättning 

Det finns två tydliga syften med diskrimineringsersättning. Ett är – i likhet med 

annat ideellt skadestånd – att kompensera själva obehaget eller kränkningen.50 Ett 

annat syfte med diskrimineringsersättning är att skapa ett civilrättsligt 

27

47 Se SOU 1997:174 samt prop. 1999/2000:143.
48  Likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG), direktivet mot etnisk 
diskriminering (2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (2000/78/EG).
49 Prop. 2007/08:95 s. 85.
50 Prop. 2007/08:95 s. 390, se även Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 495.



påföljdssystem som täcker alla de olika diskrimineringsförbuden, 

repressalieförbudet och kravet på att utreda och åtgärda trakasserier eller sexuella 

trakasserier i lagens andra kapitel. I regeringens proposition finns rubriken ”Det 

ska kosta att diskriminera”51  som uttryck för att denna påföljd 

(diskrimineringsersättning) ska vara avskräckande. Syftet är med andra ord 

allmänpreventivt för att motverka diskriminering.52  Jag kommer i analysen 

utveckla syftet mer ingående och jämföra det med kränkningsersättning. Härnäst 

ska förutsättningarna för direkt diskriminering redogöras.

3.4  Förutsättningar för diskrimineringsersättning

3.4.1  Inledning

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 

sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat kön.53  Detta 

ändamål upprätthålls genom 5 kap. 1 § 1 st. DiskL som stadgar att den som 

bryter mot förbuden mot diskriminering ska betala diskrimineringsersättning.

Frågan är dock om vi – i exempel A – har en diskrimineringssituation? Låt oss 

därför se tillbaka på situationen och de viktiga elementen: Maria är (1) kvinna, 

(2) anställd och (3) nekas utbildning. Om vi placerar dessa detaljer i en rättslig 

kontext får vi således följande resultat:

Att Maria är kvinna innebär (juridiskt sett i sammanhanget) att hon skyddas av 1 

kap. 1 § DiskL (1). Diskriminering ska motverkas och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter avsett kön. Det framgår av lagens inledande paragraf. 

28

51 Prop. 2007/08:95 s. 390.
52 Se även Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 491 och 496. 
53 1 kap. 1 § DiskL.



Att handlingen äger rum på arbetsplatsen aktualiserar 2 kap. 1 § 1 st. 1 p. DiskL 

som stadgar att ”en arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 

är arbetstagare”. (2) I författningskommentaren konstateras  kort: ”arbetstagare är 

den som är part i ett anställningsavtal”.54   Vi bör därför utgå ifrån att Maria är 

korrekt anställd och att begreppet ”arbetstagare” blir tillämpligt. 

Den stora och mest avgörande frågan (för stunden) blir dock om Maria 

diskrimineras? (3) För att svara på denna fråga behöver vi se över bestämmelsen 

1 kap. 4 § 1 p. DiskL som stadgar: 

”I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats  eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 

För att diskriminering ska anses föreligga så ska Maria alltså missgynnas. 

Dessutom ska en jämförbar situation föreligga och missgynnade ska ha ett 

samband med hennes kön. Låt oss se närmare på dessa rekvisit. 

3.4.2  Missgynnande  

Förbudet mot direkt diskriminering är alltså konstruerat med tre objektiva 

rekvisit, som alla måste uppfyllas för att det ska bli något tal om direkt 

diskriminering. Däremot erfordras inte något subjektivt rekvisit som uppsåt eller 
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54 Prop. 2007/08:95 s. 497. I förarbetena till lagen (1982:80) om anställningsskydd anges tio faktorer som 
är typiska för ett anställningsförhållande. Begreppet är tvingande, vilket innebär att avtalsparter inte 
förfogar över hur begreppet ska definieras. Se prop. 2005/06:185 s. 69 och 722.



oaktsamhet.55  Det kan nämnas att direkt diskriminering inte tillämpas  på 

juridiska personer. Uttrycket att ”någon missgynnas” omfattar således endast 

fysiska individer.56 

Vem som kan missgynnas bestäms av diskrimineringslagens andra kapitel. Det 

kan exempelvis röra sig om arbetssökare (2 kap. 1 § 2 p. DiskL), kunder (2 kap. 

12 § 1 p. DiskL) eller som i vårt fall, arbetstagare (2 kap. 1 § 1 p. DiskL). Det 

breda tillämpningsområdet leder ofta till att missgynnandet av en person utfaller 

på olika sätt. Gemensamt för samtliga områden (vare sig det exempelvis är 

arbetsliv, vård eller utbildning) är dock att den enskilde ska ha lidit skada eller att 

en negativ effekt uppstått. Fransson och Stüber menar att missgynnandet: 

”typiskt sett handlar […] om en faktisk förlust, obehag eller liknande”.57  Att 

underlåta en handling som leder till ett missgynnade omfattas också av 

definitionen.58 

Det kan slutligen tilläggas att rekvisitet missgynnande i samband med direkt 

diskriminering sällan vållat eller lett till några betydande tillämpningsproblem i 

praktiken. Typiska fall av missgynnade vid direkt diskriminering är att inte få 

komma till anställningsintervju (AD 2006  nr 96), att inte få en anställning (AD 

2006 nr 97) eller som i vårt fall, att inte få gå en utbildning (NJA 2006 s. 683).

3.4.3  Jämförbar situation 

Det andra steget (rekvisitet) i 2 kap. 1 § 1 p. DiskL är ”jämförbar situation”. 

Prövningen av om ett missgynnande skett görs utifrån hur någon behandlats, har 

behandlats   eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Dessa andra 

personer förutsätts ha ett annat kön, etnisk tillhörighet eller religion och så 
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55 Fransson och Stüber,  Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 70 f., se även Sigeman, Arbetsrätten: En 
översikt, s. 151.  
56 Prop. 2007/08:95 s. 90.
57 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 71. 
58 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 71. 



vidare.59 Däremot finns en viktig detalj – gällande rekvisitet jämförbar situation – 

som anges i förarbetena: ”Jämförelsen blir […] rättvisande endast om personerna 

befinner sig i situationer där det är rimligt att eller naturligt att jämför dem med 

varandra”.60  En situation som belyser detta och som anges  i förarbetena är när en 

jämförelse sker mellan olika personer som sökt samma anställning. Om 

anställningen kräver särskilda färdigheter och någon inte uppfyller kraven, kan 

denne därefter inte hävda att han eller hon varit i en jämförbar situation.61 Vi kan 

ta ett extremexempel för att göra det ännu tydligare: 

Låt säga att person A är synskadad och att person B inte är det och att båda söker 

tjänsten som bussförare (ett arbete som naturligtvis kräver synen i behåll). A kan 

därför inte komma i efterhand och hävda att diskriminering på grund av dennes 

handikapp skett. Jämförelsen är alltså med andra ord varken rimlig eller naturlig. 

Om däremot en person hade haft de särskilda kvalifikationerna och inte fått ta del 

av förmånen (exempelvis jobb eller utbildning) kan diskriminering bli aktuellt.62 

3.4.4  Föreligger rätt till diskrimineringsersättning? 

Om vi även här ska ta ställning till om Maria ska tillerkännas 

diskrimineringsersättning så bör vi ännu en gång se över exemplet i avsnitt 1.1. 

Vad händer i hennes fall? För det första nekas Maria en utbildning. Att det är ett 

missgynnande torde inte mot bakgrund av avsnitt 3.4.1 vara några större 

svårigheter att konstatera. Hon lider ju en faktisk förlust av att inte få gå 

utbildningen.63  Situationen är också typiskt sett jämförbar om vi utgår från att 

Maria uppfyllde samtliga behörighetskrav till kursen – vilket vi naturligtvis  får 

göra i det här fallet. Att Maria får höra att ”ett lösaktigt jävla kvinnfolk inte 

lämpar sig på kursen” torde rimligen vara ett solklart fall av när en 
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59 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: En kommentar, s. 72 f. 
60 Prop. 2007/08:95 s. 487.
61 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
62 Prop. 2007/08:95 s. 487.
63 Jämför resonemanget med NJA 2006 s. 683. 



diskriminerande åtgärd har ett orsakssamband med en diskrimineringsgrund – i 

Marias fall; kön. Vi kan även utgå från att chefen haft insikt om 

diskrimineringsgrunden. Sammantaget är slutsatsen – mot bakgrund av avsnitten 

ovan – att diskrimineringsersättning ska medges i Marias fall.
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4  Analys – kan ideell skadeföljd 

överkompenseras? 

När vi försöker ersätta ideella skador med 
pengar hamnar vi i ren godtycklighet, men 
ändå försöker vi. 

Mårten Schultz 

4.1  Inledning

Inledningsvis kan vi så långt konstatera att vi (i exempel A) har ett 

händelseförlopp som (teoretiskt) genererar multipel eller flerfaldig ersättningsrätt 

för ett och samma skadetillfälle. Maria utsätts  för förolämpning, vilket alltså 

grundar rätt till kränkningsersättning,64  samtidigt som hon direkt diskrimineras 

enligt diskrimineringslagen, vilket grundar till diskrimineringsersättning.65 

Frågan blir därför om vår huvudperson (i praktiken) ska tillerkännas både 

kränknings- och diskrimineringsersättning. 

Situationen i exempel A (att någon utsätts för ett ärekränkningsbrott och 

diskriminering vid samma tillfälle) är i praxis  inte avgjord. Jag ska därför i nästa 

avsnitt istället vända mig till snarlika  fall – som berör flerfaldig ideell 

ersättningsrätt – för vägledning om frågan gällande överkompensation för ideell 

skada.
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64 Se avsnitt 2.
65 Se avsnitt 3. 



4.2  Flerfaldig ersättning vid en skadehändelse och  

  en skada?

HD har i ett fall från november 2012 avhandlat frågan om flerfaldig (ideell) 

ersättning för en samma skada.66 Målet rörde en kvinna som hade varit på väg till 

sitt arbete. I samband med att en plogbil kom körande mot henne blev hon 

tvungen att gå ned från trottoaren och ut på vägbanan. Oturligt nog halkade hon 

och bröt foten – resultatet blev en (bestående) skada. Som statligt anställd 

omfattades hon (däremot) av en trygghetsförsäkring (för arbetsskada), som 

tecknas mellan parter på den statliga arbetsmarknaden, genom Avtal om 

ersättning vid personskada (PSA). Den ideella ersättningen för skadan avseende 

lyte och men utbetalades därför ur PSA.

Kvinnan stämde därefter If Skadeförsäkring, som höll plogbilen trafikförsäkrad 

vid olyckstillfället. Hon yrkade på ersättning enligt 8 § TSL för samma skada. If 

Skadeförsäkring medgav visser l igen at t kvinnan hade rät t t i l l 

trafikskadersättningen, men inte utöver vad hon redan erhållit ur 

trygghetsförsäkringen PSA.67  Kvinnan hade alltså sammanfattningsvis begärt 

”ytterligare” ersättning för ”samma skada” och frågan som HD nu ställdes inför 

var om kvinnan utöver PSA även kunde berättigas ersättning enligt 

trafikskadelagen – för samma skada.68

HD anförde att: ”om någon erhåller ersättning ur sin trygghetsförsäkring och 

sedan kräver ytterligare ersättning, uppstår ett fall av sammanträffande av 

ersättning och samordning blir nödvändig”. Av 9 § TSL framgår det att 

samordning av trafikskadeersättning och annan ersättning ska ske enligt 5 kap. 3 

§ SkL. Huvudregeln är att samordning mellan vissa socialförsäkringsförmåner 

eller anställningsförmåner och allmänt skadestånd sker om de avser samma 
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66 HD dom 2012-11-01 mål nr T 950-11.
67 Se dom T 950-11 från 1 november 2012 för fullständig beskrivning av omständigheterna. 
68  Fallet är analyserat av Håkan Andersson i artikeln Avräkning respektive skadebestämning – olika 
justeringsmetoder för att nå ”full ersättning”. PointLex, December 2012. 



förlust. Endast förmåner som utgår på grund av skadan kommer i fråga.69  Syftet 

med denna bestämmelse (5 kap. 3 § SkL) är att undvika överkompensation för en 

och samma skada.70  HD stötte dock på ett särskilt bekymmer med 

samordningsregeln i fallet. Man var fundersam över om 5 kap. 3 § SkL 

tillämpades på ideella skadeföljder.

HovR var nämligen av den anmärkningsvärda uppfattningen att 

samordningsregeln inte kunde tillämpas på området för ideella skadeföljder.71 

HovR anförde att: ”dessa bestämmelser [5 kap. 3 § SkL] om avräkning gäller 

bara vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust och förlust av underhåll 

och är enligt sin lydelse inte tillämpliga i det här fallet”. Vidare fortsätter man: ”I 

förarbetena […] konstaterades att eventuell överkompensation för ideell skada 

[…] inte skulle avräknas från skadestånd för inkomstförlust”.72  Liknande 

överväganden gjordes vid riksdagsbehandlingen av propositionen.73  Frågan om 

ideell ersättning skulle avräknas enligt 5 kap. 3 § SkL togs också upp i SOU 

2002:1, där man (personskadekommittén) ansåg att ”en utvidgning av 

samordningsreglerna i 5 kap. 3 § SkL till att även omfatta ersättning för ideell 

skada inte borde komma ifråga”.74 Det fanns alltså mot bakgrund av detta inte ett 

uttryckligt hinder i 5 kap. 3 § SkL mot att överkompensera ideell skada. Man 

biföll därför yrkad trafikskadeersättning.

HD valde emellertid en annan väg. Domstolen, som var enhällig i sin 

bedömning, fortsatte: ”Den principiella utgångspunkten för skadeståndsreglerna 

är att den skadelidande skulle försättas i samma ekonomiska situation som om 

skadan inte hade inträffat. […] Däremot finns det inte någon anledning att den 

skadelidande skulle få mer än full ersättning för den skada han eller hon har lidit. 

Vid skadeståndets  bestämmande borde alltså en skada inte ersättas mer än en 
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69 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 259. 
70 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen: En kommentar, s. 284.  
71 Svea HovR dom 2011-01-27 i mål T 4306-09.
72 Jämför resonemanget med prop. 1994/95:229 s. 8. 
73 Se Lagutskottets betänkande 1995/96:LU3.
74  SOU 2002:1 s. 187. I förarbetena framgår det på hänvisad sida att det råder en tveksamhet till om 
ideella skador kan överkompenseras. 



gång.” I den juridiska litteraturen diskuteras  ämnet (flerfaldig ersättning kontra 

en skada) och som exempel kan Nordenson citeras: ”Att han [skadelidande] inte 

kan uppbära både skadestånd och trafiksskadeersättning för samma skada och 

därigenom få dubbel kompensation är självklart: det följer redan av allmänna 

rättsgrundssatser”.75

HD var därmed av uppfattningen – till skillnad från HovR – att  skada oavsett typ 

inte borde överkompenseras. Yrkad trafikskadeersättning ogillades  med stöd av 

den allmänna rättsgrundsatsen att en skada varken ska över- eller 

underkompenseras.76  Domen är enligt Andersson förträfflig i ett flertal (alla) 

hänseenden. Den är bland annat ”kort och koncis (och skapar därmed inga 

tolkningsproblem för framtiden avseende uttalanden bortom den aktuella 

tvistefrågan) […] Dessutom är den materiella utgången rimlig och bidrar till att 

förhindra taleförsök, baserade på formella och terminologiska tillfälligheter i 

samspel mellan skadestånds- och försäkringsrätt.”77

Jag är personligen en aning kritisk (eller snarare fundersam) till den självklara 

uppfattningen. Särskilt med tanken på hur känsligt det kan vara att ”värdera det 

ovärderliga”. Jag kan därför i vart fall finna det anmärkningsvärt (och intressant) 

att HovR enhälligt kom till motsats resultat. Jag utvecklar mitt resonemang 

nedan.
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75  Nordenson, Trafikskadeersättning, s. 253. Även Carlsson menar att den skadelidande knappast ska få 
dubbel ersättning i dylika fall.  Se Carlsson, Arbetsskada, s. 128 f. Bengtsson och Strömbäck är av samma 
uppfattning. Se Skadeståndslagen – en kommentar,  s. 285. Den allmänna rättsgrundsatsen är således av 
mycket stor vikt. 
76  Jämför utgången med NJA 2006 s. 738. I detta fall hade den skadelidande uppburit 
trafikskadeersättning för sveda och värk. Frågan som var för handen var om denna ersättning skulle 
avräknas från det i målet yrkade skadeståndet.  HD besvarade frågan jakande – avräkning på det ideella 
skadeståndet skedde genom 5 kap. 3 § SkL. 
77  Andersson, Avräkning respektive skadebestämning – olika justeringsmetoder för att nå ”full 
ersättning”. PointLex, december 2012.



4.3  Flerfaldig ersättning vid en skadehändelse och 

  två skador?  

I ett annat fall som behandlar frågan om flerfaldig ersättning vid en (ideell) 

skadehändelse är AD 2012 nr 2. Omständigheterna i målet är enligt följande. En 

kvinna påbörjande sin praktiktjänstgöring som mjölkerska på en gård. Tanken var 

att hon senare skulle få en tillsvidareanställning. Kvinnan (som var gravid) 

drabbades dock av ett missfall och när hon berättade det för sin arbetsgivare fick 

hon beskedet att hon inte skulle få anställningen. Arbetsgivaren förklarade att det 

då var bättre att anställa en man som inte kunde bli gravid. Kvinnan gjorde därför 

gällande att hon diskriminerats  genom att arbetsgivaren nekat henne anställning – 

beslutet att neka henne anställning hade enligt kvinnan haft ett samband med 

hennes kön. Hon yrkade därmed att AD skulle förplikta arbetsgivaren att (till 

henne) betala diskrimineringsersättning. Beslutet att neka henne anställning hade 

även haft samband med en förväntad framtida föräldraledighet och bröt därför 

mot missgynnandeförbudet i 16 § föräldraledighetslagen. För överträdelsen av 

detta förbud ska arbetsgivaren betala allmänt skadestånd för kränkning. 

Tvisten i fallet gällde således frågan huruvida arbetsgivaren genom att neka 

kvinnan anställning dels gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av 

kön och dels missgynnat henne i strid med föräldraledighetslagen. 

AD konstaterade inledningsvis  – efter prövning av rekvisiten i 1 kap. 4 § 1 p. 

DiskL – att direkt diskriminering förelåg.78  Gällande frågan om arbetsgivaren 

handlat i strid med föräldraledighetslagen anförde AD följande: ”även en 

arbetssökande som vid den aktuella tidpunkten inte har rätt till ledighet såsom 

förälder […] omfattas principiellt sett av lagens skydd mot missgynnande 

behandling.” Man hänvisar till 1 § 1 st. föräldraledighetslagen och dess 

förarbeten (prop. 2005/06:185). I propositionen uttalas att den som hävdar (att ett 
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78 Se domskälen från sidan 4 och framåt i målet.  Jag finner det inte nödvändigt att utförligt ännu en gång 
redogöra för förutsättningarna för direkt diskriminering. Jämför domen med avsnitt 3 här ovan. 



missgynnande har) ett orsakssamband med en föräldraledighet som ligger i en tid 

tillbaka eller som kan komma att bli aktuell i framtiden lär ha svårare att nå 

framgång.79  AD konstaterar därför att ”uttalandet ger belägg för lagstiftarens 

avsikt att även en arbetssökande som nekats anställning på grund av möjligheten 

av en framtida föräldraledighet har blivit missgynnad i strid mot 

föräldraledighetslagen”. AD ansåg därför att kvinnan, när beskedet (att hon inte 

skulle få en anställning) mottogs, att hon omfattades av lagens skydd. Domstolen 

kommer till slutsatsen att arbetsgivaren genom att neka henne anställning gjort 

sig skyldig till en överträdelse av 16 § föräldraledighetslagen.   

Gällande kvinnans rätt till både diskrimineringsersättning och allmänt 

skadestånds fastslog domstolen följande: ”AD har […] gjort bedömningen att 

både […] diskrimineringslagen och […] föräldraledighetslagen är tillämpliga i 

den aktuella situationen”. Utan att precisera sin argumentation dömer AD därmed 

ut både diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd. Ersättningarna slås 

dock ihop till ett gemensamt belopp.
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4.4  Ska Maria tillerkännas både kränknings- och 

  diskrimineringsersättning? 

Om vi nu (äntligen) ska försöka oss  på ”en lösning” på frågan om 

överkompensation i exempel A. Innan vi sätter igång skulle jag dock önska 

markera några väsentliga detaljer (att ha i åtanke). Till en början kan en viktig 

fråga ställas  i sammanhanget är: hur kunde utgångarna i HD- respektive AD-

målen skilja sig åt? Båda målen aktualiserade multipla ersättningskrav. Båda 

målen rörde en skadehändelse vardera. Ändock föll resultaten olika – varför? Låt 

mig (mycket förenklat) sammanfatta utgångarna i T 950-11 och AD 2011 nr 2 

enligt följande figur: 

             T 950-11                                 AD 2011 nr 2 

Vi har således de röda linjerna som jag kan säga illustrerar ”skadan” – alltså det 

som ersätts  (eller ska ersättas). I det vänstra fältet (T 950-11) finns endast ”en 

skada” att kompensera (den som kvinnan ådrar sig i samband med olyckan). 

Denna skada ansågs enligt HD tillräckligt kompenserad genom PSA. I det högra 

fältet (AD 2011 nr 2) ser vi en kvadrat runt kvinnan. Det är tänkt att illustrera det 

skydd kvinnan bär i enlighet med 16 § föräldraledighetslagen. Vi ser också en 

röd markering runt själva kvinnan. Detta fält är tänkt att illustrerar 

diskrimineringslagen och dess diskrimineringsförbud. 
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Vi kan alltså sammantaget säga att skillnaden – i utgångarna – mellan fallen är att 

det från HD inte aktualiseras ”ett skydd” (likt det i AD) – varför ersättning i det 

tidigare fallet inte utgår mer än en gång. Om vi utvecklar detta i förhållande till 

”vad som skadas” och ”vad som ska kompenseras” kan följande sägas.  

Skadeståndsrättsligt sett krävs i normalfallet att det uppkommer en skada på 

angreppsobjektet för att ersättning ska utdömas (för den konkreta skadan). En 

konkret skada kan sägas vara att ”någon får ont” eller att ”något går sönder”. 

Men det är inte ett absolut krav. Gärningen kan nämligen vara 

ersättningsgrundande utan att någon fysiskt eller psykiskt skadas. Man behöver 

inte ens överhuvudtaget ha att göra med en skada.80  Då talar man istället om att 

ett skyddsintresse kränkts och att ersättning ska utgå (för den abstrakta skadan).81

Även om det i själva domen inte framgår någonstans kan jag tycka att det i AD 

2011 nr 2 kan sägas finnas två olika abstrakta skador. Dessa (skador) kan sägas 

vara lagöverträdelserna av diskriminerings- och missgynnandeförbudet i 

diskriminerings- respektive föräldraledighetslagen – i HD-fallet hade man 

”endast” en konkret skada.  

Att utge ersättning för skada på själva personen och eller på det skyddsintresse 

regeln avser att skydda är inget främmande. Man kan då i det senare tala om att 

”(en) skada” är i form av ett angrepp på ett skyddat intresse i abstrakt mening. 

Exempelvis att någon kränkt ditt skydd i en lag – likt det i AD 2011 nr 2.  Man 

kan också tala som i det tidigare om ”(en) skada” på det faktiska 

angreppsobjektet, dvs. skada i konkret mening. Då pratar man om att någon 

(fysiskt eller psykiskt) råkat illa ut. Och beroende på hur vi väljer på att se 

situationen i Marias fall, så kommer (som vi kommer se) resultatet falla olika. 
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Att konstatera antalet skador tycks därför ha en mycket avgörande roll. Vi måste 

för att nå ”en lösning” för Marias del i exempel A sortera ut antalet skador. Låt 

oss därför se närmare på ”vad” det är som ”skadas”.   

Svaret är inte givet, jag får därför ”helt enkelt” utgå från flera lösningar (eller 

rättare sagt lösningsförslag). En stor utmaning för oss och exempel A är att 

kränkningsskadan både kan vara konkret och abstrakt. Vi kan ”i konkret form” 

alltså kränka någon (att någon exempelvis blir ledsen) och vi kan ”i abstrakt 

form” bryta mot 2 kap 3. § SkL (utan att någon blir ledsen) och i båda fall kan 

ersättning utgå. I NJA 2007 s. 570 utdömdes kränkningsersättning, utan att någon 

faktiskt skadats. Domstolen menade då att skadevållaren kränkt det 

skyddsintresse som skadelidande burit på. Och på samma sätt kan vi välja att se 

på situationen i exempel A. Vi kan argumentera för att Maria är en bärare av två 

skydd och att dessa båda kränks. Då ska ersättning utgå för två olika 

regelöverträdelser (kränkningar). Svaret skulle därför bli att arbetsgivaren i 

exempel A kränker Marias två (olika) intressen som skyddas i två olika lagar. Jag 

utvecklar strax detta nedan. 

Vi kan också påstå att Maria ”endast” kränks en gång – eftersom att vi endast har 

ett nedlåtande uttalande. Då skulle svaret bli att kränkningsersättning enligt 

skadeståndslagen avser att täcka samma skada (känslor och obehag) som 

diskrimineringslagen, varför någon flerfaldig ersättning mot bakgrund av T 

950-11 inte ska utgå. Bengtsson menar att de skiftande ersättningsformerna för 

skadestånd- respektive diskrimineringslagstiftningen endast har sin grund i 

rättspolitiska skäl. Därför ställer han sig tveksam till om det räcker för att 

motivera olikheterna. Han redogör för att både kränknings- och 

diskrimineringsersättning avser att täcka känslor såsom obehag, förnedring och 

skam.82  Även Friberg menar att att ”båda ersättningsformerna syftar till att 
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kompensera för den kränkning som överträdelsen av förbudet inneburit, varför 

detta inte borde ersättas mer än en gång”.83 

Ersättning vid diskriminering kan därav sägas bidra till ”samma” upprättelse för 

den skadelidande, det vill säga att diskrimineringsersättning ”plåstrar om samma 

sår” som 2 kap. 3 § SkL avser att täcka. Frågan blir därför om den ena 

ersättningsformen inte överlappar den andra och att det sålunda kan bli tal om 

överkompensation. Det är i vart fall inte helt orimligt att argumentera så. Därför 

kan ”svaret” (på frågan i exempel A) bli att Maria inte ska tillerkännas både 

kränknings- och diskrimineringsersättning mot bakgrund av nyssnämnd litteratur 

samt T 950-11 som på ett tydligt redogör för att en skada oavsett typ inte ska 

överkompenseras. 

Men om vi återvänder till synsättet att det är två intressen som kränks, så kan vi å 

andra sidan mena att både kränknings- och diskrimineringsersättning ska utgå, 

för att reglerna avser att täcka olika intressen. Skyddet i diskrimineringslagen kan 

sägas omfatta mer än bara den enskildes intressen i det enskilda fallet. Bengtsson 

menar att: ”man lär då inte tänka så mycket på den enskilde skadelidande utan på 

den diskriminerande grupp han eller hon till hör – det är den [grupp] som ska 

skyddas mot den nedvärdering diskrimineringen utgör”.84  En sådan tanke (att 

skydda ett helt kollektiv) är inte avsedd med 2 kap. 3 § SkL. Argumentet för att 

Maria således ska medges både kränknings- och diskrimineringsersättning är att 

den som bryter mot både en bestämmelse i skadeståndslagen och 

diskrimineringslagen ska betala vardera ersättningar för att reglerna avser att 

skydda olika intressen. Vi har alltså två ”skador” på ”abstrakt nivå” vilka båda 

ska ersättas för att ersättningarna fyller två olika syften. 

Diskrimineringslagen har dessutom ett mycket starkt preventivt syfte85 (och även 

om skadeståndslagen naturligtvis också kan säga ha ett hot om skadestånd, så är 
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83 Friberg, Kränkningsersättning, s. 492. 
84 Bengtsson, Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper, s. 37.
85 Det framgår redan av lagtexten. 



det tydligare understruket i diskrimineringslagen) varför det då skulle tala för att 

båda ersättningarna borde medges; i ett fall för att markera att diskriminering inte 

tolereras (fokus blir då på skadevållaren) och i det andra fallet att kompensera 

den skadelidande för obehag och liknande. Synen skulle då vara mer fokus på 

diskrimineringslagen som sanktion än reparation.  

I förarbetena till diskrimineringslagen, nämns också att diskrimineringsersättning 

och allmänt ideellt skadestånd i praktiken skulle utgå (på olika grunder). Om en 

domstol till exempel skulle finna att en uppsägning både varit diskriminerande 

och skett utan att formföreskrifterna i lagen (1982:80) om anställningsskydd 

iakttagits  ska dels  diskrimineringsersättning utgå med anledning av uppsägning, 

dels allmänt skadestånd utgå på grund av formfelet.86 

Jag finner dock personligen att skillnaden mellan kränknings- och 

diskrimineringsersättning inte är lika självklar som den i exemplet som anges  i 

propositionen här ovan. Detta med tanken på att både kränknings- och 

diskrimineringsersättning är avsedda att kompensera obehag, rädsla eller skam. 

Detta resonemang skulle därför tala mot att döma ut ersättningarna parallellt i 

exempel A. Även Friberg är inne på en liknande linje (gällande exemplet i 

förarbetena kontra 5 kap. 1 § DiskL/ 2 kap. 3 § SkL): ”vad som talar mot att 

anlägga samma synsätt [diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd enligt 

l a g e n o m a r b e t s s k y d d ] p å s k a d e s t å n d f ö r k r ä n k n i n g o c h 

diskrimineringsersättning är att båda målen avgörs  av allmän domstol,87  och att 

det i propositionen angivna exemplet avser två helt olika grunder för anspråket, 

ett formfel respektive en diskriminerande åtgärd”, ett resonemang jag delar.   Om 

vi ser över figuren från ovan igen, kan följande nämnas:  
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Vi kan välja att argumentera på två olika sätt för olika resultat i ersättningsfrågan: 

Vi kan välja att argumentera för att diskrimineringsersättning och 

kränkningsersättning avser att täcka olika intressen (som figuren till höger här 

ovan). Vi menar då att vi har två skador (två överträdelser som ska kompenseras 

var för sig). Om vi däremot menar att reglerna avser att täcka samma känslor så 

kan det bli tal om en eventuell avräkning – för att inte få en överkompensation av 

ideell skada. Då menar vi att vi endast har en skada (som i Marias fall är det 

antagningsbesked som väcker det starka obehaget). Då skulle vi peka på den 

vänstra figuren här ovan som den mest lämpliga (den utan något särskilt skydd 

runt). 
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5  Sammanfattning

Målet med skadeståndsrättslig ersättnings-
bestämmande sägs ofta vara att ge ”full 
ersättning”. Att detta många gånger blir en chimär 
är givet – för hur värderar man en ”spik-i-foten”?

Håkan Andersson

Jag har i denna uppsats sökt svar på när kränknings- respektive 

diskrimineringsersättning ska utgå. I det tidigare har följande konstateras. Det 

ska för det första röra sig om ett brottsligt angrepp. Det ska också vara av 

allvarlig karaktär samt att angreppet ska vara på någon annans person, frid, frihet 

eller ära. I det senare (om vi har direkt diskriminering för handen) ska 

diskrimineringsersättning grundas vid missgynnande, jämförbar situation och ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Den 

avgörande frågan för detta arbete har således varit om vi i en situation kan tänka 

oss  medge rätt till både kränknings- och diskrimineringsersättning. Frågan är 

varken avgjord och svaret ännu mindre givet. Jag kan dock tycka att en 

argumentationslinje kan dras åt både ett bifall och ett ogillande. 

Beroende på om vi väljer att konstatera att det är regelöverträdelserna som ska 

kompenseras (vilka i vårt fall är två stycken) så kan det i vart fall utifrån 

exempelvis AD 2011 nr 2 en argumentation för det byggas upp. Om vi däremot 

menar att vi endast har en skada (själva antagningsbeskedet) och att kränknings- 

och diskrimineringsersättning avser att täcka samma intressen  så kan vi utifrån 

den allmänna rättsgrundssatsen mena att Maria endast ska kompenseras enligt en 

regel. Jag hoppas av naturliga skäl att ingen någonsin ska behöva drabbas av ett 

sådant elakt besked som Maria i mitt exempel, men skulle situationen i praktiken 

aktualisera sig skulle jag vara först i ledet att läsa domen – eftersom att jag idag 

har två potentiella ”svar”.    
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