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Abstract 

 
In this thesis, the provision of excusable excess in the Penal Code, Chapter 24 Section 6 has 

been investigated with a legal-judicial perspective. The provision of excusable excess is 

applicable e.g. when a person acts in self-defence, but uses excessive violence that is clearly 

unjustifiable to defend himself. In such cases, there is a possibility for the court to excuse the 

defendant if the circumstances were such that he had certain difficulties in coming to his 

senses. Furthermore, the provision is subjective in the sense that the assessment only should 

be focusing on the individual’s capacity to come to his senses at the time of the incident. 

 

However, the meaning of the expression “certain difficulties in coming to his senses” does not 

appear in the law. The purpose of this thesis has been to investigate the meaning of this 

expression. More specifically, the thesis has examined which circumstances are relevant in 

the assessment and the relative importance of these circumstances. The ambition has also 

been to investigate whether any patterns or structures can be found in the Supreme Court’s 

adjudication. Therefore, Nils Christie’s theory of the Ideal Victim has been applied to certain 

precedents from the Supreme Court. More precisely, Nils Christie’s criteria for the Ideal 

Victim have been applied to the defendant in each case. Thus, it has been possible to 

investigate whether there are any common denominators among the persons who have, and 

who have not, been excused because of the provision in the Penal Code, Chapter 24 Section 6. 

 

This thesis describes the circumstances that, according to the traditional sources of law, 

should be taken into consideration in the assessment, as well as the circumstances that have 

been taken into account in the application of the law. Some conclusions are that certain 

circumstances, in comparison to the legislator’s intention, are given greater importance in the 

adjudication. Furthermore, some circumstances are given greater importance than they 

should, and other circumstances are given less importance than they should. Finally, it 

sometimes appears that broader moral judgements regarding the defendant are taken into 

consideration in the assessment. 
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1.   Inledning 
 

1.1  Ämnet  

Föreställ dig att A och B är grannar och bor ute på landet. B är känd för att vara områdets 

bråkstake. Tidigare har han skrikit på grannar samt uppträtt aggressivt och olämpligt. En dag 

när A är hemma med barnen ser han B komma gående mot huset. A blir rädd då B den 

föregående dagen hade hotat A och hans familj. A går ut ur huset och säger åt B att lämna 

tomten. B svär och hotar att han ska döda A och hans barn. Därefter tar B fram en kniv och 

gör utfall mot A. A lyckas avvärja attacken. Det visar sig att A har en hammare i bakfickan då 

han tidigare under dagen ägnat sig åt att snickra på huset. Han tar fram hammaren och slår 

mot B:s huvud. Han slår flera gånger, så pass många gånger att B hamnar på marken. Men A 

fortsätter att slå med hammaren. När polisen anländer till platsen grips A. B är svårt skadad 

och avlider senare. Vid huvudförhandlingen berättar A om hur han fruktade för sitt eget och 

sina barns liv när B kom till huset. Han beskriver att han fick panik och att han nästan agerade 

reflexmässigt. Han tappade kontrollen och hans förmåga att tänka på ett rationellt sätt var i 

dåläget obefintligt. Även flera vittnen berättar om hur A var försatt i ett chocktillstånd efter 

händelsen. Hans beteende är märkligt då han aldrig tidigare betett sig hotfullt eller på ett 

aggressivt sätt.   

 

Det kan konstateras att A visserligen har haft rätt till nödvärn då han blivit attackerad med 

kniv av B. Problemet är att han använt sig av för mycket våld för att avvärja angreppet och 

han kan därför inte frias pga. bestämmelsen om nödvärn i BrB 24 kap. 1 § Trots detta finns en 

möjlighet för A att gå fri från ansvar enligt bestämmelsen om nödvärnsexcess i BrB 24 kap. 6 

§. Den fråga som domstolen måste ta ställning till är huruvida A ska ursäktas (och därmed 

undgå straffansvar) då han svårligen kunde besinna sig.  

 

Ämnet för denna uppsats är bestämmelsen om nödvärnsexcess i BrB 24 kap. 6 §. Att den 

angripne svårligen kunde besinna sig är något som slentrianmässigt brukar anföras från 

försvarets sida. Bestämmelsens existens kan emellertid inte till någon del beskrivas som 

onödig eller omotiverad, utan den är tvärtom av stor vikt.  Eftersom nödvärnssituationer 

vanligtvis inträder plötsligt och oväntat händer det inte alltför sällan att den angripne tar till 

övervåld för att försvara sig.1 Situationen är påfrestande och ger den angripne endast lite 

                                                
1 Prop. 1962:10 Del B, s. 338.  
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utrymme att överväga alternativa handlingsmöjligheter. Därför kan det vara förståeligt att den 

angripne inte slutar slå eller sparka vid rätt tidpunkt. Vidare kan rättspraxis i vissa hänseenden 

beskrivas som tämligen sträng vad gäller rätten till nödvärn enligt BrB 24 kap. 1 §. Om den 

angripne använt vapen eller livsfarliga tillhyggen för att försvara sig bedöms gärningen ofta 

som uppenbart oförsvarlig.2 I dessa situationer utgör ansvarsfrihetsgrunden i BrB 24 kap. 6 § i 

princip den enda möjligheten för den angripne att gå fri från straff.  

 

Tillämpningen av bestämmelsen vållar dock en del svårigheter. Orsakerna till detta kan sägas 

vara flera. För det första grundar sig problematiken i att nödvärnsexcessen utgör en subjektiv 

ansvarsfrihetsgrund i den bemärkelsen att domstolen vid bedömningen ska pröva om just den 

angripne ifråga hade svårigheter att besinna sig. Detta betyder att domstolen ska visualisera 

samtliga omständigheter vid händelsen, inkluderat objektiva sådana som t.ex. farans art och 

tiden till förfogande, utifrån den angripnes perspektiv. Eftersom det inte är möjligt att helt och 

hållet leva sig in i andra människors föreställningar öppnar detta upp för tämligen godtyckliga 

domstolsbedömningar. För det andra framgår inte uttryckligen av lagtexten vad som menas 

med att svårligen kunna besinna sig. Detta ger bilden av att det inte finns några begräsningar 

i vilka slags omständigheter som domstolen kan ta hänsyn till vid bedömningen. Viss 

vägledning om hur en korrekt bedömning ska ske framkommer av förarbetena samt i 

doktrinen. Praxis kan emellertid sägas vara den viktigaste rättskällan på området. Samtidigt 

kan excessbestämmelsen generellt beskrivas som en av de mer svårtillämpade 

ansvarsfrihetsgrunderna.3 Följden av detta blir att domstolarna ofta står utan vägledning och 

att de har tämligen lite att förhålla sig till vid bedömningen. Dessutom rör det sig om svåra 

avvägningar där utfallet får stora konsekvenser för den enskilde ifråga; det handlar om 

huruvida denne ska frias eller fällas. Detta har lett till en spretig praxis där domstolarna inte 

sällan landar i olika slutsatser beroende på vilka omständigheter som anses vara av störst vikt. 

 

Att det förhåller sig på detta sätt är otillfredsställande. Bestämmelsen om excess utgör en 

beståndsdel i straffrättens allmänna del och är därmed potentiellt avgörande för om en gärning 

ska anses vara straffbar eller straffri. Domstolens utfall i bedömningen är inte endast av vikt 

för den enskilde ifråga, utan har även en normativ påverkan på samhället på så sätt att den ger 

svar på frågan vilka handlingar man som medborgare får företa utan straffansvar. Med 

anledning av detta torde det vara viktigt att eftersträva en enhetlig tillämpning av 

                                                
2 Se t.ex. NJA 2005 s. 237 och NJA 1995 s. 661.  
3 Se t.ex. Borgeke, s. 583; Lernestedt, s. 166. 
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bestämmelsen. Den övergripande avsikten med uppsatsen är därför att grundligt undersöka 

BrB 24 kap. 6 § och reda ut vad som menas med att svårligen kunna besinna sig. Då lagtexten 

och förarbetena inte närmare preciserar bestämmelsens tillämpningsområde är det av särskilt 

vikt att ingående undersöka hur BrB 24 kap. 6 § har tillämpats av domstolarna.  

 

1.2  Terminologi 

I uppsatsen sker en regelmässig användning av vissa begrepp vilka kommer att redas ut i detta 

avsnitt. Då det i uppsatsen kommer att nämnas olika typer av bedömningar är det viktigt att 

läsaren förstår vilken bedömning det är fråga om. När det gäller nödvärnssituationer kan även 

konstateras att båda de inblandade parterna har gjort sig skyldiga till otillåtna gärningar; 

därför kan bägge beskrivas som gärningspersoner. Alltså är det viktigt att läsaren håller reda 

på vem som är vem.  

 

Uppsatsen fokuserar på följande situation: 

 

A Ü B: 

A blir först angripen av B.  

 

A Þ B:  

A försvarar sig mot B med övervåld.  

 

I uppsatsen kommer A att benämnas den angripne då han är den som först råkar ut för ett 

brottsligt angrepp. A skyddar sig mot B som kommer att kallas för angriparen. Viktigt att 

minnas är att domstolen ska ta ställning till om A, dvs. den angripne, ska gå fri från straff då 

han svårligen kunde besinna sig.  

 

Vidare kommer termen försvarlighetsbedömningen att användas när det rör sig om 

bedömningen huruvida den angripnes våld varit uppenbart oförsvarligt inom ramen för 

nödvärnsrätten enligt BrB 24 kap. 1 §. När det gäller bedömningen om den angripne ska 

ursäktas med stöd av BrB 24 kap. 6 § då han svårligen kunde besinna sig kommer jag att 

använda mig av begreppet besinningsbedömningen.  
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Det bör även tilläggas att jag valt att genomgående i uppsatsen skriva personliga pronomen i 

maskulin form, dvs. ”han”. Anledningen är att uppsatsen blir onödigt omfattande och tung om 

man väljer att skriva ”han eller hon”. Detta utgör alltså inte något ställningstagande kring 

genus och nödvärnsrätt. Pronomenet ”han” bör därför tolkas som att det står för båda könen.   

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ska på ett djupgående sätt behandla nödvärnsexcess. Då kärnan i 

excessbestämmelsen är besinningsbedömningen är det denna som särskilt kommer att 

fokuseras på. Syftet är därför att undersöka vilka omständigheter som beaktas vid 

besinningsbedömningen enligt BrB 24 kap. 6 §.  I anslutning till detta måste även vissa andra 

frågor undersökas, t.ex. om vissa omständigheter är av större vikt än andra och därför särskilt 

ska beaktas vid bedömningen. En annan aspekt att behandla är hur domstolarna i publicerad 

praxis förhåller sig till lagstiftarens avsikt med excessbestämmelsen. Bl.a. därför fordras även 

en redogörelse för excessbestämmelsens historik. 

 

Med anledning av det övergripande syftet uppkommer vissa frågeställningar som ämnas att 

besvaras i framställningen. Frågeställningarna är följande: 

 

•   När aktualiseras bestämmelsen om nödvärnsexcess? 

•   Vilka omständigheter beaktas vid besinningsbedömningen och vilken relativ vikt ges 

de? 

 

För att på ett så grundligt sätt som möjligt redogöra för nödvärnsexcessens innehåll torde det 

emellertid inte räcka med att fastställa och analysera gällande rätt. Ambitionen är att gå längre 

än så och försöka uppmärksamma eventuella mönster och strukturer i domstolarnas 

besinningsbedömningar. Ambitionen är även att undersöka om det finns omständigheter som 

har beaktats av domstolarna i rättstillämpningen utan att detta uttryckligen framgått. 

Alternativt: Har vissa omständigheter givits större vikt vid besinningsbedömningen utan att 

detta uttryckligen nämnts? För denna undersökning kommer Christies teori om det idealiska 

offret att användas som ett verktyg och hjälpmedel. I teorin uppställs ett antal kriterier som 

utmärker det idealiska offret.4 Dessa kriterier kommer i framställningen att relateras till HD:s 

                                                
4 Se närmare Christie, s. 46–60 och avsnitt 6.2. 
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praxis, bl.a. på så sätt att de angripna personerna i rättsfallen kommer att analyseras utifrån 

Christies teori.   

 

Utifrån nämnda syfte kan följande frågeställningar uppställas: 

 

•   Går det att utifrån Christies teori om det idealiska offret finna några gemensamma 

nämnare bland de angripna personerna som har, respektive inte har, ursäktats med 

stöd av BrB 24 kap. 6 §?  

•   Går det att finna omständigheter som HD särskilt beaktat vid besinningsbedömningen 

utan att detta uttryckligen framgått?  

 

1.4  Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna krävs att flera metoder används. 

Den rättsdogmatiska metoden har använts för att fastställa gällande rätt avseende 

nödvärnsexcess. Syftet med denna rättsvetenskapliga metod är både att beskriva gällande rätt 

och att systematisera denna.5 Genom att använda metoden går det t.ex. att klarlägga rättsläget 

och beskriva hur en viss lösning ser ut på ett konkret problem. Därför kan påstås att den 

rättsdogmatiska metoden till viss del är praktiskt syftande.6 Målet med systematiseringen av 

rätten är att uppnå koherens. Med detta menas att åstadkomma ett enhetligt och 

sammanhängande rättssystem. Genom systematiseringen av rätten kan resultat nås som har en 

mer allmän och övergripande betydelse. Detta leder till att resultaten kan ha en stor inverkan 

på t.ex. rättstillämpningen.7  

 

Rättsdogmatiken är en kvalitativ och icke kvantitativ metod. Inom ramen för metoden är 

tolkning en framträdande aspekt. Utgångspunkten vid tillämpningen av metoden är, i likhet 

med rättskälleläran, de allmänt accepterade rättskällorna. Genom att undersöka vad som 

anförs i lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin kan dras slutsatser vilka presumeras utgöra 

gällande rätt.8 Inom rättsdogmatiken är rättskällornas olika auktoritet av betydelse för 

analysen. Det är dock förutbestämt vilken rättskälla som har högst auktoritet i en hierarkisk 

                                                
5 Sandgren, s. 43.  
6 Korling & Zamboni, s. 25 ff. 
7 Sandgren, s. 43. 
8 Korling & Zamboni, s. 21.  
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ordning, då lagen står högst placerad. Det bör även noteras att metoden är dogmatisk då det i 

princip är förutbestämt att materialet (dvs. rättskällorna) uppfyller kravet på validitet.9  

 

Normalt ställs ett krav på att rättskällematerialet ska vara så aktuellt som möjligt.10 Vad avser 

rättskällor som behandlar frågan om nödvärnsexcess kan generellt sägas att mycket är av 

äldre datum. I uppsatsen har t.ex. förarbetsuttalanden från första hälften av 1900-talet 

undersökts. Inget tyder emellertid på att dessa inte längre uppfyller kravet på aktualitet, bl.a. 

då dessa har beaktats i nyare praxis. Vidare har det varit nödvändigt att beakta dessa 

rättskällor av äldre datum för att förstå lagstiftarens avsikt med bestämmelsen samt för att 

kunna dra slutsatser om hur domstolarna i rättstillämpningen förhåller sig till lagstiftarens 

avsikt. Gällande materialet kan även noteras att vissa refererade hovrättsavgöranden har 

undersökts. Detta har gjorts då antalet HD-avgöranden där frågan om nödvärnsexcess ställs på 

sin spets inte är alltför många. Det är inte uteslutet att inom ramen för rättsdogmatiken även 

använda annat material, t.ex. underrättsavgöranden, för att berika analysen i 

framställningen.11 

 

Då syftet med uppsatsen sträcker sig längre än att fastställa och diskutera gällande rätt har en 

rättsanalytisk metod använts. Den rättsanalytiska metoden har inte endast som uppgift att 

fastställa gällande rätt, utan även att på ett friare sätt analysera rätten. Med detta åsyftas t.ex. 

att kritisera rätten samt på ett kritiskt sätt utvärdera rätten.12 Analysen behöver inte endast 

bygga på de traditionella rättskällorna utan kan grundas på fler typer av material, t.ex. 

utländsk rätt och underrättspraxis.13 I denna uppsats har analysen till stor del grundat sig på de 

traditionella rättskällorna, men även t.ex. artiklar från rättsvetenskapliga tidskrifter samt, som 

ovan nämnts, viss publicerad hovrättspraxis.  

 

Inom ramen för en rättsanalytisk metod är det även möjligt att analysera stoffet med ledning 

av en viss infallsvinkel. Således är det möjligt att utnyttja en teori från andra vetenskaper för 

att t.ex. analysera en viss lagbestämmelse.14 Genom att använda andra discipliners resultat 

kan möjligheterna att studera rätten ur nya perspektiv utvidgas.15 Som nämnts syftar 

                                                
9 Sandgren, s. 44.  
10 A.a., s. 33 f.  
11 A.a., s. 44.  
12 Korling & Zamboni, s. 45 f. 
13 Sandgren, s. 46. 
14 A.a., s. 47 och 71 f. 
15 A.a., s. 52. 
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uppsatsen även till att försöka finna mönster och strukturer i domstolarnas 

besinningsbedömningar. Detta kommer att ske med hjälp av Christies teori om det idealiska 

offret. Christies teori bör således ses som en sociologisk infallsvinkel vilken är behjälplig med 

att analysera rättspraxis i enlighet med uppsatsens syften.  

 

1.5  Avgränsningar 

Av lagtexten framgår att excessbestämmelsen aktualiseras i en mängd olika situationer. 

Ansvarsfrihetsgrunden i BrB 24 kap. 6 § är osjälvständig på så sätt att den fordrar existensen 

av en annan ansvarsfrihetsgrund. Denna framställning kommer dock endast att behandla 

nödvärnsexcess. Detta innebär att uppsatsen inte kommer att behandla övriga situationer där 

excess aktualiseras, dvs. där någon med stöd av reglerna om laga befogenhet, förmans order 

osv. i BrB 24 kap. 2–5 §§ eller PolisL har haft rätt att företa en annars straffbelagd gärning. 

Någon redogörelse för nödexcess kommer således inte heller att ges. Visserligen finns en del 

HD-avgöranden där frågan om nödexcess behandlas.16 Dessa rättsfall kommer dock inte att 

inkluderas, då det inte har ansetts vara behövligt för att ge en heltäckande bild av rättsläget 

kring nödvärnsexcess. Detta då HD beaktar samma typer av omständigheter i rättsfallen som 

rör nödexcess som i rättsfall rörande nödvärnsexcess.  

 

I uppsatsen finns ett kapitel (4) som handlar om nödvärnsrätten och vad som menas med 

uppenbart oförsvarligt agerande enligt BrB 24 kap. 1 §. Det är nödvändigt att inkludera ett 

sådant kapitel, då nödvärn utgör en nödvändig förutsättning för nödvärnsexcess. Frågan om 

nödvärnsrättens gränser har dock endast inkluderats i den mån det behövts för uppsatsens 

syfte, dvs. att utreda nödvärnsexcess. Detta innebär att redogörelsen för nödvärnsrätten är 

långt ifrån fullständig. Det bör även anmärkas att fokus i uppsatsen främst kommer att vara på 

sådana nödvärnssituationer som avses i de två första punkterna i BrB 24 kap. 1 § 2 st. Denna 

avgränsning är naturlig då det till stor del saknas prejudikat angående excessfrågan rörande de 

två andra punkterna, dvs. BrB 24 kap. 1 § 2 st. 3–4 pp.  

  

Slutligen bör nämnas att endast svensk rätt kommer att behandlas. Framställningen har ett 

strikt straffrättsligt perspektiv i den bemärkelsen att processuella frågor rörande t.ex. 

bevisning helt och hållet har uteslutits.  

                                                
16 Se t.ex. NJA 1988 s. 495 och NJA 2004 s. 786.  
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1.6  Disposition 

Närmast i uppsatsen, dvs. i kapitel 2, följer en redogörelse för brottsbegreppet och de 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att straffrättsligt ansvar ska aktualiseras. I kapitel 

3 följer en historisk bakgrund där nödvärnsexcessens historia behandlas. Kapitel 4 består av 

en rättsdogmatisk undersökning av gällande rätt ifråga om nödvärn, dvs. bestämmelsen i BrB 

24 kap. 1 §. I kapitel 5 ges en utförlig beskrivning av bestämmelsen om nödvärnsexcess. I 

kapitlet redogörs för vad som uttalas i förarbeten och doktrin, samt för hur bestämmelsen har 

tillämpats i viss publicerad praxis. Kommentarer och analytiska diskussioner förs 

genomgående i kapitlet. I kapitel 6 står Christies teori om det idealiska offret i fokus. Där ges 

en redogörelse för teorin, vilken i slutet av kapitlet appliceras på relevanta HD-avgöranden. 

Även i detta kapitel kommer analysen att föras genomgående. Avslutningsvis ges i kapitel 7 

kommentarer och slutsatser utifrån vad som framgått av den tidigare framställningen.  
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2.   Förutsättningar för straffrättsligt ansvar 
 

2.1  Inledning 

Syftet med detta kapitel är att kortfattat redogöra för vad som krävs för att en gärning ska 

utgöra ett brott. Detta är behövligt då BrB 24 kap. 6 § utgör en beståndsdel i det svenska 

brottsbegreppet. Det är omöjligt att inom ramen för denna uppsats ge en fullständig 

beskrivning av den allmänna straffrätten och brottsbegreppets olika beståndsdelar.17 Detta 

avsnitt kan därför beskrivas som en (åter)introduktion till det straffrättsliga landskapet med 

brottsbegreppet i fokus. 

 

Kapitlet inleds med en redogörelse för brottsbegreppets olika kriterier. Därefter redogörs för 

vad som menas med ansvarsfrihetsgrunder, vilket är av stor vikt då både nödvärn och excess 

tillhör denna kategori. 

 

2.2  Brottsbegreppet 

En grundläggande princip i straffrätten är den s.k. konformitetsprincipen. Denna innebär att 

en person inte bör anses ansvarig för ett brott, om han inte kunde rätta sig efter lagen. 

Principens huvudfunktion ligger på lagstiftningsplanet då lagstiftaren bör undvika att 

kriminalisera gärningar som gör att den som inte kunde agera annorlunda riskerar 

straffansvar.18  

 

Legaldefinitionen av vad som är ett brott finns i BrB 1 kap. 1 § och har följande lydelse:  

 
Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken 
straff som sägs nedan är föreskrivet. 
 

Denna kortfattade beskrivning utgör inte en fullständig redogörelse av brottsbegreppets 

samtliga delar.  Av paragrafen framgår inte vad som de facto krävs för att en gärning ska 

utgöra ett brott och därmed vara klandervärd och straffbar. Att en gärning är belagd med ett 

visst straff är inte tillräckligt för att det ska kvalificeras som ett brott. Det krävs nämligen att 

en rad andra förutsättningar är uppfyllda för att ett brott ska vara förövat. 

 
                                                
17 För en fullständig redogörelse av brottsbegreppet, se t.ex. Asp m.fl., vilken detta kapitel i huvudsak grundar 
sig på. 
18 Asp m.fl., s. 48 och 270 ff. 
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Dessa förutsättningar kan huvudsakligen delas in i två sidor då brottsbegreppet kan beskriva 

som tudelat. I den första, som i denna uppsats kommer att kallas för gärningssidan, återfinns 

de rekvisit som fordras för att en gärning ska anses vara otillåten. I den andra, kallad 

ansvarssidan, finns de rekvisit som krävs för att en gärningsperson ska kunna hållas 

personligt ansvarig för den otillåtna gärningen. Dessa två huvudgrupper kan sedan i sin tur 

delas in i vardera två undergrupper. För att en otillåten gärning ska vara förövad krävs dels att 

gärningen är brottsbeskrivningsenlig (dvs. uppfyller rekvisiten i ett straffbud), dels att det inte 

föreligger några rättfärdigande omständigheter. För att gärningspersonen ska anses bära ett 

personligt ansvar krävs dels att det allmänna skuldkravet är uppfyllt, dels att det inte 

föreligger några ursäktande omständigheter.19 Samtliga förutsättningar på både gärningssidan 

och ansvarssidan måste vara uppfyllda för straffansvar. 

 

På gärningssidan kan konstateras att det är det yttre handlandet, alltså det som de facto har 

skett, som står i fokus.20 Det är endast gärningen som beaktas. Om gärningen 

överensstämmer med någon eller några av de brott som beskrivs i BrB:s brottskatalog 

föreligger brottsbeskrivningsenlighet. Vidare krävs att det inte föreligger några rättfärdigande 

omständigheter. De rättfärdigande omständigheterna är nöd, nödvärn, offentlig maktutövning, 

handlande på förmans order samt handlande med samtycke.21 Vid bedömningen av om det 

förelegat några rättfärdigande omständigheter har domstolen endast att förhålla sig till de 

objektiva omständigheterna så som de utspelade sig vid händelsen.  

 

På den ansvarssidan är det gärningspersonen (som individ) som står i fokus. Här finns 

utrymme att inräkna gärningspersonens eventuella viljor, uppfattningar, tankar, känslor och 

avsikter. För att gärningspersonen ska anses bära ett personligt ansvar för gärningen krävs att 

det allmänna skuldkravet är uppfyllt, dvs. att denne handlat med uppsåt eller oaktsamhet. 

Inom ramen för det allmänna skuldkravet fordras enligt den s.k. täckningsprincipen att 

gärningspersonens uppsåt (eller oaktsamhet vid oaktsamhetsbrott) täcker den rättsstridiga 

handlingen. Det bör alltså råda konsensus mellan gärningen och gärningspersonens 

uppfattning av gärningen. Vidare krävs att några ursäktande omständigheter inte är för 

handen. Existerande ursäktande omständigheter är ej självförvållad tillfällig sinnesförvirring, 

excess (dvs. att den angripne svårligen kunde besinna sig), straffrättvillfarelse samt frivilligt 

                                                
19 A.a., s. 58 ff.  
20 Agge & Thornstedt, s. 62 f.  
21 Asp m.fl., s. 208 ff.  
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tillbakaträdande.22 För att avgöra huruvida det har förelegat några ursäktande omständigheter 

ska domstolen bedöma varje person individuellt. Ursäktande omständigheter är således 

omständigheter av personlig betydelse och kommer endast den till godo hos vilken de 

föreligger. 

 

2.3  Ansvarsfrihetsgrunder 

Både de rättfärdigande och de ursäktande omständigheterna kan ges samlingsnamnet 

ansvarsfrihetsgrunder. Oavsett om en gärningsperson rättfärdigas eller ursäktas av domstolen 

blir utgången i praktiken densamma, dvs. att denne går fri från straff. För att ett brott ska ha 

förövats fordras frånvaro av både rättfärdigande och ursäktande omständigheter.  

 

Det är dock viktigt att minnas de skillnader som skiljer dessa två grupper åt. Medan 

rättfärdigande omständigheter är kopplade till gärningen hänför sig ursäktande 

omständigheter till gärningspersonen. Detta betyder att bedömningen huruvida det föreligger 

några rättfärdigande omständigheter alltid görs före bedömningen om det föreligger några 

ursäktande omständigheter. Om en domstol anser att gärningspersonen är rättfärdigad innebär 

detta att personen anses ha begått en tillåten handling. Om gärningspersonen ursäktas innebär 

detta att domstolen konstaterat att personen har begått en otillåten gärning, men att det istället 

är förekomsten av vissa ursäktande omständigheter som gör att denne går fri från straff. 

Moraliskt kan därför påstås finnas en skillnad mellan att bli rättfärdigad (”du handlade rätt”) 

respektive ursäktad (”du handlade fel men ursäktas”). Denna skillnad har också betydelse för 

medverkansläran då det krävs att det föreligger en otillåten gärning för att någon ska kunna 

tillskrivas medverkansansvar. Om gärningen är rättfärdigad är handlingen inte otillåten och 

följaktligen finns det inget att medverka till. Om gärningspersonen istället ursäktas existerar 

en otillåten gärning som andra kan tillskrivas ansvar för.23   

  

                                                
22 A.a., s. 369 ff.  
23 Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig.  
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3.   Historik 
 

3.1  Inledning 

I detta kapitel ges en historisk redogörelse för hur excessbestämmelsen infördes i svensk 

lagstiftning samt hur den sedan har kommit att ändras över tid. Syftet med kapitlet är att ge en 

bild av hur och varför bestämmelsen om excess infördes, på vilket sätt bestämmelsen har 

ändrats och hur detta har motiverats. Särskild vikt har lagts vid de motiv och skäl som anförts 

från lagstiftarens sida i förarbetena.  

 

I och med den samhörighet som föreligger mellan nödvärnsrätten och excessbestämmelsen 

har det varit omöjligt att inte i viss mån även inkludera en redogörelse för nödvärnsrättens 

historia. Den redogörelsen sker dock på ett relativt mer övergripande sätt än ifråga om 

excessbestämmelsen. Avsnittet tar sin början i 1734 års MB, i vilken fanns en bestämmelse 

om nödvärn, men inte om excess. 

 

3.2  En historisk genomgång 

3.2.1   1734 års missgärningsbalk 

I och med att MB trädde ikraft år 1734 infördes nödvärnsinstitutet i svensk rätt.24 Begreppet 

nödvärn användes emellertid inte, istället talades det om nöd. Enligt MB 26 kap. 4 § fanns en 

rätt för den angripne att döda angriparen ifall det inte fanns någon annan utväg. Det rörde sig 

dock om en mycket begränsad nödvärnsrätt som endast medgavs vid vissa svårare brott och 

när den angripne blev så pass allvarligt överfallen att han inte kunde rädda sitt liv på annat 

sätt. Det uppställdes ytterst oförmånliga bevisregler, vilka lade bevisbördan på den 

angripne.25 Detta innebar att den angripne på egen hand var tvungen att bevisa att han 

gärningstillfället hade blivit så svårt angripen att det inte funnits någon annan utväg än att 

döda angriparen. Någon bestämmelse om straffrihet vid excess fanns inte i MB; det dröjde 

nästan hundra år innan en sådan reglering tillkom.  

 

                                                
24 Så beskrivs det i SOU 1934:56, s. 7.  
25 Se MB 26 kap. 4 §. 
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3.2.2   1832 års förslag till allmän criminallag 

Lagkommitténs år 1832 avgivna förslag till allmän criminallag innefattade den första mer 

allsidiga regleringen av nödvärnsrätten.26 Nödvärn utgjorde en grund för strafflöshet och 

beskrevs som ”rättigheten att med våld hindra verkställighet av påbörjad rättskränkning”.27 

Rätt till nödvärn ansågs föreligga när en person med våld eller hot blev så överfallen att fara 

för liv eller hälsa förelåg, alternativt då angriparen gjorde sig skyldig till straffbart 

könsumgänge eller frihetsberövande. Bestämmelsen innebar en rätt för den angripne att 

avvärja angreppet med våld utan att riskera att straffas för detta, så länge han höll sig inom 

ramen för vad som var nödvändigt för att avvärja faran.28  

 

I förslaget fanns även en bestämmelse om excess. Om den angripne hade gjort mer än vad 

som var nödvändig hade domstolen efter omständigheterna att pröva om han skulle straffas 

för uppsåtligt brott eller endast för vållande. Det fanns alltså en möjlighet att sänka straffet 

genom att endast straffa den angripne för ett oaktsamhetsbrott. Framgick det av 

omständigheterna att ”den angripne varit försatt i ett sådant tillstånd av hastig och trängande 

nöd eller fara, att han ej kunnat besinna sig [min kurs.]” skulle han frias från allt straff för 

överskridandet av nödvärnets gräns.29 Lagkommittén anförde att det inte skulle anges några 

närmare riktlinjer eller presumtioner för hur försvarlighetsbedömningen vid nödvärn och 

besinningsbedömningen vid excess skulle ske, samt vilka omständigheter som skulle beaktas. 

Istället skulle hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Det överlämnades till 

”domarens skarpsinnighet, människokännedom och rättskänsla” att pröva huruvida den 

angripne hade överskridit nödvärnets gräns samt huruvida han inte hade kunnat besinna sig.30  

 

3.2.3   1864 års strafflag 

Excessbestämmelsen i Lagkommitténs förslag lades sedan till grund för bestämmelsen om 

excess i 1864 års SL. Den fanns i 5 kap. 10 § och fick följande lydelse: 

 
Finnes någon i fall, som i 7, 8 eller 9 § sagt är, hava gjort större våld, än nöden krävde; pröve 
Domstolen, efter omständigheterna, om han för uppsåtlig gärning eller blott såsom för vållande 
straffas bör. 
 
Var så trängande nöd eller fara för handen, att han sig ej besinna kunde; då må han från straff frias. 

                                                
26 Så beskrivs det i SOU 1934:56, s. 7.  
27 Lagkommitténs förslag till allmän criminallag, s. 31.  
28 A.a., s. 32. 
29 A.a., s. 32. 
30 A.a., s. 32. 
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Formuleringen ”var så trängande nöd eller fara för handen” indikerar att det rörde sig om en 

objektiv bedömning där det var angreppets art och beskaffenhet som avgjorde huruvida 

situationen hade varit sådan att den angripne, eller vilken annan människa som helst i samma 

situation, svårligen kunnat besinna sig. Ingen hänsyn togs till hur den angripne upplevde 

angreppet. Istället tycks det ha varit så att domstolarna frågade sig vilken reaktion som kunde 

anses vara adekvat och rimlig ifall man (alltså vem som helst) blev utsatt för just det angrepp 

som det var fråga om. Därför var det de objektivt sett mest farliga angreppen som ledde till att 

den angripne ursäktades pga. excessbestämmelsen.  

 

SL innebar visserligen ett steg ifrån den restriktiva nödvärnsrätten som medgavs i MB, till en 

mer allsidig sådan. Bland invånarna var uppfattningen dock fortfarande att regleringen var för 

snäv. Detta ledde till ett stort missnöje bland jurister och invånare. På det nordiska juristmötet 

år 1881 sammanfattade professor Johan Hagströmer den allmänna meningen om 

nödvärnsrätten på detta vis: ”Vid mångfaldiga tillfällen har jag inom icke juridiska kretsar 

hört det påståendet att vi i Sverige hava ingen nödvärnsrätt alls eller åtminstone en 

nödvärnsrätt som är så kringskuren och försvagad att den ej har synnerligen mycket att 

betyda…”.31  

 

3.2.4   1890 års ändringar i strafflagen 

Med tiden mynnade kritiken ut i ändringar av SL som lades fram av den Nya lagberedningen 

år 1887. I motiven anfördes att det inte gick att förneka att SL:s stadganden om rätt till 

nödvärn ”äga alltför ringa omfattning”.32 Den uppfattning som alltså tycktes ha gjort sig 

gällande bland invånarna var att rätt till nödvärn endast förelåg då det rörde sig om angrepp 

som innebar fara av allvarligare beskaffenhet.33 Vad gällde bestämmelsen om excess 

uppfattades denna som om att straffrihet förelåg endast då omständigheterna var sådana att 

den angripne ”omöjligen kunnat besinna sig”.34 En ändring av SL skedde år 1890. 

Bestämmelsen om excess i 5 kap. 9 § fick följande lydelse: 

 
Finnes någon i fall, som i 7 eller 8 § sagt är, hava gjort större våld, än nöden krävde; pröve domstolen, 
efter omständigheterna, om och i vad mån straffet må nedsättas under vad i allmänhet å gärningen 

                                                
31 Hagströmer, s. 42.  
32 Nya lagberedningens förslag till lag angående ändringar i vissa delar av strafflagen, s. 62. 
33 A.a., s. 62 f.  
34 A.a., s. 63 f.  
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följa bort.  Voro omständigheterna sådana, att han svårligen kunnat sig besinna; då må han ej till straff 
dömas. 
 

Ändringen innebar en utvidgning på så sätt att det nu räckte att den angripne ”svårligen, även 

om han använt sig av vanlig eftertanke, skulle kunnat besinna sig”.35 Syftet med 

formuleringen var att göra stadgandet mer tillämpbart och framhålla att det för straffrihet inte 

krävdes att den angripne omöjligen kunde besinna sig. Som känt existerar ännu rekvisitet 

”svårligen” i dagens bestämmelse om excess i BrB 24 kap. 6 §. 

 

Det skedde även en ändring av formuleringen ”var så trängande fara eller nöd för handen” till 

”voro omständigheterna sådana”. Från lagstiftarens sida gavs dock fortfarande inte några 

riktlinjer för vilka omständigheter som skulle beaktas vid besinningsbedömningen. Det 

tycktes ännu vara upp till domaren själv att avgöra detta i det enskilda fallet. Den nya 

bestämmelsen innebar även att man efter Lagutskottets uttalande tog bort ansvar för excess 

pga. vållande. Att inom ramen för excess innefatta ett culpöst handlande syntes enligt 

Lagutskottet vara oegentligt och missvisande då den angripnes handlande ”väl nästan alltid 

måste anses vara uppsåtlig”.36 Istället gavs domstolarna rätt att pröva ifall straffet för 

excesshandlingen kunde nedsättas under vad som i allmänhet följde för gärningen.37 Idag 

finns en motsvarande bestämmelse om strafflindring i BrB 29 kap. 3 §. 

 

Reglerna hade än en gång kommit att förändras och förbättras. Trots detta blev de nya 

bestämmelserna på nytt utsatta för kritik och missnöje bland invånarna. Frågan om 

nödvärnsrättens gränser ansågs vara en fråga av yttersta vikt under denna tid. I brist på statlig 

ordningsmakt och brottsbekämpande organ tycktes det vara nödvändigt för gemene man att 

veta vad och hur mycket man fick göra för att försvara sig själv och sin egendom. Frågan var 

av särskild vikt för landskapsbefolkningen där statens brottsbekämpande myndigheter lyste 

med sin frånvaro. Den kände statistikern Gustav Sundbärg beskrev situationen i ett av sina 

verk på följande vis:  

 
”Något skydd till liv och lem från samhällets sida kan egentligen icke sägas existera på 
den svenska landsbygden. Det enda som göres är att våldsverkaren, om han kan 
ertappas, får ett i regeln alldeles för lindrigt, stundom skandalöst lindrigt straff, sedan 
den ohjälpliga olyckan väl är skedd. Vår svenska landsbygds befolkning är dömd att 

                                                
35 A.a., s. 64.  
36 NJA II 1890, nr 2, s. 38.  
37 A.a., s. 38.   
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årligen avgiva sin tribut av offer för misshandel, mord, dråp, rån och våldtäkt -- utan 
försvar av samhället, men berövad all effektiv rätt att försvara sig själv.”38 

 

Under 1920-talet var det det s.k. Marsjömålet (refererat i NJA 1929 s. 130) som ånyo satte 

nödvärnsregleringen i centrum. Smeden Larsson hade blivit attackerad av fyra berusade män. 

I det slagsmål som följde hade Larsson med ett tillhygge fördelat slag mot angriparna, varav 

ett av slagen träffat en av angriparnas öga. Trots att Larsson hade blivit angripen av fyra 

personer, dömdes han till tre års straffarbete. Efter resningsansökan sänkte HD straffet till ett 

år och tre månader. Fallet ledde till stor uppståndelse och blev mycket uppmärksammat under 

sin tid.39 

 

3.2.5   SOU 1934:56 

Med beaktande av bl.a. Marsjömålet kom under 1930-talet ett nytt betänkande med förslag 

om ändring av excessbestämmelsen.40 De sakkunniga anförde att det inom ramen för 

bestämmelsens dåvarande lydelse (dvs. 1890 års SL) fanns möjlighet att vid 

besinningsbedömningen inte endast beakta ”farans storlek eller överhängande beskaffenhet”, 

utan även omständigheter som innebar att angreppet skett på ett ”plötsligt eller oväntat sätt” 

samt till och med ”rent subjektiva eller individuella egendomligheter” hos den angripne. Det 

ansågs inte heller vara uteslutet att ta hänsyn till både s.k. asteniska effekter (bestörtning, 

fruktan, rädsla), och s.k. steniska affekter (vrede, harm).41 Dock gjordes bedömningen att 

detta endast gällde sådana individualiteter som kunde utlösas hos vilken angripen människa 

som helst: 

 
”Huruvida så kan anses vara förhållandet även i de fall, då det ej rör sig om sådana 
individuella egendomligheter, som under en alldeles liknande situation skulle kunna 
utlösa motsvarande affekter hos vilken vanlig människa som helst, är emellertid i 
betraktande av Nya lagberedningens ovan anförda motivering tvivelaktigt. Denna 
häntyder snarast på att meningen med stadgandet varit att föreskriva anläggandet av en 
objektiv måttstock på frågan, huruvida de föreliggande omständigheterna utgöra grund 
för straffrihet eller icke.” 42 

 

                                                
38 Sundbärg, s. 237. 
39 Bl.a. filmades rättegången av konstnären Albert Engström. Stumfilmen finns tillgänglig på 
”http://www.filmarkivet.se/movies/marsjomalet-i-bilder/”. 
40 Visserligen hade betänkandet SOU 1923:9 avgivits av Strafflagskommissionen före detta. I SOU 1923:9 
behandlades excessbestämmelsen dock inte särskilt utförligt och det talades inte om vilka omständigheter som 
skulle beaktas vid besinningsbedömningen.  
41 SOU 1934:56, s. 31 f. och 70 f.  
42 A.a., s. 70 f.   
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Då gällande bestämmelser gav endast utrymme för en objektiv bedömning vid tillämpningen 

av excessbestämmelsen. I syfte att förändra detta anfördes i motiven att även ”rent personliga 

egenskaper hos den angripne” nu skulle beaktas vid besinningsbedömningen.43 Således skulle 

domstolen beakta sådana personliga egenskaper som inte kunde utlösas hos vilken angripen 

människa som helst och som var utmärkande för den angripne personen ifråga. Lagutskottet 

motiverade ändringen på följande sätt: 

 
”Därest […] det mildare bedömandet av nödvärnsexcessen har sin grund särskilt däri, 
att nödvärnsåtgärden riktar sig just mot den, som genom sitt angrepp framkallat den 
föreliggande situationen, är det ganska rimligt, att denne senare ock till en viss grad får 
bära risken av de psykiska affekter, som till följd av den angripnes rent individuella 
egenskaper, såsom hans häftiga lynne eller hans lättskrämdhet, kunna hos honom 
utlösas.”44 

 

Domstolen skulle alltså inte längre lägga en objektiv beräkning av den grad av aktsamhet eller 

eftertanke som påfordrades till grund för besinningsbedömningen. Lagrådet instämde i de 

sakkunnigas bedömning och anförde att hänsyn skulle tas till den angripnes personliga 

förutsättningar. Domstolen skulle därför undersöka hur det föreliggande angreppet måste ha 

tett sig för just honom.45  

 

Det var inom ramen för detta betänkande som det för första gången talades om vilka slags 

omständigheter som kunde beaktas av domstolarna vid besinningsbedömningen. Förslaget 

torde kunna beskrivas som ett försök att införa en excessbestämmelse som var mer fördelaktig 

för den angripne. Förutom att hänsyn nu uttryckligen skulle tas till den angripnes personliga 

egenskaper och subjektiva tillstånd vid besinningsbedömningen, föreslogs även regler om 

ansvarsfrihet vid putativtillstånd samt uppsåtsbrist.46 

 

3.2.6   Införandet av brottsbalken 

I mitten av 1960-talet infördes nu gällande BrB. I motiven föreslogs inte några materiella 

ändringar av excessbestämmelsen. Straffrättskommittén yttrade däremot att exempel på 

subjektiva omständigheter som skulle beaktas vid besinningsbedömningen var vissa rent 

individuella egenskaper hos den angripne, såsom lättskrämdhet eller nervositet.47 Efter BrB:s 

                                                
43 A.a., s. 71. 
44 A.a., s. 71.  
45 NJA II 1937, s. 432. 
46 SOU 1934:56, s. 5 och 72 ff.  
47 SOU 1953:14, s. 417.  
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ikraftträdande har även skett ett antal ändringar av bestämmelsen om excess. Vid införandet 

av PolisL år 1984 gjordes t.ex. en ändring vilken innebar att bestämmelsen kunde tillämpas i 

det fall en polis hade utövat mer våld än vad som var lovligt.48 Den senaste ändringen skedde 

år 1994, genom en språklig omformulering som gjordes i syfte att undanröja den osäkerhet 

som fanns gällande frågan om putativ excess.49 

 

3.3  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vägen till den nu gällande bestämmelsen om excess i 

BrB 24 kap. 6 § var lång och tidvis snårig. Anmärkningsvärt är att nödvärnsrätten, och 

särskilt bestämmelsen om excess, länge var föremål för intresse och kritik hos både jurister 

och invånare. Kritiken som framfördes bestod främst i att bestämmelsen var för restriktiv och 

svårtillämpad. Därför skedde ett flertal ändringar av bestämmelsen av både materiell och 

lagteknisk art. Ändringarna gjordes i syfte att göra bestämmelsen mer allsidig och tillämpbar. 

Vidare kan konstateras att det tidigare var en objektiv måttstock som avgjorde utgången i 

besinningsbedömningen. Detta har med tiden ändrats och idag ska domstolen utgå ifrån den 

angripne personligen och dennes förmåga att hantera situationen. Domstolen ska således 

föreställa sig hela händelseförloppet utifrån den angripnes uppfattning.  

 

 

 

  

                                                
48 Prop. 1983/84:111, s. 143.  
49 Prop. 1993/94:130, s. 44 ff. 
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4.   Nödvärn 
 

4.1  Inledning 

Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av gällande rätt vad beträffar 

nödvärnsregleringen. Av särskild vikt är att redogöra för när en nödvärnshandling är 

uppenbart oförsvarlig samt att beskriva förhållandet mellan nödvärn och excess. Då nödvärn 

är en rättfärdigande grund kommer fokus i detta kapitel att ligga på brottsbegreppets 

gärningssida. Detta innebär att domstolen kan beakta omständigheter som förelåg vid 

angreppstillfället men som den angripne inte var medveten om.50 Ett undantag från detta är 

avsnitt 4.4. som behandlar putativ nödvärn, vilket är en uppsåtsbrist och därmed tillhör 

brottsbegreppets ansvarssida. Putativbedömningen sker dock i många hänseenden på samma 

sätt som en ”vanlig” nödvärnsbedömning och har därför inkluderats i detta kapitel.  

 

Bestämmelsen om nödvärn i BrB 24 kap. 1 § lyder: 

 
En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets 
beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 
 
Rätt till nödvärn föreligger mot 
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,  
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 
 

Nödvärnsgärningen måste rikta sig mot angriparen. Dock krävs inte att nödvärnsgärningen 

utförs av den som blir utsatt för angreppet då det av BrB 24 kap. 5 § framgår att även så 

kallad nödvärnshjälp är rättsenlig.51 Samtliga förutsättningar som uppställs i BrB 24 kap. 1 § 

måste vara uppfyllda för att den angripne ska kunna rättfärdigas. Först och främst ska det röra 

sig om en sådan nödvärnssituation som uppräknas i BrB 24 kap 1 § 2 st. 1–4 pp. 

Uppräkningen är uttömmande. Vidare krävs att gärningen inte är uppenbart oförsvarlig. Den 

angripne får alltså inte göra allt i sin makt för att avvärja angreppet. Hur mycket motvåld den 

angripne får använda beror istället på omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

                                                
50 Se t.ex. NJA 1994 s. 48.  
51 Asp m.fl., s. 215 f. 
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4.2  Nödvärnssituationerna 

Enligt första punkten i BrB 24 kap. 1 § föreligger rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Att angreppet ska vara påbörjat 

eller överhängande innebär att nödvärn inte föreligger mot ett avslutat angrepp.52 Ett angrepp 

är avslutat t.ex. när angriparen inte längre har möjlighet att fortsätta angreppet, har givit upp 

eller har dragit sig tillbaka och lämnat platsen.53 Detta torde motiveras med att nödvärnsvåldet 

inte ska övergå till någon slags hämndaktion. Den angripne överskrider nödvärnsrätten ifall 

han går till motangrepp.54  

 

Att avgöra när ett angrepp har påbörjats vållar sällan svårigheter. Angreppet är t.ex. påbörjat 

när gärningspersonen träffat den angripne med sin knytnäve. Svårare är det att avgöra när ett 

angrepp är överhängande. Helt klart är att rätt till nödvärn föreligger när angreppet är 

omedelbart förestående.55 Så är fallet exempelvis när angriparen gör utfall med en kniv i 

handen. Detta innebär att ett angrepp kan mötas med motvåld redan innan angreppet har 

påbörjats.  

 

Huruvida rätt till nödvärn föreligger mot ett brottsligt angrepp som inte är omedelbart 

förestående är mer oklart. Asp m.fl. tycks mena att nödvärn föreligger även när så är fallet.56 

Till stöd för detta resonemang nämns exemplet med överbefälhavaren som talas om i 

förarbetena till BrB. I exemplet får en överbefälhavare på ett fartyg reda på att hans besättning 

tänker döda honom så fort fartyget når land. I förarbetena anförs att det framstår som orimligt 

att överbefälhavaren i detta fall ska behöva vänta med sin nödvärnshandling tills fartyget når 

land. Följaktligen skulle överbefälhavaren ha rätt till nödvärn redan när han fick vetskap om 

komplotten emot honom. Detta motiveras med att ett relativt lindrigt ingripande på ett tidigare 

stadium kan ha samma verkan som ett kraftigt ingripande senare.57 Samtidigt nämns i 

förarbetena att det inte ses som lämpligt att tillåta nödvärnsrätt mot gärningar som ”inte är 

överhängande men som man på goda grundar antar kommer utföras”.58 Det är dock ett 

medvetet val från lagstiftarens sida att inte lämna några närmare riktlinjer för när ett angrepp 

                                                
52 Se t.ex. NJA 1970 s. 280; Agge & Thornstedt, s. 93 
53 Norée, s. 222. 
54 Se t.ex. NJA 1980 s. 606. 
55 Asp m.fl., s. 211; Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller 
egendom. 
56 Asp m.fl., s. 211. Se även Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på 
person eller egendom.  
57 SOU 1953:14, s. 395. 
58 SOU 1988:7, s. 73.  
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är överhängande. Istället har det överlämnats till domstolarna att avgöra detta i varje enskilt 

fall.59  

 

Gränsdragningen för när ett angrepp ska ses som överhängande är således oklar. Den slutsats 

som med säkerhet kan dras är att angrepp som är omedelbart förestående är överhängande. Av 

förarbetena och viss doktrin framgår att ett angrepp kan vara överhängande tidigare än så. 

Wallén ifrågasätter dock att det förhåller sig på detta vis, och menar att det inte finns något 

svenskt nödvärnsfall som ställer frågan på sin spets.60  

 

Ett angrepp är brottsligt endast om samtliga brottsförutsättningar, på både gärningssidan och 

ansvarssidan, är uppfyllda. Ett brott som i regel anses falla utanför nödvärnsrätten är 

ärekränkning.61 Eftersom allvarligt psykiskt störda personer och minderåriga kan begå brott 

enligt BrB:s synsätt innebär detta att nödvärnsrätt även föreligger mot sådana personer.62 Är 

gärningen rättfärdigad eller angriparen ursäktad föreligger inget brottsligt angrepp. Sålunda 

föreligger ingen rätt till nödvärn mot en nödvärnshandling, inte heller om den angripne 

ursäktas pga. att han svårligen kunde besinna sig. 

 

Vad menas med ett angrepp? Av NJA 1969 s. 425 följer att samtliga slag som utdelas under 

en misshandel utgör ett enda angrepp, och inte flera angrepp. Detta synsätt torde vara rimligt 

då nödvärnsrätten i annat fall skulle bli mycket mekanisk och formalistisk. En annan fråga är 

huruvida flera angripande personer bör betraktas utgöra ett gemensamt angrepp, eller om 

vardera enskild angripare bör anses ha begått ett ”eget” brottsligt angrepp. Svaret på denna 

fråga är avgörande för vilka personer som den angripne anses ha nödvärnsrätt mot.63 Viss 

vägledning framgår av HD:s bedömning i NJA 1995 s. 661 där det rent objektivt inte ansågs 

föreligga någon nödvärnsrätt mot den chaufför som väntade utanför en guldsmedsbutik 

medan hans kompanjon rånade butiken. Chauffören ansågs inte vara en del av det brottsliga 

angreppet som pågick i butiken. Det torde emellertid finnas andra situationer där svaret inte är 

lika klart. Ponera t.ex. att den angripne blir misshandlad av ett gäng personer. Mot vilka har 

han rätt att tillgripa våld? Endast mot dem som slår och sparkar honom, eller även mot de 

                                                
59 A.a., s. 73.   
60 Wallén, s. 262.  
61 Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. 
62 SOU 1988:7, s. 72. Att gärningspersonen lider av en allvarligt psykisk störning eller är minderårig är dock 
omständigheter som ska beaktas vid försvarlighetsbedömningen.  
63 Frågan har inte någon koppling till medverkansläran. Att en person medverkar till ett brott behöver inte betyda 
att hans gärning utgjort ett brottsligt angrepp som rättfärdigar nödvärn.   
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gängmedlemmar som står i nära anslutning till misshandeln och tittar på? Något svar på detta 

tycks inte framgå av praxis. 

 

Enligt den andra punkten i BrB 24 kap 1 § föreligger nödvärn mot den som hindrar att 

egendom återtas på bar gärning. Situationen avser det fall då en person sätter sig till motvärn 

mot den som försöker återta tillgripen egendom på bar gärning. Ett sådant hinder föreligger 

t.ex. vid våld eller hot om våld samt vägran att stanna vid tillrop. Det måste i princip vara 

fråga om ett återtagande direkt på brottsplatsen, alternativt då gärningspersonen kontinuerligt 

förföljs från brottsplatsen. Det krävs även att själva återtagandet i sig är rättsenligt, 

exempelvis för att regeln om laga självtäkt i BrP 14 § är tillämplig.64 

 

Av den tredje punkten i BrB 24 kap. 1 § framgår att en nödvärnssituation föreligger när någon 

olovligen tränger in i rum, hus, gård eller fartyg samt vid försök till ett sådant inträngande. 

Denna nödvärnssituation är nära förknippad med bestämmelsen i BrB 4 kap. 6 § om 

hemfridsbrott samt olaga intrång. Nödvärnsrätt föreligger alltid vid hemfridsbrott, men vad 

gäller olaga intrång motsvarar den aktuella nödvärnssituationen inte helt och hållet det 

straffbara området. I sådana fall där intrång sker i lokaliteter som inte nämns i 

nödvärnsbestämmelsens tredje punkt torde det vara möjligt att göra en analogisk 

tillämpning.65  

 

Den fjärde och sista nödvärnssituationen avser det fall då en person vägrar att lämna en 

bostad efter tillsägelse. Även denna punkt hänger samman med bestämmelsen om 

hemfridsbrott i BrB 4 kap. 6 § då det är brottsligt att olovligen kvarstanna där någon har sin 

bostad. Detta oavsett om det rör sig om ett rum, hus, gård eller fartyg. Nödvärnsrätt föreligger 

även mot en inbjuden gäst som vid tillsägelse vägrar att lämna bostaden.66   

 

4.3  Försvarlighetsbedömningen 

När nödvärn åberopas som en ansvarsfriande grund krävs att det sker en 

försvarlighetsbedömning för att avgöra huruvida den angripne hållit sig inom ramen för vad 

som har varit tillåtet för att avvärja angreppet. Enligt förarbetena bör domstolarna räkna med 

en ”relativt bred marginal till förmån för den angripne” vid försvarlighetsbedömningen. 

                                                
64 Asp m.fl., s. 213 f.; Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Återtagande av egendom på bar gärning.   
65 Asp m.fl., s. 214 f.; Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Olovligt inträngande i rum, hus, gård eller fartyg. 
66 Asp m.fl., s. 215; Berggren m.fl., 24 kap. 1 § Vägran att lämna en bostad efter tillsägelse. 
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Tanken bakom detta är att straffrihet bör inträda då den angripne inte gjort avsevärd större 

våld än nöden krävde. Den angripne är rättfärdigad om han ”fullföljde motangreppet så långt 

som erfordrades för att han skulle vara på den säkra sidan”.67  

 

För att avgöra huruvida nödvärnsgärningen varit uppenbart oförsvarlig eller ej har domstolen 

att förhålla sig till två vägledande principer. För det första får nödvärnsgärningen inte klart 

avvika från vad som erfordrats för att avvärja angreppet. För det andra får det inte råda ett 

uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotat genom 

angreppet.68 Av praxis följer att principerna är kumulativa. Det krävs alltså att bägge 

principerna är uppfyllda för att gärningen ska vara tillåten.69  

 

Den första principen innebär att domstolen bör fråga sig huruvida angreppet hade kunnat 

avvärjts på annat sätt än genom det våld som brukats genom nödvärnsgärningen. Det handlar 

om en behovsprövning: Har våldet varit behövligt? En frågeställning som uppkommer med 

anledning av detta är om nödvärnsgärningen bör ses som uppenbart oförsvarlig då den 

angripne hade möjlighet att fly angreppet eller ta till andra alternativa handlingsvägar. HD:s 

praxis torde kunna beskrivas som spretig vad gäller denna fråga.  

 

Av HD:s praxis framgår att den angripne inte har någon skyldighet att fly angreppet, utan i 

princip har rätt att välja att stanna kvar och slåss. I vart fall gäller denna princip när det rör sig 

om knytnävsvåld.70 I NJA 2005 s. 237 gjorde HD emellertid en annan bedömning. 

Bakgrunden i målet var att DD och M hade stämt träff för att göra upp om en så kallad 

”bötning”.71 M angrep DD med en kniv, varpå DD drog sin egen kniv och högg M ett antal 

gånger, något som resulterade i M:s död. HD anförde att det vid bedömningen av om 

nödvärnshandlingen avvikit från vad som varit behövligt för avvärja angreppet, bör beaktas 

bl.a. den angripnes möjlighet att fly eller påkalla hjälp samt att använda mindre grovt våld. Då 

DD ansågs haft möjlighet att bege sig ifrån platsen samt att tillkalla hjälp från människor i 

omgivningen bedömdes nödvärnsgärningen som uppenbart oförsvarlig. HD gjorde en snäv 

tolkning av begreppet och uttryckte att det vid användande av dödligt våld måste ställas höga 

krav på att något alternativ för att avvärja angreppet inte förelegat. Detta var fallet trots den 

                                                
67 Prop. 1962:10, del B, s. 324.  
68 A.a., s. 327.  
69 Se NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 s. 234.  
70 Se NJA 1969 s. 425 och NJA 1999 s. 460.  
71 En mer utförlig redogörelse för bakgrunden sker i avsnitt 5.4.1.5. 
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breda marginal till förmån för den angripne som nämns i förarbetena. Det kan noteras att 

liknande resonemang hade anförts av HD redan innan 2005 års avgörande.72  

 

Rättsfallet har kritiserats, bl.a. av Borgeke. Han menar att det kan vara förenat med livsfara att 

vända ryggen åt angriparen i försök att fly, och påstår att HD:s tanke om att räkna med hjälp 

från människor i omgivningen är ”blåögd”.73 Vidare menar Borgeke att den slutsats som kan 

dras av fallet är att användandet av livsfarliga vapen eller tillhyggen ofta leder till att 

nödvärnshandlingen bedöms som uppenbart oförsvarlig, detta oavsett hur pass allvarligt 

angreppet har varit, och inte minst då angriparen avlidit pga. nödvärnshandlingen.74 Genom 

denna praxis tycks HD i princip ha skapat allmänna presumtioner för vilka typer av 

nödvärnshandlingar som ska anses vara uppenbart, respektive inte uppenbart, oförsvarliga. 

Avgörande är huruvida nödvärnshandlingen varit livshotande för angriparen. Risken med 

sådana presumtioner är att underrätterna får en stelbent synt på vad som ska bedömas vara 

uppenbart oförsvarligt, och att de blir fastlåsta vid HD:s ordalydelser i vissa specifika 

avgöranden istället för att göra en bedömning i det enskilda fallet.  

 

En person som blir anfallen med ett knytnävsslag kan alltså stanna kvar och slåss utan att 

riskera att straffas för detta. Den som blir anfallen till livet torde dock behöva överväga, och 

ta i bruk, alternativa handlingsvägar än att själv använda livsfarliga vapen och tillhyggen i 

försvarssyfte. Det är anmärkningsvärt att det förhåller sig på detta vis och att det ställs högre 

krav på sinnesnärvaro hos den person som befinner sig i en livshotande situation. Det torde 

vara orealistiskt att begära att den angripne då ska ha förmåga att fatta rationella och noga 

övervägda beslut. Den breda marginal till förmån för den angripne som talas om i förarbetena 

synes plötsligt vara undantryckt av en sträng praxis. Detta får till följd att möjligheten för den 

angripne att gå fri pga. att han svårligen kunde besinna sig blir av avgörande betydelse. BrB 

24 kap. 6 § kan i praktiken sägas innebära den enda möjligheten att gå fri från straff för en 

angripen person som använt livsfarliga vapen för att freda sig.  

 

Enligt den andra principen får det inte råda ett uppenbart missförhållande mellan 

nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet. Den fara och skada som 
                                                
72 Se t.ex. NJA 1994 s. 48 där det var uppenbart oförsvarligt tacka omkull angriparen med en dykarkniv i handen 
då detta innebar stora risker att tillfoga angriparen allvarliga skador. Se även NJA 1995 s. 661 där det uttalades 
att det endast under speciella omständigheter kunde anses vara en proportionerlig åtgärd att värja sig mot en 
angripare genom att mot honom avlossa skott med ett livsfarligt skjutvapen. 
73 Borgeke, s. 582 f.  
74 A.a., s. 582 f.  
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åsamkats av nödvärnsvåldet ska alltså vara proportionerlig i förhållande till den fara och 

skada som har hotats genom angreppet. Ett problem med denna del av 

försvarlighetsbedömningen är att nödvärnsvåldet ofta avbryter angreppet, vilket innebär att 

man inte kan ställa de två handlingarna mot varandra och jämföra dem. Domstolen kan inte 

med säkerhet veta hur angreppet skulle utspela sig och vad angriparen de facto skulle göra. På 

så sätt finns risk för att det sker en felaktig jämförelse där nödvärnshandlingen ställs mot ett 

angrepp som aldrig skulle komma till stånd.  

 

Enligt lagtexten ska vid försvarlighetsbedömningen tas hänsyn till angreppets beskaffenhet, 

det angripnas betydelse samt omständigheterna i övrigt. Under angreppets beskaffenhet kan 

beaktas angriparens egenskaper, huruvida angreppet kommit plötsligt eller oväntat samt de 

yttre omständigheterna vid tidpunkten för angreppet.75 Exempel på den angripnes egenskaper 

är hans kroppskrafter, psykiska tillstånd, ålder och andra omständigheter som påverkar 

angriparens farlighet.76 Farligheten förhöjs t.ex. om angriparen är utrustad med vapen eller 

tillhygge.77 Enligt Strahl innebär angreppets beskaffenhet att det kan vara uppenbart 

oförsvarligt för en kraftig man att försvara sig med ett visst tillhygge, medan en mindre 

kraftig man kan få tillgripa samma tillhygge straffritt.78 Att angriparen är ett barn eller 

psykiskt sjuk kan även påverka försvarlighetsbedömningen.79  

 

Med de yttre omständigheterna vid platsen för angreppet menas t.ex. att det rör sig om en 

ödes liggande plats eller att det var mörkt vid tidpunkten för angreppet.80 Domstolen kan även 

beakta om angreppet kommit plötsligt eller på ett oväntat sätt samt den angripnes egenskaper 

och förmåga att klara upp situationen.81 

 

Inom ramen för angreppets beskaffenhet kan även beaktas att angriparen är berusad. 

Berusning torde ofta kunna beskrivas som en ”upptriggande” faktor som gör att personen 

släpper sina hämningar. Således kan berusning vara en omständighet som gör angriparen 

farligare därför att han t.ex. är mer oberäknelig, aggressiv, svårare att påverka med ord och 

inte så lätt känner smärta. Samtidigt kan tänkas att det är lättare att försvara sig mot en person 
                                                
75 Asp m.fl., s. 217.  
76 A.a., s. 217.   
77 Blomkvist, s. 31.  
78 Strahl, s. 396. Observera att detta uttalande gavs innan lagändringen år 1994 där ”omständigheterna i övrigt” 
lades till i lagtexten.  
79 Prop. 1962:10, Del B, s. 323; SOU 1988:7, s. 72. 
80 Asp m.fl., s. 217. 
81 A.a., s. 217. 
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som är gravt berusad. Om den berusade angriparen vinglar, har dålig balans eller begränsad 

rörelseförmåga torde överfallet kunna avvärjas med mindre våld eller utan våld.82 I NJA 1970 

s. 58 fann HD att den angripnes knytnävsslag inte varit uppenbart oförsvarligt, ”…även med 

beaktande av att A var berusad”. I detta fall tycks angriparens berusning ha tolkats som en 

omständighet som bort avhålla den angripne från att tillgripa våld. 

 

Att hänsyn ska tas till det angripnas betydelse innebär att domstolen ska beakta vilket intresse 

det är som angrips. Som huvudregel tillkommer en rätt för den angripne att tillgripa större 

motvåld i det fall det rör sig om ett angrepp på liv eller hälsa, än om det rör sig om angrepp på 

egendom.83 Vid angrepp mot egendom är det egendomens värde som avgör huruvida 

nödvärnshandlingen är uppenbart oförsvarlig.  

 

Slutligen ska enligt ordalydelsen i BrB 24 kap. 1 § beaktas omständigheterna i övrigt. Detta 

innebär att försvarlighetsbedömningen ska göras genom en ”sammanvägning av samtliga 

relevanta omständigheter”.84 I och med detta är det inte av större vikt för domstolen att 

närmare redogöra för vilka omständigheter som faller under angreppets beskaffenhet 

respektive det angripnas betydelse.  

 

4.4  Putativt nödvärn 

Det kan hända att en person missuppfattar en situation och felaktigt tror sig bli utsatt för ett 

brottsligt angrepp. Eftersom det då inte är fråga om något objektivt brottsligt angrepp, 

föreligger ingen nödvärnsrätt och personen kan inte kallas för ”den angripne”. Tvärtom gör 

personen sig skyldig till en otillåten gärning om han tar till våld för att ”försvara sig” mot det 

icke existerande angreppet. Denna person kommer därför att benämnas ”gärningspersonen” i 

detta avsnitt. Det bör noteras att det även kan vara så att personen faktiskt blir utsatt för att 

brottsligt angrepp, men uppfattar angreppet som värre än vad egentligen är.  

 

Dessa villfarelser kallas för putativt nödvärn. Putativt nödvärn utgör en uppsåtsbrist och hör 

hemma på brottsbegreppets ansvarssida. Om en person missuppfattar en situation och tror sig 

bli utsatt för ett brottsligt angrepp innebär detta att hans uppsåt inte täcker frånvaron av 

                                                
82 Asp m.fl., s. 218; Blomkvist s. 40.  
83 Asp m.fl., s. 217. 
84 Prop. 1993/93:130, s. 69. 
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rättfärdigande omständigheter.85 Han tror sig befinna sig i en nödvärnssituation som i den 

verkliga världen inte existerar.  

 

Följden av att det varit fråga om putativt nödvärn blir att domstolen måste pröva huruvida rätt 

till nödvärn hade förelegat om situationen varit sådan som gärningspersonen uppfattade den. 

Om så är fallet följer en prövning huruvida ”nödvärnshandlingen” har varit uppenbart 

oförsvarlig. Man utgår helt och hållet från gärningspersonens uppfattning av händelsen.86 Om 

nödvärnshandlingen skulle ha varit uppenbart oförsvarlig kan domstolen gå vidare och göra 

en prövning av putativ nödvärnsexcess.87 Om handlingen inte skulle ha bedömts som 

uppenbart oförsvarlig är ansvar för uppsåtligt brott uteslutet. Dock har domstolen i det fall en 

möjlighet att döma gärningspersonen för ett oaktsamhetsbrott. Detta förutsätter att det finns 

en oaktsam variant av brottet samt att det var oaktsamt av personen att missuppfatta 

situationen.88 

 

4.5  Nödvärn som förutsättning för excess 

För att kunna ”ta sig till” excessbestämmelsen krävs enligt lagtextens ordalydelse att någon i 

fall där BrB 24 kap. 1–5 §§ eller 10 § PolisL är tillämplig har gjort mer än vad som är 

medgivet. BrB 24 kap. 6 § skiljer sig från övriga ursäktande omständigheter då den fordrar 

existensen av en rättfärdigande eller en putativ variant av en sådan. För det första krävs att 

den angripne har varit berättigad att göra något med stöd av bestämmelserna om nödvärn, 

laga befogenhet, nöd osv. För det andra fordras att den angripne inte hållit sig inom ramarna 

för vad som varit tillåtet.89 Således ska den angripnes nödvärnshandling vid 

försvarlighetsbedömningen ha bedömts som uppenbart oförsvarlig. Om så är fallet prövas 

huruvida den angripne ska gå fri pga. att han svårligen kunde besinna sig.  

  

  

                                                
85 Asp m.fl., s. 345. 
86 A.a., s. 345.  
87 Se avsnitt 5.3.  
88 Asp m.fl., s. 346. 
89 A.a., s. 376 f.  
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5.   Nödvärnsexcess 
 

5.1  Inledning 

I detta kapitel behandlas bestämmelsen om nödvärnsexcess. Kärnan i bestämmelsen, och i 

detta kapitel, är besinningsbedömningen och de omständigheter som är av vikt vid denna. Att 

BrB 24 kap. 6 § är utformad på ett allmänt och öppet sätt får till följd att de kompletterande 

rättskällorna blir av stor betydelse för att kunna beskriva gällande rätt. I kapitlet återges därför 

både hur excessbestämmelsen beskrivs och resoneras om i förarbeten och doktrin, och hur den 

tillämpas i praxis. Syftet med detta är att ge en så heltäckande bild som möjligt. Detta 

inkluderar att slå fast gällande rätt, men även att lyfta fram åsikter och meningsskiljaktigheter 

som framförts i diskussionen gällande bestämmelsen.  

 

I förarbetena beskrivs excess som överskridande av vad som är tillåtet.90 Bestämmelsen i BrB 

24 kap. 6 § lyder:  

 
Om någon i fall där 1–5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer än 
vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han 
svårligen kunde besinna sig.  
 

Begreppet excess nämns inte i lagtexten, istället talas det om att någon ”har gjort mer än vad 

som är medgivet”. Det rör sig om en obligatorisk straffrihetsregel. Detta framgår genom 

formuleringen att den angripne “skall” vara fri från ansvar.91 Beträffande terminologin bör 

noteras att den angripne inte går fri ”pga. excess”. Tvärtom utpekar excessen vad som faktiskt 

varit fel och klandervärt med den angripnes nödvärnshandling. Däremot har den angripne 

möjlighet att gå fri pga. att han svårligen kunde besinna sig.92 Jag menar att man även kan 

uttrycka det som att den angripne kan gå fri ”pga. bestämmelsen om excess”, eftersom 

besinningsbedömningen utgör en beståndsdel i excessbestämmelsen.  

 

Kapitlet är disponerat på följande vis. Först sker en redogörelse för excessbedömningen i 

teorin, dvs. vad som framgår av förarbeten och doktrin (avsnitt 5.2). Sedan behandlas frågan 

om putativ nödvärnsexcess (avsnitt 5.3). I det sista avsnittet följer en redogörelse för 

excessbedömningen i praktiken, dvs. hur bestämmelsen har tillämpats i viss publicerad praxis 

                                                
90 SOU 1988:7, s. 141. 
91 SOU 1953:14, s. 417; NJA 1990 s. 210.  
92 Borgeke, s. 583.  
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(avsnitt 5.4). Slutligen bör tilläggas att uppdelningen av rättskällorna i de olika avsnitten 

endast är övergripande. Detta innebär att viss praxis även kommer att refereras till i avsnitt 

5.2 och att vissa hänvisningar kommer att ske till förarbetena och doktrinen i avsnitt 5.4. 

 

5.2  Besinningsbedömningen i förarbetena och doktrinen 

Som ovan nämnts tillhör BrB 24 kap. 6 § brottsbegreppets ansvarssida. Att den angripne 

svårligen kunde besinna sig är således en ursäktande omständighet och en omständighet av 

personlig betydelse på så sätt att den endast kommer till godo hos vilken den föreligger.93 

Utöver detta kan BrB 24 kap. 6 § beskrivas som en subjektiv ansvarsfrihetsgrund i den 

bemärkelsen att domstolen inte ska pröva vilken person som helst eller någon slags 

genomsnittsperson, utan endast har att utgå ifrån den konkreta personen ifråga. Med andra ord 

ska domstolen vid tillämpningen av BrB 24 kap. 6 § ta ställning till huruvida det kan krävas 

av just den angripne ifråga att han skulle ha besinnat sig i just det tillstånd han befann sig i 

vid tidpunkten för händelsen.94  

 

För att detta ska kunna ske krävs att domstolen vid bedömningen utgår ifrån den angripnes 

uppfattning av situationen. Det rör sig i princip om en omöjlig uppgift eftersom det är en 

omöjlighet att helt och hållet leva sig in i en annan persons föreställningar.95 Troligtvis är det 

därför excessbestämmelsen har beskrivits som en av de mer svårtillämpade inom 

ansvarsfrihetsgrunderna.96 Detta förklarar även en del av den kritik som riktats mot 

underrätterna för att inte tillräckligt utförligt ha redovisat vilka skäl som lagts till grund för 

utfallet i besinningsbedömningarna.97 Enligt Blomkvist gör detta nödvärnsexcessen till ett 

”fält för tyckande”.98 I vart fall kan konstateras att en nödvändig förutsättning för att 

domstolen ska kunna göra en korrekt besinningsbedömning är att komma den angripne 

närmare in på livet.99 Med andra ord bör domstolen lära känna den angripne och hans sätt att 

resonera, eller i vart fall hans sätt att resonera vid gärningstillfället.  

 

Man kan fråga sig på vilket sätt möjligheten för den angripne att gå fri pga. att han svårligen 

kunde besinna sig, kan motiveras. Det ligger i sakens natur att det inträffar att en angripen 

                                                
93 Se ovan avsnitt 2.2–2.3. 
94 SOU 1988:7, s. 142 och 147.  
95 Blomkvist, s. 111.  
96 Se t.ex. Borgeke, s. 583; Lernestedt, s. 166. 
97 Wallén, s. 258. 
98 Blomkvist, s. 111.  
99A.a., s. 56.  
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person använder mer våld eller orsakar svårare skada än vad som är medgivet enligt 

nödvärnsrätten. I de äldre förarbetena förklaras grunden till att en nödvärnsexcess föranleder 

en mildare bedömning på följande sätt: 

 
”En nödvärnsexcess är naturligen alltid en rättsstridig handling. Att den föranleder ett 
mildare bedömande har sin grund dels objektivt sett däri, att vederbörande verkligen 
varit befogad att öva ett visst våld, varför gärningen endast till den del, den 
åstadkommit en effekt, som överskjuter nämnda kvantum, innebär en rättskränkning, 
dels subjektivt sett däri, att den situation i vilken gärningen företagits, i sig innefattar en 
synnerligen stark frestelse till den rättsstridiga gärningens företagande. […] Men vid 
nödvärnsexcessen tillkommer ytterligare den omständigheten, att gärningen tillika är 
riktad just mot den person, som genom sitt angrepp framkallat den föreliggande 
situationen, och detta förhållande utgör påtagligen en alldeles särskild anledning att 
såsom ett starkt mildrande moment beakta den förutnämnda frestelsen till gärningens 
företagande.100  

 

Således är det naturligt för den angripne att vilja slå tillbaka och försvara sig mot sin 

angripare. På samma sätt är det naturligt för rättsväsendet att beakta både det faktum att den 

angripne blev utsatt för ett brottsligt angrepp och försvarade sig, och det faktum att han 

försvarade sig just mot angriparen. I förarbetena till BrB beskrivs regeln vara behövlig med 

hänsyn till att nödvärnssituationer vanligtvis inträder plötsligt och oväntat samt ger den 

angripne föga tid till övervägande.101  

 

Ulväng menar att möjligheten att ursäktas med stöd av BrB 24 kap. 6 § härleds från 

konformitetsprincipen. Denna innebär som känt att en person inte bör anses ansvarig för ett 

brott om han inte kunde rätta sig efter lagen. En angripen person som svårligen kan besinna 

sig kan alltså inte rätta sig efter lagen och bör därför inte straffas för sina gärningar.102 Det får 

antas, precis som Ulväng anför, att det finns en koppling mellan att inte kunna rätta sig efter 

lagen och att svårligen kunna besinna sig. Både Ulvängs resonemang och det som framförs i 

förarbetena kan emellertid deduceras fram ur en mer grundläggande förklaring; den 

mänskliga förståelsen. Det handlar i grund och botten om förståelse för att det inte kan 

begäras för mycket av människor som befinner sig i trängande, påfrestande eller farliga 

situationer och att det i vissa situationer är mänskligt att inte vara rationell.  

 

Vid besinningsbedömningen ska beaktas dels farans art och den tid som stått till förfogande 

för en adekvat reaktion, dels den angripnes individuella egenskaper. Med individuella 
                                                
100 SOU 1934:56, s. 31.  
101 Prop. 1962:10, Del B, s. 338.  
102 Ulväng, s. 180. 
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egenskaper menas både permanenta sådana och tillfälliga subjektiva tillstånd.103 De två första 

faktorerna torde kunna beskrivas som mer objektiva till sin karaktär, medan den tredje är 

strängt subjektiv. Vid bedömningen ska domstolen ge större tyngd åt de två förstnämnda 

objektiva faktorerna.104 Dessa faktorer blir främst passande när det gäller nödvärnsexcess och 

särskilt när det rör sig om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp enligt BrB 24 

kap. 1 § 2st. 1p.  

 

Domstolen ska alltså undersöka den angripnes personliga förutsättningar och hur situationen 

tett sig för just honom.105 Att den angripne de facto haft svårigheter att besinna sig är dock 

otillräckligt då besinningsbedömningen även inrymmer en normativ komponent. Asp m.fl. 

uppmärksammar detta genom att konstatera att uttrycket ”svårligen kunde”, i motsats till 

”hade svårt att” får vissa normativa implikationer. Besinningsbedömningen har således 

likheter med culpabedömningen.106 Lernestedt beskriver det istället som att 

besinningsbedömningen rent teoretiskt består av en faktisk och en normativ komponent. 

Vidare uppställer Lernestedt ett slags schema för hur besinningsbedömningen ska ske i det 

fall där all faktisk information om händelseförloppet finns tillgängligt. Kortfattat kan schemat 

sägas förklaras på detta sätt:107 

 

(i)   Utgångspunkten är att den angripne faktiskt svårligen kunde besinna sig. Om 

denne inte hade sådana svårigheter, så är inte regeln inte tillämplig och den 

angripne ska fällas till ansvar.  

 

(ii)   I detta led sker den normativa prövningen. Här prövas huruvida det rätteligen kan 

begäras av just den angripne personen att han skulle ha besinnat sig (mer).  

 

(iii)   Vid den normativa prövningen enligt (ii) ska beaktas dels farans art och den tid 

som fanns till förfogande, dels den angripnes individuella egenskaper.  

 

                                                
103 Prop. 1993/94:130, s. 45; NJA 2005 s. 237. 
104 SOU 1988:7, s. 141; prop. 1993/94:130, s. 45. 
105 NJA II 1937, s. 432. 
106 Asp m.fl., s. 377.  
107 Lernestedt, s. 167 f.  
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(iv)   Efter att ha beaktat faktorerna i (iii) kan domstolen antingen frikänna den angripne 

då det inte rätteligen kan begäras att han skulle ha besinnat sig, eller fälla den 

angripne då det kan begäras att han skulle ha besinnat sig (mer).   

 

Både den faktiska och den normativa komponenten måste vara uppfyllda för att den angripne 

ska frikänns. Om domstolen har gjort bedömningen att den angripne borde ha agerat 

annorlunda (dvs. ha besinnat sig), spelar det ingen roll om han faktiskt hade svårigheter att 

besinna sig. Om det istället var så att den angripne faktiskt kunde besinna sig (han var t.ex. 

helt lugn) spelar domstolens utfall i den normativa bedömningen ingen roll.108 I praktiken 

sker dock inte bedömningen på detta sätt, vilket är förståeligt med hänsyn till att domstolen i 

princip aldrig har full vetskap om hur en situation har utspelat sig.109 Bevissvårigheterna leder 

till att den faktiska komponenten får en mer tillbakadragen roll och istället blir ett slags 

”inbakat” moment i den normativa bedömningen. Besinningsbedömningen torde därför i de 

flesta fall vila på utfallet i den normativa bedömningen.110  

 

Ovan har konstaterats att det både av förarbeten och praxis framgår att domstolen vid 

försvarlighetsbedömningen bör räkna med en tämligen bred marginal till förmån för den 

angripne.111 I doktrinen har av vissa hävdats att samma princip om en generös bedömning 

gäller vid prövningen enligt BrB 24 kap. 6 §.112 Den ”breda marginalen” är emellertid ett 

uttryck starkt förknippat med försvarlighetsbedömningen då det har som syfte att förtydliga 

vad som menas med ”uppenbart oförsvarligt”. Att en bred marginal bör åtnjutas den angripne 

även vid besinningsbedömningen framgår varken av förarbetena eller publicerad praxis.  

 

Vad menas egentligen med att svårligen kunna besinna sig? Vad eller vilket moment i den 

angripnes beteende tar bestämmelsen sikte på? Går det att med det mänskliga ögat se hur en 

person ser ut när denne svårligen kan besinna sig; hur ser personen i så fall ut? Många gånger 

behöver det inte vara synligt för andra om den angripne svårligen kan besinna sig eftersom 

bestämmelsen tar sikte på beslutsfattandet. I förarbetena anförs att bestämmelsen är behövlig 

då nödvärnssituationer ofta ger den angripne ”föga tid till övervägande”.113 Begreppet tar 

således sikte på den angripnes förmåga att kunna fatta rationella och genomtänkta beslut. Det 
                                                
108 A.a., s. 168. 
109 Jfr. dock NJA 2009 s. 234, varom nedan avsnitt 5.4.1.6. 
110 Lernestedt, s. 168 f.  
111 Se avsnitt 4.3. 
112 Blomkvist, s 56; Norée, s. 257. 
113 Prop. 1962:10, Del B, s. 338. Se även NJA 1990 s. 210 och NJA 2009 s. 234. 
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handlar inte om att göra en bedömning av den fysiska gärningen. Inte heller är det fråga om 

huruvida den angripne har utfört en kontrollerad gärning. En angripen person som svårligen 

kunnat besinna sig har tappat förmågan att kunna bedöma vilka alternativa handlingsvägar 

som funnits för att avvärja angreppet på ett tillåtet sätt. Det är denna bristande förmåga som 

sedan leder till att den angripne fortsätter att bruka (otillåtet) våld mot sin angripare. Han har 

därför fattat ett enligt lagen felaktigt beslut om att t.ex. fortsätta sparka på den nedslagna 

angriparen istället för att lämna platsen.  

 

Sådana alternativa handlingsvägar kan i efterhand tyckas vara självklara och mer rimliga. 

Hagströmer belyser problematiken på följande sätt: 

 
”Alltför högt får man ej härvid ställa sina fordringar å den angripne, ty den situation, 
hvaruti denne befinner sig, är sannerligen icke gynnsam för en grundlig undersökning 
af förhållandena och ett noggrant afvägande af hvad dessa fordra. För domaren, som 
efteråt i lugn och ro undersöker och bedömer förhållandet, kan det möjligen ligga i 
alldeles öppen dag, att den försvarsåtgärd, hvaraf den angripne begagnat sig, inneburit 
en fara för den effekt som följde, och därför bort af honom undvikas, eller att angreppet 
varit mindre intensivt och därför krävt mindre kraftiga försvarsmedel, än den angripne 
antagit, eller att någon lindrigare försvarsåtgärd, än den använda, stått den angripne till 
buds, […].114 

 

Problematiken existerar ännu idag. Domstolen sitter de facto, i lugn och ro och gör 

försvarlighetsbedömningen. Där framstår det juridiskt sett bästa handlandet som det rätta, och 

ledande för bedömningen är en mycket rationell, snabbtänkt och kallblodig människa. Denne 

kan utan- och innantill vad som menas med uppenbart oförsvarligt våld och agerar alltid 

exemplariskt vid brottsliga angrepp. Det säger sig självt att denne person inte existerar i den 

verkliga världen. I verkligheten har den angripne befunnit sig i en mycket påfrestande 

situation då nödvärnssituationer uppställer stora krav på sinnesnärvaro och 

självbehärskning.115 Med anledning av detta är det förståeligt att den angripne inte fattar rätt 

beslut om vad han ska göra för att avvärja angreppet.   

 

Följden av att den angripnes uppenbart oförsvarliga nödvärnsgärning ursäktas är att gärningen 

inte är brottslig och inte heller föranleder åtal. Det kan hända att en eller flera personer 

medverkar till en nödvärnsgärning som överskrids. Den omständigheten att den angripne eller 

någon av medhjälparna går fri från ansvar pga. han svårligen kunde besinna sig, utgör en 

                                                
114 Hagströmer, bilaga IV, s. 12 f.  
115 SOU 1988:7, s. 141. 
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omständighet av personlig betydelse, och kommer endast den till godo hos vilken den 

föreligger. Således kan andra medverkande oaktat detta dömas till ansvar.116  

 

5.2.1   Farans art och tid till förfogande 

Vid besinningsbedömningen ska domstolen beakta om det brottsliga angreppet inneburit en 

stor fara för den angripne.117 Om så är fallet anses denne ha haft mindre möjligheter att 

besinna sig. Domstolen ska även ta hänsyn till huruvida faran varit överhängande.118 Ovan har 

ifråga om nödvärn konstaterats att ett brottsligt angrepp är överhängande i vart fall när det är 

nära förestående.119 Min mening är att det på samma sätt torde vara rimligt att anta att en fara 

är överhängande när den är nära förestående. 

 

Om angreppet kommit på ett plötsligt eller oväntat sätt innebär detta att den angripne haft 

föga tid till förfogande för en adekvat reaktion. Domstolen kan därför inte begära lika mycket 

av en angripen person som snabbt måste fatta beslut om hur han ska bete sig, som om han 

hade tid till övervägande.120 Tidsbrist ska alltså verka till den angripnes förmån. Om 

angreppet kommer med kort varsel kan detta vara en omständighet som leder till att den 

angripne mer eller mindre handlar reflexmässigt för att skydda sig.121 Inom ramen för 

tidsaspekten kan vid besinningsbedömningen även beaktas tidsintervallet mellan angreppet 

och försvarshandlingen.122 

 

Omständigheter som har att göra med farans art och den tid som stått till förfogande kan 

beskrivas som objektiva till sin karaktär eftersom de hänför sig till själva händelseförloppet. 

Samtidigt kan det vara missledande att kalla dessa för objektiva eftersom BrB 24 kap. 6 § är 

en subjektiv ansvarsfrihetsgrund, vilket bl.a. innebär att samtliga omständigheter ska 

visualiseras utifrån den angripnes perspektiv. Detta inkluderar omständigheter som farans art 

och tiden till förfogande. För att domstolen ska ha möjlighet att göra detta krävs att den först 

kommer den angripne närmare in på livet och sedan gör en bedömning av hur 

händelseförloppet tedde sig för honom.123 Vad som utgör tillräckligt med rådrum för en 

                                                
116 SOU 1988:7, s. 142.   
117 Prop. 1993/94:130, s. 45. 
118 A.a., s. 45.  
119 Se avsnitt 4.2. 
120 SOU 1988:7, s. 141; prop. 1993/94:130, s. 45; Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. 
121 Wallén, s. 253. 
122 Se t.ex. NJA 2009 s. 234.  
123 NJA II 1937, s. 432. 
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rationell och igenomtänkt reaktion beror således på vilken person det är fråga om. Vad den 

ene förmår att bedöma med lugn och måtta kan hos den andre framkalla en helt onödig eller 

överdriven våldshandling.124  

 

5.2.2   Individuella egenskaper och tillfälliga subjektiva tillstånd 

Hänsyn ska tas till den angripnes individuella egenskaper. Med detta menas både egenskaper 

som skulle kunna beskrivas som mer eller mindre permanenta, t.ex. personlighetsdrag, samt 

sådana som är tillfälliga och mer situationsanknutna.125 För att komma den angripne närmare 

in på livet kan domstolen t.ex. kommunicera och ställa relevanta frågor till honom. 126 Det 

torde rimligtvis föras samtal med personer i den angripnes närhet, som känner honom och 

som kan beskriva hans personlighet och karaktär. Även vittnen som bevittnat 

händelseförloppet kan vara av stor vikt.127 

 

Vilka slags individuella egenskaper ska beaktas vid besinningsbedömningen? Exempel på 

sådana egenskaper som enligt förarbetena bör beaktas är nervositet, lättskrämdhet och ett 

häftigt lynne.128 Man kan inte begära lika mycket av en person som till naturen har en nervös 

eller ängslig läggning som av en person som är mer kallblodig och stabil.129 Eftersom det 

enligt förarbetena finns utrymme för att beakta den angripnes häftiga lynne torde domstolen 

även kunna ta hänsyn till att denne har ett livligt temperament och t.ex. därför lätt blir 

blixtarg.130 Detta innebär dock inte att en person som konstant är arg och ilsken alltid kan 

räkna med att ursäktas. Då excessbedömningen till största del är normativ får detta till följd 

att rättsväsendet av varje angripen person kan begära något. Detta inkluderar personer som 

”till naturen” är mer hetlevrade och ilskna; även dessa anses ha något mått av 

självbehärskning och förnuftigt omdöme.131 Därför torde det inte vara särskilt framgångsrikt 

att åberopa abnorm aggressivitet.132 Att det förhåller sig på detta sätt har motiverats av 

omsorg för rättssäkerheten.133  

 

                                                
124 A.a., s. 432. 
125 Se t.ex. SOU 1988:7, s. 141. 
126 Se Blomkvist, s. 56.  
127 Se t.ex. NJA 2009 s. 234.  
128 SOU 1988:7, s. 141; prop. 1993/94:130, s. 45 f.   
129 Wallén, s. 253; Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. 
130 Blomkvist, s. 57.  
131 NJA II 1937, s. 432.  
132 Asp m.fl., s. 377.  
133 NJA II 1937, s. 432. 
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Anmärkningsvärt är att man varken i förarbetena eller i doktrinen talar om psykiska 

sjukdomar och störningar som en individuell egenskap som ska beaktas. Inte heller tycks 

psykiska störningar vara något som i större grad har beaktats i rättstillämpningen.134 Detta ter 

sig märkligt eftersom den omständigheten, om någon, torde ha stor inverkan både på den 

angripnes faktiska möjlighet att besinna sig och på frågan huruvida det från domstolens sida 

rätteligen kan begäras av den angripne att han skulle ha besinnat sig.   

 

När det gäller frågan om tillfälliga subjektiva tillstånd kan konstateras att förhållanden som att 

den angripne känt akut rädsla eller panik bör beaktas.135 Att den angripne varit mycket rädd i 

nära anslutning till, under, och efter angreppet kan väga tungt.136 Faktorer som yrvakenhet, 

trötthet eller sjukdom kan också spela in. Existensen av dessa slags omständigheter försvårar 

den angripnes möjlighet att fatta rationella samt igenomtänkta beslut och därigenom dennes 

förmåga att besinna sig.137  

 

Det råder inga tvivel om att domstolen har möjlighet att beakta känslor som uppkommer hos 

den angripne under angreppet som kan beaktas som ”svaga”, t.ex. rädsla, panik, fruktan osv. 

En följdfråga blir då hur det ligger till med arga och ilskna känslor; bör även sådana beaktas? 

I doktrinen har konstaterats att omständigheter som att den angripne blivit arg, uppretad eller 

upphetsad är relevanta och bör beaktas. T.ex. kan det ha varit så att han bråkade med 

angriparen precis innan angreppet.138 Av de äldre förarbetena framgår att det inte anses vara 

uteslutet att ta hänsyn till både s.k. asteniska affekter (bestörtning, fruktan, rädsla) samt 

steniska affekter (vrede, harm) som uppkom hos den angripne under angreppet.139 Yttranden i 

liknande ordalag förekommer emellertid inte i de nyare förarbetena. Samtidigt finns det inget 

som tyder på motsatsen, dvs. att sådana känslor inte ska beaktas. 

 

Det finns därför goda skäl att anta att omständigheter av detta slag kan och ska beaktas av 

domstolen. Om domstolen skulle börja bortse ifrån vissa sorters känslor eller vissa kategorier 

av subjektiva tillstånd skulle det inte längre röra sig om en subjektiv ansvarsfrihetsgrund där 

bedömningen helt och hållet utgår ifrån den konkreta angripna personen ifråga. Denna 

möjlighet återspeglar sig dock inte i existerande praxis. Förmodligen har detta sin förklaring i 
                                                
134 Se t.ex. RH 2008:90. 
135 SOU 1988:7, s. 141; prop. 1993/94:130, s. 45 f.   
136 Se t.ex. NJA 2009 s. 234. Jfr. NJA 1977 s. 655.  
137 Blomkvist, s. 57.  
138 A.a., s. 57.  
139 SOU 1934:56, s. 70 f.  
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två orsaker. För det första ligger det sannolikt närmare till hands för den angripne att hävda att 

denne svårligen kunde besinna sig pga. rädsla, än pga. ilska och vredeskänslor gentemot 

angriparen. För det andra är sannolikheten att domstolen friar den angripne högre om denne 

ser den förstnämnda förklaringen. Det tycks finnas en hårfin gräns mellan att försvara sig mot 

sin angripare och att hämnas på sin angripare. Det ena beteendet är tillåtet medan det andra 

otillåtet och klandervärt. Förklaringen att man fortsatte att slå angriparen därför man var så 

arg och ursinnig torde förmodligen kunna uppfattas som ett uttryck för en hämndaktion och 

inte en försvarsaktion. Rättsväsendet tillåter inte hämndaktioner mellan enskilda. På ett sätt 

utgör dock nödvärnsrätten och BrB 24 kap. 6 § ett undantag från statens exklusiva rätt till 

användning av våld. Gränsen mellan det moraliskt och straffrättsligt tillåtna respektive 

otillåtna blir därför subtil. Med anledning av detta kan det vara känsligt för en domstol att fria 

en angripen person som inte kunnat besinna sig därför att han blev arg.  

 

En närliggande fråga är om domstolen även kan beakta händelser som skett före angreppet 

som kan ha påverkat den angripnes möjlighet att besinna sig vid angreppet. Det handlar om 

omständigheter som ligger utanför själva gärningstillfället och som på olika sätt kan ha 

påverkat den angripnes humör och mentala stabilitet, t.ex. att han precis förlorat jobbet, bråkat 

med någon eller blivit lämnad av sin partner. Asp m.fl. menar att det är oklart om 

omständigheter av detta slag bör beaktas. Vad som talar för detta är enligt Asp m.fl. att 

ursäktande omständigheter är inriktade på just den angripne och dennes individuella 

egenskaper. Det som talar emot är att möjligheten att ursäktas aldrig aktualiseras om inte 

gärningen kvalificeras som en nödvärnsgärning enligt BrB 24 kap. 1 §.140   

 

Med beaktande av förarbetena torde det dock inte råda någon oklarhet kring att även sådana 

händelser ska beaktas ifall de påverkat den angripnes förmåga att besinna sig. Särskilt av 

äldre förarbetsuttalanden framgår att det är den angripnes personliga förutsättningar att lösa 

situationen som ska beaktas.141 Vidare finns det ingen publicerad praxis som tyder på 

motsatsen. Snarare tycks det ha skett en utveckling där omständigheter utanför själva 

gärningstillfället i allt större utsträckning beaktas vid rättstillämpningen.142  

 

                                                
140 Asp m.fl., s. 377 f.  
141 Se NJA II 1937, s. 432. 
142 Se t.ex. NJA 2009 s. 234, varom nedan avsnitt 5.4.1.6. 
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5.2.3   Förekomsten av vissa särskilda omständigheter 

I detta avsnitt kommer att redogöras för vissa särskilda typer av omständigheter och deras 

inverkan på besinningsbedömningen.  

 

Förutom farans art, tiden till förfogande och den angripnes individuella egenskaper, kan de 

yttre omständigheterna vid händelsetillfället spela roll. Exempel på sådana omständigheter är 

att det var mörkt, att det rådde allmän rörighet på platsen eller att det rörde sig om trånga 

utrymmen. Förekomsten av sådana omständigheter kan göra det svårare för den angripne att 

göra en korrekt bedömning av läget eftersom en redan svår och påfrestande situation uppfattas 

som än mer dramatisk.143 Ytterligare exempel är förekomsten av rök, starkt oväsen eller 

skarpt blinkande ljus.144  

 

Att en gärningsperson varit berusad vid gärningstillfället är vanligtvis inte en omständighet 

som ska påverka bedömningen av huruvida denne har begått ett brott.145 Alkoholberusning 

kan dock påverka besinningsbedömningen.146 Det torde utgöra ett tillfälligt subjektivt tillstånd 

hos den angripne. Om den angripne istället lider av sjukdomen alkoholism skulle detta istället 

kunna beskrivas som en individuell egenskap av mer permanent karaktär. Det får ofta anses 

vara otvivelaktigt att berusning de facto har gjort det svårare för den angripne att besinna 

sig.147 I många fall leder berusning till försämrade sinnesfunktioner och ökade känslointryck. 

Det ligger närmare till hands för en berusad person att bli mycket arg och upprörd eller att 

t.ex. gråta och få panikkänslor. Sannolikheten att den alkoholpåverkade angripne personen 

missuppfattar situationen, inte tänker klart, eller reagerar och fattar beslut på ett sätt som han 

inte skulle ha gjort i ett nyktert tillstånd, ökar.148 

 

En fråga som särskilt har diskuterats i doktrinen är vad som gäller i sådana fall där den 

angripne i sitt berusade tillstånd själv har provocerat angreppet eller på annat sätt bär ett 

ansvar för situationens uppkomst. En mening som framförts av Wallén och i kommentaren till 

BrB är att den angripne i dessa fall inte ska kunna dra nytta av sin berusning.149 Däremot kan 

man t.ex. inte bortse ifrån att en berusad person som i sitt hem överraskas av en inbrottstjuv 

                                                
143 Blomkvist, s. 56. 
144 Norée, s. 257.  
145 Detta framgår av BrB 1 kap. 2 § 2 st.  
146 SOU 1988:7, s. 142; Asp m.fl., s. 378.  
147 Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. 
148 Wallén, s. 254.  
149 Wallén, s. 254; Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. 
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har haft sådana svårigheter.150 I förarbetena har inte redogjorts för hur denna situation ska 

behandlas.  

 

Detta synsätt kan dock ifrågasättas. Att en angripen person som är nykter har provocerat fram 

ett angrepp ska på intet sätt ligga honom till last vid besinningsbedömningen. Varför 

situationen skulle bedömas på ett annat sätt enbart pga. den omständigheten att den angripne 

varit berusad är oförståeligt. Ytterligare en omständighet som talar emot att den berusade 

angripne i detta fall inte ska få dra fördel av sin berusning vid besinningsbedömningen är att 

berusning i andra fall kan räknas till dennes fördel. Vidare kan konstateras att verbalinjurier 

som exempelvis ärekränkning som huvudregel inte medför någon nödvärnsrätt. Om 

provokatören i sådant fall ändå skulle utsättas för våld har denne en rätt att försvara sig. Om 

denne sedan försvarar sig på ett sätt som är uppenbart oförsvarligt torde 

besinningsbedömningen ske på samma sätt, oavsett om provokationen uttalades i ett berusat 

tillstånd.   

 

I förarbetena talas endast om berusning av alkohol. Att den angripne varit påverkad av droger 

torde dock på samma sätt kunna räknas in.151 En intressant aspekt vad gäller droger är att 

vissa sådana substanser skulle kunna beskrivas som lugnande och andra som ”speedande”. 

Med det sistnämnda menas att personen blir mycket livlig, hysterisk eller hyperaktiv. 

Beroende på vilken drog den angripne har brukat skulle detta kunna påverka om han svårligen 

kunnat besinna sig. Utgångspunkten är dock alltid hur den angripne ifråga har reagerat på 

drogen och hur detta sedan har påverkat hans beslutsfattande. Den vetenskapliga kunskap som 

finns gällande droger och varje drogs påverkan på människan torde dock i viss mån kunna 

fungera som vägledning för domstolen vid besinningsbedömningen.  

 

Det finns personer som inom ramen för sitt yrke riskerar att hamna i våldsamma och 

konfliktfyllda situationer där de tvingas ta till självförsvarande åtgärder. Det gäller t.ex. 

polismän och andra personer som arbetar med att hantera krissituationer och nödlägen. Som 

huvudregel ställs det högre krav på dessa personer vid besinningsbedömningen.152 Detta anses 

vara skäligt eftersom polismän är utbildade i självförsvar, konflikthantering samt 

                                                
150 Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. 
151 A.a., 24 kap. 6 § Svårligen kunde besinna sig. Jfr. dock NJA 2005 s. 237 där HD vid besinningsbedömningen 
inte tog hänsyn till att den angripne var narkotikapåverkad.  
152 Asp m.fl., s. 377; Norée, s. 258 f.  
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handhavandet av vapen och andra tekniska hjälpmedel.153 Därmed är det inte sagt att det alltid 

bör ställas högre krav på polismän. Domstolen kanske inte kan ställa lika höga krav på en 

polisman som är nyexaminerad eller som endast har sysslat med administrativa 

arbetsuppgifter. Däremot får antas att en erfaren polisman är särskilt lämpad att hantera 

oväntade brottsliga angrepp.154 

 

Samma krav som ställs på polismän torde även kunna ställas på personer som arbetar inom 

liknande yrkeskårer, t.ex. vissa militära yrkesutövare. Huruvida så även är fallet när det gäller 

t.ex. väktare torde vara mer oklart. Väktarutbildningar skiljer sig på många sätt från 

polisutbildningen, t.ex. ifråga om utbildningens längd och kunskapsnivå. Men även väktare 

kan i någon mån beskrivas som mer erfarna och utbildade vad gäller hanteringen av brottsliga 

angrepp. Möjligtvis skulle det därför gå att ställa något högre krav på dessa än på civila 

personer. Kraven torde dock inte vara i närheten lika stränga som de som ställs på erfarna 

polismän.  

 

5.3  Putativ nödvärnsexcess 

Putativ nödvärnsexcess föreligger när gärningspersonens handling har varit uppenbart 

oförsvarlig vid en putativ nödvärnssituation.155 Som i avsnitt 4.4 används här termen 

”gärningspersonen” istället för ”den angripne” i detta avsnitt eftersom det rent objektivt inte 

föreligger något brottsligt angrepp som berättigar nödvärn. I dessa fall sker en (analogvis) 

tillämpning av bestämmelsen i 24 kap. 6 §, vilket innebär att domstolen ska gå vidare med att 

pröva om gärningspersonen svårligen kunde besinna sig utifrån hur han uppfattade 

situationen.156 Det ställs, i prövningen av huruvida ansvar för uppsåtligt brott ska vara 

uteslutet, inte något krav på att gärningspersonen ska ha haft fog för sin felaktiga 

uppfattning.157 Om domstolen anser att gärningspersonen har haft sådana svårigheter är 

ansvar för uppsåtligt brott uteslutet. Däremot kan gärningspersonen fällas för ett 

oaktsamhetsbrott om det var oaktsamt av honom att missuppfatta situationen samt om det 

existerar en oaktsam variant av brottet. Om domstolen istället gör bedömningen att 

                                                
153 Norée, s. 258. 
154 A.a., s. 258 f.   
155 Se avsnitt 4.4. 
156 Prop. 1993/93:130, s. 46 f.; NJA 2012 s. 45; Asp m.fl., s. 379; Berggren m.fl., 24 kap. 6 § Putativ excess. 
157 Prop. 1993/94:130, s. 47.  
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gärningspersonen kunde besinna sig, så ska han inte ursäktas. Då sker en prövning i vanlig 

ordning som innebär att gärningspersonen kan straffas för uppsåtligt brott.158 

 

5.4  Tillämpningen i publicerad praxis 

För att få en djupare förståelse för vad som egentligen menas med att svårligen kunna besinna 

sig måste även ses hur BrB 24 kap. 6 § har tillämpats i praktiken. Syftet med detta avsnitt är 

att undersöka och analysera relevant praxis. Genom att göra detta erhålles kunskap om vilka 

slags omständigheter som har ansetts vara relevanta vid besinningsbedömningen. I avsnittet 

ges först en redogörelse för ett antal relevanta HD-avgöranden där frågan om nödvärnsexcess 

berörs. Därefter sker en redogörelse för ett par publicerade hovrättsavgöranden. I avsnittet har 

även inkluderats kommentarer från doktrinen angående vissa av rättsfallen.  

 

I flera av rättsfallen aktualiseras även andra rättsfrågor vilka inte kommer att behandlas.  De 

valda rättsfallen är i huvudsak de som hänvisas till i andra rättskällor när BrB 24 kap. 6 § 

diskuteras. Underrätternas domskäl har inkluderats för att ge läsaren en helhetsuppfattning av 

processens gång samt för att belysa likheter och skillnader i de olika instansernas 

bedömningar. Presentationen av rättsfallen sker i kronologisk ordning. Efter varje redogörelse 

av rättsfallet följer en egen kommentar.  

 

5.4.1   Praxis från HD 

 

5.4.1.1  Clockfallet (NJA 1977 s. 655) 

MK hade flera gånger blivit utsatt för brott och brukade därför bära med sig en laddad pistol i 

försvarssyfte.  Den aktuella kvällen besökte MK tillsammans med sin mor restaurang Clock 

för att hämta hans syster. På restaurangen befann sig även L som uppträdde mycket otrevligt, 

bl.a. mot MK:s mor. L hotade sedan MK med stryk och slog honom på hakan två gånger. 

Efter händelsen lämnade MK restaurangen i sällskap med modern, systern och systerns vän. 

När de hade gått en liten bit hörde han steg bakom sig. Det visade sig vara L som kom 

springande tillsammans med flera vänner. L skrek att han skulle mörda MK, vilket gjorde MK 

mycket rädd. MK tog upp den laddade pistolen som han hade burit med sig och riktade den 

mot L. När L befann sig ett par meter ifrån MK föll ett skott vilket medförde L:s död.  

 

                                                
158 Asp m.fl., s. 379.  
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Av utredningen i målet framgick att MK endast hade avsett att skrämma L och inte avsett att 

skjuta honom. Vidare framkom att MK hade burit med sig pistolen i avsikt att bege sig till 

skjutbanan på kvällen. När han såg L komma springande efter honom stod han mot väggsidan 

på trottoaren och kände sig instängd. Hans handlande hade därför, enligt honom själv, skett 

närmast reflexartat. Vid händelsen var L inte beväpnad eller utrustad med något tillhygge.  

 

TR:n avfärdade MK:s nödvärnsinvändning utan någon motivering. HovR:n fann att MK 

visserligen hade befunnit sig i en nödvärnssituation, men att han hade agerat på ett uppenbart 

oförsvarligt sätt. HovR:n ansåg dock att omständigheterna hade varit sådana att MK svårligen 

kunnat besinna sig. Vid besinningsbedömningen tog HovR:n hänsyn till L:s beteende mot 

MK och hans mor på restaurangen, förföljandet av MK ute på gatan och de hot som hade 

uttalats samt ”inte minst det snabba händelseförloppet före skottet”.  

 

HD fann att MK:s handlande hade varit uppenbart oförsvarligt. Vid besinningsbedömningen 

konstaterade HD att MK själv hade berättat att ett av hans motiv för innehavet av pistolen var 

att kunna freda sig om han blev överfallen. Därför ansågs han vara i förväg inställd på att 

använda vapnet i situationer av den typ som han råkade i genom L:s angrepp. Ytterligare en 

omständighet som talade för att angreppet inte kunde ha kommit helt överraskande var 

händelsen som kort dessförinnan hade utspelat sig inne på restaurangen. Dessutom var MK 

enligt egen uppgift väl förtrogen med vapnet. Vid en samlad bedömning ansågs 

omständigheterna därför inte ha varit sådana att MK svårligen kunnat besinna sig.  

 

Det är anmärkningsvärt att HD, till skillnad från HovR:n, inte beaktar de objektiva 

omständigheter som talar för en annan utgång i besinningsbedömningen, t.ex. att MK befann 

sig i en mycket trängd situation samt det snabba händelseförloppet ute på gatan. Det som är 

mest påfallande är dock att HD inte tycks ha utgått ifrån hur MK själv upplevt och förstått 

situationen. Den enda individuella egenskapen som HD beaktade var hans kunskap i att 

hantera vapen, vilken enligt domstolens resonemang höjde kraven på hans förmåga att kunna 

besinna sig. HD nämnde inte ens det faktum att MK hade varit ”väldigt rädd” vid händelsen. 

Att han tidigare hade blivit utsatt för brott är inte heller en omständighet som räknats till hans 

fördel vid besinningsbedömningen. Det torde emellertid inte vara alltför ”vågat” att hävda att 

dessa tidigare erfarenheter, som i någon mån har varit traumatiserande för MK (eftersom de 

har fått honom att bära vapen), kan ha påverkat hans förmåga att i framtiden hantera liknande 

situationer. Omständigheter av detta slag bör, enligt min mening, beaktas av domstolarna, om 
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de haft en inverkan på den angripnes förmåga att besinna sig. Istället räknade HD detta till 

MK:s nackdel. 

 

Wallén anför att HD i sin bedömning utgår ifrån vad en lugn och kallblodig person kan tänkas 

ha gjort i MK:s situation, en nödvärnsrättens pater familias.159 Han riktar även kritik mot att 

HD i efterhand ställer många och stora krav på MK:s handlande. Enligt HD borde MK t.ex. 

ha förstått att han hade kunnat avvärja angreppet från L genom att ropa att han var beväpnad. 

Han borde ha insett att L och hans vänner skulle förfölja honom utanför restaurangen och 

kanske till och med ha förutsett att L skulle hota att döda honom.160  

 

Att HD inte utgår ifrån den enskilda individens psyke vid besinningsbedömningen strider mot 

lagstiftarens intentioner ifråga om hur bestämmelsen ska tillämpas.161 Men eftersom BrB 24 

kap. 6 § till stor del är normativ får detta till följd att domstolen i efterhand kan ställa dylika 

krav på den enskilde. Det räcker inte med att den angripne faktiskt har haft svårigheter att 

besinna sig; domstolen ska ju pröva om det rätteligen kan begäras att han skulle ha besinnat 

sig. Slutligen bör nämnas att det även i förarbetena har riktats kritik mot HD:s bedömning, 

varvid det bl.a. anförs att HD tillämpat excessbestämmelsen ”väl snävt”.162  

 

5.4.1.2  Tapetkniven (NJA 1990 s. 210) 

FH var på väg hem på väg med sin flickvän från en nattklubb. Av okänd anledning slog FH 

sönder en glasflaska mot marken vilket ett ungdomsgäng reagerade på bl.a. genom att ropa åt 

honom. Därefter började två av personerna i ungdomsgänget, N och MN, att förfölja FH, som 

tillsammans med sin flickvän började springa ifrån platsen. Vid en trappa hann N och MN 

ifatt FH där de slog och sparkade honom. FH lyckades dock ta sig loss och sprang vidare. Han 

förföljdes av tio till femton svenska ungdomar med N och MN i spetsen. I efterhand berättade 

FH att han varit mycket rädd och trott att han skulle bli ihjälslagen, särskilt då han hörde att 

ungdomarna skrek ”ta fast niggern” eller något liknande. Han drog fram en tapetkniv som han 

hade burit med sig, vände sig under tiden han sprang och viftade med kniven för att skrämma 

angriparna. Någon gång under detta skede träffade FH N med kniven, som blev skadad. Av 

utredningen framgick även att det vid aktuella tid rådde motsättningar i staden mellan 

                                                
159 Wallén, s. 256.  
160 Wallén, s. 256.  
161 Se t.ex. NJA II 1937, s. 432. Se vidare avsnitt 5.2.  
162 SOU 1988:7, s. 144.  
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eritreanska och svenska ungdomar, något som tidigare hade resulterat i oroligheter och 

misshandelsfall. 

 

Både TR:n och HovR:n ansåg att FH visserligen hade befunnit sig i en nödvärnssituation och 

därmed haft rätt att försvara sig med kniven. Viftandet med kniven mot N:s ansikte hade 

emellertid varit uppenbart oförsvarligt. Både TR:n och HovR:n fann att situationen inte hade 

varit sådan att FH svårligen kunnat besinna sig. Han hade visserligen haft skäl att anta att han 

skulle komma att bli misshandlad. Händelseförloppet i slutskedet var dock inte så snabbt och 

situationen så akut att FH inte hade kunnat besinna sig mer. Med anledning av detta borde han 

ha undvikit att knivskära N i ansiktet. 

 

HD fann att nödvärnsgärningen hade varit uppenbart oförsvarlig, trots att FH befunnit sig i en 

mycket trängd situation då han blivit förföljd av en hel grupp ungdomar som var fientligt 

inställda mot eritreanska flyktingar. Vid besinningsbedömningen tog HD hänsyn till att FH 

snabbt hade varit tvungen att fatta ett beslut, eftersom han redan hade blivit misshandlad av 

angriparna tidigare och hans åtgärd att visa kniven inte hade avskräckt dem. HD konstaterade 

även att en omständighet av stor betydelse var att FH hade varit mycket rädd och fruktat att 

bli allvarligt misshandlad. FH:s farhågor ansågs inte ha varit obefogade med hänsyn till 

omständigheterna. HD friade därför FH med stöd av BrB 24 kap. 6 §.   

 

Domen är viktig ur prejudikathänseende då HD klargör en hel del viktiga aspekter. För det 

första betonas särskilt det faktum att besinningsbedömningen ska ske utifrån den angripnes 

perspektiv, då HD framhåller att FH ”måste ha uppfattat det” på ett visst sätt. Av domskälen 

framgår tydligt att HD endast har utgått ifrån FH:s perspektiv. Att detta tydliggjordes var 

förmodligen nödvändigt med hänsyn till NJA 1977 s. 655 (Clockfallet) och den kritik som 

riktades mot HD efter domen. För det andra klargörs att det är beslutsfattandet som påverkas 

av den angripnes förmåga att kunna besinna sig. Det som ska beaktas är således den angripnes 

förmåga att kunna bedöma vilka handlingsmöjligheter som stått honom till buds. För det 

tredje framkommer att de omständigheter som har beaktats vid tillämpningen av 24 kap. 1 § 

ånyo får betydelse vid besinningsbedömningen. Därmed står det klart att domstolen kan ta 

hänsyn till samma omständighet två gånger, både vid försvarlighetsbedömningen och 

besinningsbedömningen. Skillnaden är emellertid att omständigheten beaktas ur den enskildes 

perspektiv vid den sistnämnda bedömningen.  
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Det är anmärkningsvärt att HD:s dom i sådan hög grad skiljer sig från NJA 1977 s. 655. T.ex. 

tog HD i det ena fallet inte någon hänsyn alls till den angripnes rädsla, medan denna 

omständighet i det andra fallet ansågs vara av stor betydelse. Vidare kan konstateras att inte 

någon av domstolarna ifrågasätter varför FH gick runt med en kniv.  En skillnad är dock att 

angriparen i NJA 1977 s. 655 avled, medan N endast åsamkades skador av händelsen. Frågan 

är om HD hade friat FH om N istället hade avlidit till följd av hans gärning.    

 

5.4.1.3  Dykarkniven (NJA 1994 s. 48) 

MH kom hem sent på natten efter en utekväll på stan. Någon timme senare vaknade han av att 

en ruta krossades utanför bostaden. Han gick ut och såg att det var rutan i hans egen bil som 

hade slagits sönder. Eftersom han ville ha tag på den person som hade gjort det började han gå 

runt och leta. I försvarssyfte tog han med sig en dykarkniv med ett 25 cm långt knivblad. 

Efter en stund fick MH syn på J som betedde sig märkligt och som började springa ifrån 

platsen. MH sprang ifatt J och tacklade omkull honom. De började fäktas mot varandra. J 

lugnade ner sig när MH satte kniven mot hans hals. Vid det laget blödde J kraftigt i ansiktet 

då kniven på något sätt hade åstadkommit ett skärsår på hans kind och öra. Genom att ställa 

frågor till J fick MH klart för sig att det var en bekant till J som hade stulit en CD-spelare i 

bilen men att J hade närvarat under stölden.  Därefter tvingade MH J att gå cirka 150 meter 

till en telefonkiosk från vilken polis tillkallades. Under hela promenaden höll MH kniven så 

att den antingen pekade mot J:s hals eller var i närheten av halsen.  

 

TR:n dömde MH för vållande till kroppsskada och olaga hot med motiveringen att det inte 

hade varit fråga om en nödvärnssituation. HovR:n gjorde tvärtom bedömningen att MH hade 

haft rätt att gripa J då han hade upptäckt J i så nära anslutning till inbrottet i bilen. Däremot 

ansågs våldet ha varit uppenbart oförsvarligt med beaktande av att MH fört med sig kniven in 

i tumultet vid gripandet. HovR:n ansåg inte heller att MH kunde ursäktas pga. bestämmelsen 

om excess eftersom skadan på bilen inte hade varit omfattande och viss tid hade förflutit från 

det att MH tog kniven fram till dess tumultet började. HovR:n gjorde samma bedömning 

beträffande den andra delen av händelseförloppet, dvs. promenaden till telefonkiosken.  

 

I HD fann majoriteten att det hade varit fråga om en sådan nödvärnssituation som avses i BrB 

24 kap. 1 § 2 st. 2 p., eftersom MH hade försökt återta den stulna egendomen på bar gärning. 

Däremot ansågs det ha varit uppenbart oförsvarligt av MH att utsätta J för en sådan risk som 

dykarkniven innebar. HD konstaterade att besinningsbedömningen skulle ske med 
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utgångspunkt i hur situationen tedde sig för MH.  Därför beaktades att MH hade varit upprörd 

över att den bil som han nyligen köpt för 90 000 kr hade skadats samt att han varit yrvaken 

och haft svårt att tänka efter hur han skulle handla. Vidare anförde HD att MH hade haft 

anledning att räkna med att J kunde ha någon form av vapen eller tillhygge på sig. Läget 

ansågs därför ha varit sådant att MH svårligen kunnat besinna sig när han tacklade omkull J. 

Vad gäller promenaden till telefonkiosken ansåg HD att situationen då inte längre hade varit 

sådan att MH svårligen kunnat besinna sig. Eftersom han hade fått läget under viss kontroll 

kunde han inte vara lika uppjagad längre. Vid denna tidpunkt hade han dessutom vetskap om 

att J inte var beväpnad eftersom han hade sökt igenom dennes kläder.  

 

HD:s minoritet ansåg att H inte skulle ursäktas överhuvudtaget, eftersom det rörde sig om ett 

tillgrepp av egendom med begränsat värde samt det faktiskt var H själv som hade varit den 

ingripande parten.  

 

På samma sätt som i NJA 1990 s. 210 (Tapetkniven) framkommer att besinningsbedömningen 

ska ske ur den angripnes perspektiv samt att de omständigheter som har beaktats vid 

försvarlighetsbedömningen ånyo får betydelse. I HD:s domskäl hänvisas till äldre 

förarbetsuttalanden, t.ex. NJA II 1937, vilket inte skett i något av de tidigare prejudikaten. 

Enligt min bedömning gjorde HD en korrekt besinningsbedömning då den helt och hållet 

utgick ifrån MH:s berättelse om hur han upplevt situationen. Domstolen tog hänsyn till alla 

omständigheter som ansågs ha kunnat påverka MH:s förmåga att besinna sig, t.ex. det faktum 

att hans dyra nyinköpta bil hade slagits sönder. Några begränsningar i vilka slags 

omständigheter som ska beaktas tycks inte ha funnits. Den omständigheten att MH var 

upprörd över bilen hade dock med all sannolikhet inte ensamt lett till samma utgång i målet.  

Genom HD:s dom framkommer även att yrvakenhet är en omständighet av betydelse vid 

besinningsbedömningen då att ett sådant tillstånd kan påverka den angripnes förmåga att 

kunna se över sina handlingsmöjligheter. Det kan även konstateras att möjligheten att ursäkta 

en person pga. BrB 24 kap. 6 § tycks finnas när det egentligen är den angripne som kan 

beskrivas som den ingripande parten.  

 

5.4.1.4  Guldsmedsrånet (NJA 1995 s. 661) 

BM var på besök hos sin vän i dennes guldsmedsbutik. Plötsligt kom en rånare in med pistol i 

handen. Under tiden som rånaren tvingade ägaren till butiken att lägga pengar i en kasse, 

lyckades BM få tag i rånaren bakifrån. Tillsammans brottade de ner rånaren på golvet där han 
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hölls kvar av butiksägaren. Därefter tog BM rånarens pistol och sprang mot entrén. Utanför 

satt föraren K i rånarbilen med påslagen motor. BM såg K göra en handrörelse mellan 

bilsätena och tolkade detta som att K var på väg att ta fram ett vapen. Han avlossade därför tre 

skott, varav två träffade K som blev allvarligt skadad. I efterhand visade det sig att K hade 

varit obeväpnad och att hans uppgift endast varit att köra bilen till och från brottsplatsen.  

 

TR:n ansåg att det inte hade varit fråga om en nödvärnssituation och BM dömdes därför för 

försök till dråp. HovR:n menade emellertid att det hade varit fråga om en nödvärnssituation 

när BM avlossade de två första skotten. Han ansågs även ha befunnit sig i en putativ 

nödvärnssituation då han felaktigt trodde att K var på väg att ta fram ett skjutvapen. Däremot 

bedömdes gärningen som uppenbart oförsvarlig. Vid besinningsbedömningen tog HovR:n 

hänsyn till att BM hade varit uppjagad och att hans möjligheter att överväga och kontrollera 

sitt handlande därför hade varit reducerade. Å andra sidan hade han varit utrustad med ett 

livsfarligt vapen när han gick ut ur butiken. Vidare framgick av utredningen att BM vid det 

andra skottet hade ställt sig bredbent i närheten av bilen med pistolen hållen i 

dubbelhandsfattning och därefter avlossat skottet. Enligt HovR:n talade sättet som BM 

avlossat det andra skottet på för att det inte hade saknats utrymme för självbehärskning och 

besinning från hans sida. BM hade därför inte haft sådana stora svårigheter att besinna sig att 

han skulle gå fri från straff.  

 

I HD fann majoriteten att det inte hade varit fråga om något objektivt överhängande angrepp 

från K:s sida, men att det däremot varit fråga om en putativ nödvärnssituation. Våldet ansågs 

emellertid ha varit uppenbart oförsvarligt och omständigheterna ansågs inte heller ha varit 

sådana att han skulle frias från ansvar pga. bestämmelsen om (putativ) nödvärnsexcess.  

 

Minoriteten i HD gjorde bedömningen att det inte varit uppenbart oförsvarligt av BM att 

avlossa det första skottet eftersom han trott sig sväva i livsfara. Däremot ansågs det ha varit 

uppenbart oförsvarligt att avlossa det andra skottet då K fortfarande förhöll sig passiv bakom 

bilratten. Omständigheterna ansågs inte ha varit sådana att han skulle frias pga. BrB 24 kap. 6 

§ då han innan det andra skottet hade situationen någorlunda under kontroll, samt då han haft 

en kort tid på sig att överväga andra handlingsmöjligheter än att skjuta K. 

 

Det finns inte mycket att kommentera angående HD:s dom eftersom besinningsbedömningen 

inte motiveras överhuvudtaget. Att så inte sker är anmärkningsvärt och kritiserbart. Särskilt är 
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detta fallet då det finns många omständigheter i avgörandet som de facto hade kunnat beaktas 

av HD (se t.ex. alla de omständigheter som HovR:n beaktade).  

 

Däremot ska något sägas om HovR:ns dom. En omständighet som framkom av utredningen i 

målet var att BM i sitt hemland hade tvingats att ta del i krigshandlingar. Man skulle därför 

kunna hävda att han sannolikt hade viss kunskap eller erfarenhet av t.ex. vapenhantering och 

väpnade konflikter. I samma riktning talar det sätt som BM hanterade både situationen med 

rånaren i affären samt skottlossningen utanför. Man kan fråga sig om det kan ha varit så att 

detta faktum ändå beaktades och ledde till att domstolen höjde kraven som ställdes på BM. En 

läsning av HovR:ns domskäl ger, enligt min mening, intrycket av att det visserligen fanns 

omständigheter till BM:s fördel som talade för att han befann sig i en påfrestande och mycket 

stressande situation. Ändå gör domstolen en tämligen sträng bedömning, kanske pga. att BM 

hade de tidigare erfarenheter som han hade. 

 

5.4.1.5  Bötningen (NJA 2005 s. 237) 

DD och M hade känt varandra i ett par år och var vänner, dock inte särskilt nära. DD hade 

blivit utsatt för ett inbrott i sin lägenhet varvid ett TV-spel och andra elektroniska prylar hade 

stulits. Han fick uppgifter om att det var M, som gick på heroin, som hade begått stölden. 

Ungefär ett halvår senare blev M frisläppt från ett fängelsestraff och DD beslutade sig då för 

att fråga honom om inbrottet. M nekade och blev mycket upprörd över DD:s påståenden. 

Eftersom DD hade spridit dessa enligt M falska rykten blev han krävd av M på en summa 

pengar. Detta förfarande kallades i deras kretsar för en ”bötning”. DD gick med på kravet och 

hoppades att det hela skulle rinna ut i sanden. Av en slump träffades de vid ett senare tillfälle 

och DD hade då fortfarande inte betalat den påhittade skulden. De beslutade sig därför att 

träffas för att göra upp om bötningen efterföljande dag, vilket även skedde.  

 

Vid uppgörelsen var båda männen påverkade av narkotika och beväpnade med kniv. Eftersom 

DD inte hade tagit med sig några pengar uppstod bråk. Det hela inleddes med att M knivhögg 

DD i bröstet. Därefter drog DD upp sin egen kniv för att försvara sig. Han högg mot M:s 

bröst samtidigt som han med andra handen försökte hålla fast M:s knivförande arm. 

Situationen var tumultartad och DD åsamkades ett skärsår på magen. Först efter det att DD 

hade huggit M fem gånger i bröstet drog sig M tillbaka. En stund därefter avled M av 

skadorna.  Utredningen visade att M efter knivhuggen hade gått cirka 40–50 meter, med 

kniven i handen, innan han föll till marken.  
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TR:n fann att DD inte hade handlat uppenbart oförsvarligt och ogillade åtalet mot honom. 

Även HovR:n friade DD, dock med motiveringen att han svårligen hade kunnat besinna sig. 

Vid besinningsbedömningen tog HovR:n särskilt hänsyn till att faran hade varit stor, att 

angreppet kommit plötsligt och att det hade rört sig om ett mycket snabbt händelseförlopp. 

Vidare beaktade HovR:n att M hade en högre kriminell status än DD och att han därför hade 

anledning att vara rädd för M. Dessutom hade M tidigare dömts för flera allvarliga brott och 

var större till växten än DD. HovR:n fäste även avseende vid att DD vid händelsen uppfattade 

det som att han saknade en flyktväg. Ytterligare en omständighet som ansågs påverka 

besinningsbedömningen var att DD hade varit narkotikapåverkad.  

 

HD (majoriteten) gjorde en annan bedömning än underinstanserna och fällde D för dråp. HD 

fann att det visserligen hade rört sig om en nödvärnssituation men att DD:s motvåld hade varit 

uppenbart oförsvarligt.163 Vid besinningsbedömningen konstaterades att DD hade varit 

inställd på att han kunde mötas av handgripligheter eftersom han inte kunnat betala. Han hade 

därför inte varit helt oförberedd på att bli angripen. Det faktum att han hade kniven 

lättillgänglig talade i samma riktning. Vidare menade HD att det hade funnits ett visst 

tidsutrymme för övervägande, eftersom DD själv angett att han efter varje knivhugg tittade på 

M för att se om det hade haft effekt. Händelseförloppet var således ”inte helt kortvarigt”. Inte 

heller DD:s egenskaper i allmänhet eller tillstånd vid gärningstillfället ansågs ha påverkat 

hans möjligheter att besinna sig. HD:s minoritet fann att DD inte hade handlat på ett 

uppenbart oförsvarligt sätt. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det är remarkabelt att de olika instansernas bedömningar är 

så olikartade. HD gjorde t.ex. en helt annan bedömning än HovR:n när det gällde vilken 

inverkan DD:s personliga egenskaper skulle anses ha haft. HD menade att dessa inte hade 

påverkat DD överhuvudtaget, medan HovR:n ansåg att DD:s rädsla och narkotikapåverkan 

varit av relevans. Vidare menade HD att det hade funnits tid för eftertanke, medan HovR:n 

gjorde bedömningen att det rört sig om ett snabbt händelseförlopp. Rättstillämpningen i detta 

fall torde inte kunna beskrivas som särskilt förutsebar. Fallet utgör också ännu ett exempel på 

ett avgörande från HD med skiljaktig mening. Frågan om nödvärnsexcess tycks vara en 

vattendelare.  

                                                
163 HD:s försvarlighetsbedömning diskuteras närmare i avsnitt 4.3. 
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Enligt min mening gjorde HovR:n en korrekt besinningsbedömning. Det framgår tydligt att 

den skedde utifrån DD:s perspektiv och hur situationen måste ha tett sig för honom. Vad 

gäller HD:s dom kan påstås att den på många sätt påminner om det kritiserade NJA 1977 s. 

655 (Clockfallet). Vad som i båda fallen tycks ha vägt tungt är det faktum att den angripne i 

någon mån varit förberedd på angreppet (eller på att något slags angrepp kunde komma). Den 

kritik som kan riktas mot detta resonemang är att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att 

man är förberedd på att bli angripen till livet. Att tro sig kunna hamna i bråk är inte samma 

sak som att de facto befinna sig i en livshotande, eller vad man tror sig vara en livshotande, 

situation. Det faktum att man varit förberedd behöver inte heller innebära att det är uteslutet 

att man hamnar i en situation där man svårligen kan besinna sig. Jag menar att domstolen 

även bör ta hänsyn till andra runtomkringliggande omständigheter som t.ex. hur pass farligt 

angreppet var.   

 

En mycket otillfredsställande aspekt av HD:s bedömning är att den, precis som i NJA 1977 s. 

655 (Clockfallet) tycks ha skett med utgångspunkt i en nödvärnsrättens pater familias.164 Med 

andra ord gjorde HD inte en bedömning av hur DD borde ha klarat av situationen. Istället 

förklarade domstolen hur en perfekt, kallblodig, lugn och snabbtänkt person skulle ha gjort i 

DD:s situation. Ingen hänsyn togs till att DD hade blivit angripen till livet av en person som 

var äldre, kraftigare och som tidigare hade dömts för ett flertal allvarliga brott. DD:s rädsla 

uppmärksammades inte av HD, då domstolen konstaterade att hans individuella egenskaper 

och subjektiva tillstånd vid tillfället inte hade inverkat hans möjligheter att besinna sig. 

Vidare anförde HD att det mellan varje knivhugg från DD:s sida hade funnits tid för honom 

att överväga andra handlingsmöjligheter. DD skulle alltså mitt under en knivduell haft tid att 

mentalt stanna upp och överväga andra sätt att gå tillväga. Detta är ett verklighetsfrånvänt 

resonemang. Det torde vara mycket få personer som skulle ha klarat av att hantera situationen 

på det sättet som HD begär. Dessutom frångår domstolen vad som uttalas i förarbetena, 

nämligen att det inte kan begäras lika mycket av en angripen person som snabbt måste fatta 

beslut om hur han ska bete sig.165 Att påstå att detta är en situation där det har funnits tid till 

övervägande är bristfällig argumentation.  

 

                                                
164 Wallén, s. 256. 
165 SOU 1988:7, s. 141; prop. 1993/94:130, s. 45. 
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Borgeke påstår att han för egen del hade gjort en diametralt annorlunda besinningsbedömning 

än den HD gjorde. Han belyser särskilt det faktum att det gällde en 19-årig yngling som 

angreps av en kraftigare person och att det var DD som först blev knivstucken. Likt HovR:n 

anser han att det hade rört sig om ett kortvarigt händelseförlopp utan några uppehåll och att 

situationen måste ha varit skräckinjagande för DD. Vidare ifrågasätter han vilken betydelse 

den omständigheten har haft för utgången i fallet att M avled till följd av DD:s handlingar.166  

 

Denna aspekt, dvs. det dödliga våldet, tycks enligt HD vara mycket viktig. Återigen kan en 

jämförelse ske med NJA 1977 s. 655 där angriparen L avled pga. det oavsiktliga skottet. Inte i 

någon av fallen friades den angripne pga. BrB 24 kap. 6 §. Däremot ursäktades den angripne 

både i NJA 1990 s. 210 (Tapetkniven) och i NJA 1994 s. 48 (Dykarkniven). Den slutsats som 

kan dras av detta är följande: Det faktum att det utövade motvåldet hade en dödlig utgång ska 

beaktas till den angripnes nackdel vid besinningsbedömningen. Huruvida det ens är möjligt 

att ursäkta en person som dödat sin angripare är oklart. HD:s praxis tycks luta mot att så inte 

kan vara fallet. Syftet med detta är förmodligen att från HD:s sida markera att dödligt våld 

inte kan accepteras och att rätten till liv alltid bör värnas. Det torde nästintill alltid vara svårt 

för en domstol att, ur ett moraliskt perspektiv, fria en person som dödat en annan människa.  

 

5.4.1.6  Hammarfallet (NJA 2009 s. 234) 

JH och W var grannar och bodde cirka 200 meter ifrån varandra på Ingarö. W hade tidigare 

haft en del kontroverser och dispyter med andra grannar och hade pga. detta blivit dömd för 

bl.a. ofredande och olaga hot.  JH berättade att han innan flytten till Ingarö hade blivit varnad 

för W. Kontakten mellan JH och W hade inte varit problemfri men det hade endast rört sig om 

muntliga dispyter. En dag inträffade emellertid något som kom att ändra situationen. Den 

aktuella dagen stod JH utomhus och talade med några grannar när W kom farande, krävde en 

av grannarna på skadestånd och angrep denne fysiskt. JH försökte lugna ner W men fick ett 

knytnävsslag i ansiktet så att han ramlade omkull. Han tog tag i W:s kläder för att hindra 

honom att fortsätta slå men W lyckades ta sig loss och försvann hem. En stund senare kom W 

tillbaka och angrep JH med kniv. Genom ett varningsrop från en granne lyckades JH komma 

undan.  

 

                                                
166 Borgeke, s. 584. 
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Dagen därpå körde W fram sin traktor till JH:s hus och parkerade precis utanför ytterdörren. 

Han skrek åt JH att inte komma ut för då skulle han köra över honom. När W stängde av 

motorn gick JH ut och skrek åt honom att inte ställa traktorn där. W uttalade då dödshot mot 

JH och hans familj. Så småningom slet W upp en kniv och skrek att han skulle ”sprätta upp” 

JH och hans ungar. JH värjde sig med handen som träffades av kniven. Han fick fram en 

hammare som han hade i bakfickan och slog W med hammaren som hamnade på marken. 

Därefter sprang JH in i huset för att försäkra sig om att barnen var i säkerhet. Barnen var 

upprörda och grät. JH bad sonen att ringa polisen och tog sig sedan ut igen. JH sprang 

förvirrat fram och tillbaka samtidigt som han själv försökte ringa polisen. Då reste sig W och 

gick på nytt till anfall. JH försvarade sig återigen med hammaren men tog denna gång i 

hårdare än vad han hade gjort tidigare. Han slog totalt tjugotvå hammarslag mot W:s huvud. 

W blev liggande på marken till dess att polisen anlände. Enligt polisens utsagor uppträdde W 

aggressivt trots sina svåra skador. JH beskrevs vara i chocktillstånd och i det närmaste 

okontaktbar. W överlevde slagen med hammaren men fick mycket svåra och kroniska skador.  

 

TR:n konstaterade att det hade rört sig om en nödvärnssituation och att det i och för sig inte 

var uppenbart oförsvarligt att skydda sig med hammare vid ett knivangrepp.  Således ansåg 

TR:n att JH inte hade försvarat sig på ett otillåtet sätt i det första skedet, dvs. innan han sprang 

in i huset. Däremot ansågs hans agerande ha varit uppenbart oförsvarligt i det andra skedet, 

dvs. när han fortsatte att tilldela W kraftigare slag än tidigare, detta särskilt med hänsyn till att 

W, påverkad av de första slagen, ”raglade omkring” samt flertalet av de allvarliga skadorna 

uppstod i detta läge. Vid besinningsbedömningen fann TR:n att det första angreppet från W 

visserligen hade kommit överraskande men att det därefter gått viss tid innan W återigen reste 

sig. Därmed hade JH haft tid att överväga vad han borde ha gjort om W återigen gick till 

angrepp. TR:n ansåg att JH:s sinnestillstånd visserligen hade inverkat på hans möjligheter att 

göra en riktig bedömning. Svårigheterna bedömdes dock inte vara så stora att han kunde 

ursäktas.  

 

I HovR:n skedde ett vittnesförhör med psykologen C, som också författade ett skriftligt 

utlåtande. Han menade att det var rimligt att anta att JH inte hade kunnat besinna sig eftersom 

han befunnit sig i en allvarlig hotsituation som kunde antas ha medfört en mycket hög 

stressnivå. Trots utlåtandet gjorde HovR:n ingen annan bedömning än TR:ns.   
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Även majoriteten i HD fann att JH hade brukat mer våld än vad som var tillåtet enligt 

nödvärnsrätten. Vid besinningsbedömningen konstaterade HD att händelseförloppet inte hade 

varit så snabbt att JH hade saknat tid för eftertanke. Frågan var därför om H under händelsen 

pga. rädsla hade befunnit sig i ett sådant psykiskt tillstånd att det inte kunde begäras av 

honom att han ha kunnat skulle besinna sig. HD beaktade då det faktum att JH:s gärning 

ansågs vara uppenbart oförsvarligt endast pga. att det våld som han hade använt inte stod i 

proportion till vad som hade varit behövligt för att avvärja den hotande skadan. Vidare 

framgick att JH inte hade haft något annat syfte än att avvärja det angrepp som han hade råkat 

ut för.  

 

HD tog även hänsyn till att JH hade strävat efter att upprätthålla fredliga relationer med W 

men att händelsen som utspelade sig dagen innan den aktuella situationen förändrade 

situationen för familjen. Efter händelsen blev JH och hans familj så uppskakade och rädda för 

W att de samma kväll bestämde sig för att flytta ifrån området. Enligt egen utsago upplevde 

JH situationen som fruktansvärt obehaglig och han och hans fru vidtog en rad 

försiktighetsåtgärder. T.ex. ringde JH till ett stort antal personer och varnade för W samt 

följde barnen till och från bussen. Han sov inte heller något på hela natten. När W körde upp 

traktorn på hans tomt trodde JH att W skulle ha ihjäl honom. Med anledning av detta fann HD 

att det stod klart att JH hade varit mycket rädd och uppjagad redan innan W dök upp utanför 

huset med traktorn. Vidare menade HD att JH:s beskrivning av det förlopp som inleddes med 

att W parkerade traktorn utanför hans ytterdörr gav ett klart intryck av att han då hade 

befunnit sig i ett sådant psykiskt tillstånd att han inte förmådde  tänka och handla rationellt. 

Dessutom framkom av polisens och andra vittnens utsagor att JH hade varit chockad och 

knappt kontaktbar efter händelsen.  

 

HD tog även hänsyn till det vittnesmål som gavs av psykologen C i HovR:n. Andra 

omständigheter som HD beaktade vid besinningsbedömningen var att JH var ostraffad sedan 

tidigare och att han av andra betecknades som en ”fridens man”. Däremot hade W ett förflutet 

fullt av kontroverser med grannar, anmälningar samt domar avseende hot och våld. 

Sammanfattningsvis gjorde HD bedömningen att JH vid gärningen hade befunnit sig i ett 

sådant psykiskt tillstånd att det ansågs ursäktligt att han inte förmått att begränsa sin 

våldsanvändning. JH friades således enligt BrB 24 kap. 6 §.  
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Ett justitieråd i HD var skiljaktigt och ansåg att situationen inte hade varit sådan att JH 

svårligen kunnat besinna sig, bl.a. med hänsyn till att det hade rört sig om ett utdraget 

händelseförlopp och att JH mot slutet av händelsen inte hade kunnat vara lika oförberedd på 

angrepp från W. 

 

Till skillnad från underinstanserna gjorde HD en korrekt besinningsbedömning där hänsyn 

togs till både objektiva och subjektiva omständigheter. Det framgår tydligt att de objektiva 

omständigheterna, dvs. händelseförloppet, beaktades utifrån hur H hade upplevt situationen. 

Besinningsbedömningen skedde således på ett uppenbart sätt utifrån JH:s perspektiv. Därför 

landade HD i en korrekt bedömning när den tog ställning till huruvida det av just JH kunde 

krävas att han borde ha besinnat sig mer vid händelsen.  

 

En aspekt som särskilt bör belysas är att HD konstaterade att anledningen till att JH:s 

försvarshandlingar ansågs uppenbart oförsvarliga var pga. att våldet inte varit behövligt för att 

avvärja angreppet. Detta tycks således vara en omständighet som HD räknar till JH:s 

fördel.167 Då HD inte utvecklar resonemanget närmare är det svårt att veta vilken betydelse 

detta ska ha för besinningsbedömningen. En fråga som väcks är emellertid om det bör räknas 

till den angripnes nackdel att våldet har ansetts uppenbart oförsvarligt pga. att det inte varit 

proportionerligt i förhållande till den skada som hotat genom angreppet. Det bör tilläggas att 

HD i samband med detta resonemang uttryckte att det inte framkommit något i målet som 

talade för att JH haft ett annat syfte än att avvärja angreppet mot honom. Rimligtvis torde 

detta tolkas som att HD anmärker att det kan räknas till den angripnes fördel att dennes våld 

ansetts uppenbart oförsvarligt pga. att det inte har varit behövligt, så länge syftet med våldet 

fortfarande har varit att försvara sig. Om syftet har övergått till ett annat, t.ex. hämnd, kan det 

inte räknas till den angripnes fördel vid besinningsbedömningen.  

 

Vad som skulle kunna beskrivas som viktigast med rättsfallet är att HD gjorde en mycket 

ingående utredning och analys av JH:s sinnestillstånd, som sedan låg till grund för 

besinningsbedömningen. Genom att göra detta har domstolen kommit JH närmare in på 

livet.168 I sitt försök att lära känna JH har domstolen inte endast beaktat vad som hände under 

tiden som angreppet från W fortgick, utan även vad som hände före och efter angreppet. Den 

slutsats som kan dras av detta är att det vid besinningsbedömningen tycks vara möjligt att 

                                                
167 Se även Borgeke, s. 583 f.  
168 Blomkvist, s. 56. 
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även beakta händelser och omständigheter som ligger utanför själva nödvärnssituationen. Sett 

till lagstiftarens avsikt med hur bestämmelsen ska tillämpas torde detta vara ett korrekt 

resonemang. Avgörandet bör därför tillmätas ett högt prejudikatvärde.  

 

Även Martinsson menar att avgörandet bör tillmätas ett högt prejudikatvärde, särskilt då HD 

tydligt tar utgångspunkt i hur den tilltalade upplevde situationen. Vidare menar han att 

avgörandet ger uttryck för den allmänna principen att det är möjligt att beakta omständigheter 

som inte är omedelbart relaterade till nödvärnssituationen men som ändå haft inflytande över 

den angripnes möjligheter att kunna besinna sig. Martinsson menar emellertid att det bör 

ställas krav på ett visst samband mellan händelserna om sådant som inträffat före 

nödvärnssituationen ska kunna beaktas vid besinningsbedömningen.169 Sett till det faktum att 

det rör sig om en subjektiv ansvarsfrihetsgrund och vad som anförs i förarbetena ställer jag 

mig dock tveksam till huruvida det faktiskt är nödvändigt att uppställa sådana krav.170 

 

Rättsfallet har även kommenterats av Lernestedt som menar att det är noterbart att 

förhållandevis mycket fokus har legat på den faktiska komponenten vid bedömningen av 

huruvida JH svårligen kunde besinna sig.171 Detta eftersom det fanns mycket bevisning, t.ex. i 

form av vittnesförhör, som talade för att JH de facto hade haft sådana svårigheter. Lernestedt 

menar emellertid att även den normativa komponenten har varit välförsedd; ”goda skäl har 

kunnat anföras för att inte heller en rimligt utformad måttstock till person, om den hade 

försatts i JH:s situation, hade kunnat besinna sig särskilt mycket mer”.172 Genom detta 

resonemang tycks Lernestedt mena att de flesta av oss skulle haft likadana svårigheter som JH 

att besinna oss, om vi hade upplevt det som han upplevde.  

 

En intressant aspekt är att HD vid besinningsbedömningen även redogjorde för JH:s ålder, 

laglydighet och det faktum att han av andra framställs som en fridens man. Det torde i och för 

sig inte finnas några hinder mot att se vissa av dessa omständigheter som mer eller mindre 

permanenta egenskaper eller karaktärsdrag hos JH. Sådana omständigheter är emellertid inte 

relevanta om de inte har haft någon inverkan på den angripnes förmåga att kunna besinna sig. 

Vidare kan det finnas problem förknippade med att ställa dessa ”goda” egenskaper i 

förhållande till någon annan persons ”onda” egenskaper. Som nämnts beskrevs W inte i lika 
                                                
169 Martinsson, s. 145 f.  
170 Se t.ex. NJA II 1937, s. 432; SOU 1988:7, s. 147. Se vidare avsnitt 5.2.   
171 Lernestedt, s. 175. 
172 A.a., s. 175 f.  
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goda ordalag och HD gav en bild av att W varit något av en ”bråkstake” till granne. Även om 

det faktiskt förhåller sig på detta sätt bör domstolarna vara försiktiga med att ställa olika 

personers egenskaper mot varandra då detta riskerar att undergräva bilden av domstolarnas 

objektivitet och opartiskhet. Eftersom det inte är en del av besinningsbedömningen att beakta 

angriparens karaktärsdrag skulle det ha varit mer tillfredsställande om HD vid 

besinningsbedömningen hade uteslutit beskrivningen av W.173  

 

Slutligen ska något kort sägas om detta avgörande i förhållande till NJA 2005 s. 237 

(Bötningen). Återigen tycks det faktum att W överlevt möjligen ha haft en inverkan på HD:s 

bedömning. Det kan frågas om JH hade ursäktats om W avlidit pga. hammarslagen.174 En 

annan omständighet som förmodligen haft betydelse för utgången i målet är vittnesförhören 

från polisen och andra, samt uppgifterna från psykologen vilka gav HD:s ledamöter kunskap 

om hur människor reagerar under hotsituationer. Det fanns således mycket som talade för att 

JH faktiskt hade haft svårigheter att besinna sig. Lernestedt belyser det faktum att det i NJA 

2005 s. 237 inte fördes fram några omständigheter som talade för att DD de facto hade haft 

svårigheter att besinna sig pga. rädsla eller dylikt. Snarare tycks somligt ha pekat i motsatt 

riktning.175 En annan skillnad är att JH angreps hemma och därför hade goda skäl att vara just 

där han var, medan DD aktivt och medvetet sökte sig till en plats där han utsatte sig själv för 

fara. Efter avgörandet kan man emellertid än mer ifrågasätta HD:s mycket stränga bedömning 

i NJA 2005 s. 237 vad beträffar tidsaspekten. Där uppställdes krav på att DD skulle börja 

tänka rationellt mellan försvarsknivhuggen. Samtidigt ursäktades JH fastän det rörde sig om 

ett relativt utdraget händelseförlopp. Jag tolkar detta som att HD i 2009 års fall lade lika stor 

vikt vid JH:s subjektiva tillstånd som farans art och tiden som fanns till förfogande, vilket är 

anmärkningsvärt då det ju i förarbetena nämns att de två sistnämnda faktorerna är av större 

vikt.  

 

5.4.2   Publicerad praxis från hovrätterna 

 

5.4.2.1  Provokatören (RH 1984:129) 

P hade under lång tid stört och på olika sätt trakasserat de boende på Åkerbyvägen. Den 

aktuella kvällen anlände P till området runt ett-tiden på natten och började störa de boendes 

                                                
173 Se Martinsson, s. 144. 
174 Se även Borgeke, s. 584. 
175 Lernestedt, s. 176.  
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nattro, t.ex. genom att ringa med ringklockan på sin cykel och busvissla. Trots upprepade 

tillsägelser vägrade P att lämna platsen. Han började sedan rikta grova tillmälen mot en 

kvinna boende i fastigheten. Allt detta retade upp ÅE som beslutade sig för att gå och säga till 

P. P slängde då sin cykel mot honom. Därefter utdelade ÅE P ett par knytnävsslag så att P föll 

till marken. P reste sig upp och attackerade ÅE med sparkar och slag. ÅE lyckades dock 

avvärja attacken. När P tog av sig tröjan och gick mot ÅE med den som en snara, utdelade ÅE 

ytterligare ett knytnävsslag vilket träffade P i ansiktet och fick till följd att denne ramlade 

baklänges och slog huvudet mot asfalten. Därigenom åsamkades P flera skador, bl.a. 

hjärnskakning och benbrott på underkäken.  

 

TR:n fann att ÅE hade varit utsatt för ständiga anfall från P:s sida och att han därför haft rätt 

att handla i nödvärn. TR:n ansåg emellertid att ÅE hade brukat större våld än vad som hade 

krävts. Vid besinningsbedömningen konstaterade TR:n att P hade retat upp och svårt 

provocerat ÅE genom sitt störande uppträdande utanför huset och genom det grova tillmäle 

han riktat mot kvinnan. Med hänsyn till dessa omständigheter fann TR:n att ÅE hade blivit så 

svårt provocerad att han svårligen kunnat besinna sig och att han ej skulle dömas till ansvar. 

Även HovR:n gjorde bedömningen att ÅE hade handlat i nödvärn och att våldet varit 

uppenbart oförsvarligt. HovR:n konstaterade dock att enbart det faktum att ÅE hade blivit 

provocerad av P:s störande uppträdande inte var tillräckligt för ansvarsfrihet. Vidare menade 

HovR:n att ÅE inte heller i övrigt hade befunnit sig i en sådan trängd situation eller i sådan 

tidsnöd att han svårligen kunnat besinna sig.  

 

Det faktum att den angripne blivit provocerad av sin angripare har således ensamt inte lett till 

att denne gått fri från ansvar på grund av bestämmelsen om nödvärnsexcess. I dessa 

situationer fordras tydligen existensen av andra omständigheter som kan räknas till den 

angripnes fördel. En intressant aspekt är att det inte framkommer annat än att ÅE endast blivit 

uppretad och provocerad av P:s beteende. ÅE tycks endast ha blivit mycket arg och ilsken, 

inte skrämd eller oroad på något sätt. Med utgångspunkt i vad som anförs i förarbetena om att 

även s.k. steniska affekter kan beaktas, hade det därför funnits utrymme för HovR:n att 

ursäkta ÅE om dessa känslor hade en inverkan på hans möjlighet att besinna sig.176 Det 

verkar emellertid som att HovR:n fällde ÅE just pga. att det rörde sig om steniska affekter. 

Vidare är det noterbart att varken TR:n eller HovR:n har tagit hänsyn till de händelser som 

                                                
176 SOU 1934:56, s. 31 f. och 70 f. 
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utspelat sig innan den aktuella situationen, trots att det framgår att ÅE under lång tid hade 

blivit störd och trakasserad av P.177 

 

5.4.2.2  Rödebymålet (RH 2008:90) 

SR och hans familj hade under flera år blivit utsatta för trakasserier och kränkningar av ett 

ungdomsgäng, som bl.a. CS och SS var med i. Bl.a. hade det lagts upp kränkande hemsidor 

på internet som riktades mot familjen, som vidare hade fått ta emot samtal med hot och grova 

sexuella anspelningar. Familjen hade fått brevlådan förstörd flera gånger och bilen sprayad 

med nedvärderande ord. Vidare hade SR:s son blivit prejad när han körde moped, SR:s 

bildörr hade slitits upp under färd och SR:s fru hade stoppats när hon körde bil och hotats till 

livet. Familjen hade gjort flera polisanmälningar utan att några åtgärder hade vidtagits. 

 

Den aktuella kvällen hade en bekant till SR sökt upp CS och kastat en ölburk på hans huvud. 

Ungdomsgänget, inklusive CS och SS, beslöt sig därför att åka till SR:s gård med sina 

mopeder. När de var framme gick alla sex ungdomarna in på gården. På vägen sparkade de 

bl.a. sönder brevlådan. Vid det här laget låg SR och sov, påverkad av både medicin och 

alkohol. Han vaknade och uppfattade att gården var full av ungdomar. SR gick då till 

vapenskåpet. Av nervositet lyckades han inte ladda en älgstudsare. Istället tog han ett 

hagelgevär som han lyckades ladda innan han öppnade ytterdörren. Utanför stod CS och SS 

som ville prata. Då sköt SR två skott, laddade om hagelgeväret och sköt ytterligare två skott. 

Detta ledde till SS:s död och allvarliga skador på CS.  

 

Av utredningen i målet framgick att SR sedan länge hade haft omfattande psykiska problem 

orsakade av ADHD och Tourettes syndrom. Med anledning av detta var han extremt känslig 

för yttre belastning och hade en stark benägenhet för panikreaktioner. Vid tiden för gärningen 

var SR i psykiskt dåligt skick, bl.a. pga. ångest, depression och alkoholkonsumtion. Vidare 

framkom att SR även hade en social belastad situation då bl.a. tre av hans barn hade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I efterhand berättade SR hur skräcken grep tag i 

honom när han fick reda på att ungdomarna var på tomten och hur hans enda impuls var att 

”skydda sina egna pojkar”. Hans minnesbilder därefter var diffusa och grumliga.  

 

                                                
177 Jfr. NJA 2009 s. 234.  
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TR:n friade SR då han inte ansågs ha varit medveten om sitt handlande i sådan grad att kravet 

på uppsåt kunde anses uppfyllt. HovR:n fann dock att han hade varit medveten i sådan grad 

som krävdes och prövade därför bl.a. frågan om nödvärn och excess. HovR:n konstaterade att 

SR hade befunnit sig både i en objektiv nödvärnssituation och i en putativ sådan. Genom att 

ha använt ett skjutvapen på det sätt som SR hade gjort ansågs han dock ha gjort mer än vad 

som var tillåtet inom ramen för nödvärnsrätten. Vid besinningsbedömningen konstaterade 

HovR:n att faran inte på något avgörande sätt hade skilt sig ifrån vad som var normalt vid 

nödvärn, även om SR varit nyvaken och uppfattat faran som allvarligare och mer akut än vad 

den faktiskt var. Eftersom SR befann sig i huset när faran aktualiserades ansåg HovR:n att 

den objektivt sett var mindre omedelbar än vanligt och att det inte var fråga om något alldeles 

överhängande hot. Även om SR:s psykiska tillstånd tillmättes betydande vikt hade inte faran 

varit så akut att han pga. sitt psykiska handikapp, med därav följande benägenhet för 

panikhandlande, kunde gå fri med stöd av BrB 24 kap. 6 §. Han dömdes för dråp och grov 

misshandel, dock utan påföljd.  

 

Av målet framgår att HovR:n tog stor hänsyn till vad som anförs i förarbetena, nämligen att 

det är farans art och den tid som stått till förfogande som väger tyngst vid 

besinningsbedömningen. Ändå landade domstolen enligt min mening i fel slutsats. För det 

första bör inte detta betyda att det är uteslutet att ursäkta den angripne ifall det är de 

subjektiva omständigheterna som väger tyngst vid besinningsbedömningen. För det andra 

använde inte HovR:n ett korrekt tillvägagångssätt när den tog avstamp i hur SK upplevde det 

hela i sitt nyvaknade tillstånd, men sedan övergick till något slags objektiv bedömning och 

konstaterade att faran inte på något avgörande sätt kan ha skilt sig ifrån vad som är ”normalt 

vid nödvärn” och att den tett sig ”mindre omedelbar än vanligt”. Domstolen borde endast ha 

utgått ifrån hur SR uppfattade situationen. Eftersom SR trodde att han skulle utsättas för ett 

värre angrepp än vad som var fallet borde HovR:n ha gjort en prövning av putativ 

nödvärnsexcess. För det tredje finns det många omständigheter, främst kopplade till SR:s 

personliga egenskaper, som hade kunnat beaktas till hans fördel. Några påtagliga faktorer, 

som med all sannolikhet påverkade SR:s förmåga att fatta rationella beslut, var att han vid 

gärningstillfället befann sig i ett yrvaket tillstånd, berusad samt påverkad av medicinska 

tabletter. En annan omständighet som hade kunnat beaktas av domstolen, men som inte togs 

hänsyn till, var allt det som hade utspelat sig innan själva skjutningen. Med detta åsyftas alla 

hot och trakasserier som familjen systematiskt hade fått utstå under flera års tid och det 
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faktum att polisanmälningarna inte hade gett resultat. Det torde inte råda några tvivel om att 

detta påverkade SR:s förmåga att tänka rationellt. 

 

Det som emellertid väcker flest frågor är hur psykiska störningar ska anses stå i förhållande 

till BrB 24 kap. 6 §. HovR:n fann att SR hade begått gärningarna under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning. Även allvarligt psykiskt störda personer kan begå brott enligt BrB:s 

mening.178 Bör detta vara en omständighet som beaktas vid besinningsbedömningen? Någon 

vägledning om detta går inte att finna i förarbetena.179 Det finns emellertid inte något som 

talar för att psykiska störningar inte ska beaktas av domstolarna. Av HovR:ns domskäl 

framkommer att SR:s ”psykiska tillstånd” och ”psykiska handikapp” i viss grad har spelat roll 

vid besinningsbedömningen. Jag menar dock att det förefaller tveksamt huruvida SR:s 

psykiska tillstånd har tillmätts sådan betydande vikt som domstolen själv menar. Om 

domstolen hade gjort det hade den, enligt min mening, friat SR med stöd i BrB 24 kap. 6 § 

pga. putativ nödvärnsexcess. Det fanns mycket som talade för att SR:s psykiska besvär 

faktiskt hade påverkat hans förmåga att kunna besinna sig, bl.a. då båda de rättspsykiatriskt 

sakkunniga var ense om att SR pga. den paniksituation han hamnat i var oförmögen till 

normalt rationellt tänkande. Med detta i beaktande, kan frågas vilka krav från domstolens sida 

som hade varit rimliga att ställa på SR. Av alla kan man som sagt förvänta sig något mått av 

självbehärskning. Men hur mycket kan man begära ifråga om eftertänksamhet och rationellt 

beslutsfattande av en person som är oförmögen till normalt rationellt tänkande?  

 

Det finns mycket som talar för att både den faktiska och den normativa komponenten i BrB 

24 kap. 6 § var uppfyllda i fallet.180  I vart fall kan dras slutsatsen att psykisk abnormalitet är 

en individuell egenskap som bör räknas in vid besinningsbedömningen. HovR:n tycks 

emellertid inte ha givit denna omständighet så stor tyngd som den borde ha givits.  

 

 

  

                                                
178 Detta är istället något som beaktas vid påföljdsvalet. Enligt BrB 30 kap. 6 § ska den som begått ett brott under 
påverkan av en allvarlig psykisk störning dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får endast döma till 
fängelse om det finns synnerliga skäl.  
179 Se avsnitt 5.2.2. 
180 Se ovan avsnitt 5.2. 
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6.   Det idealiska offret 
 

6.1  Inledning 

Hittills har redogjorts för de omständigheter som enligt lagstiftaren bör beaktas vid 

besinningsbedömningen, samt de omständigheter som har beaktats av domstolarna i viss 

publicerad praxis. Fokus i detta kapitel kommer att ligga på något annat, då syftet är att 

försöka undersöka huruvida HD i rättstillämpningen har beaktat omständigheter utan att detta 

uttryckligen framgår av domskälen. Mer specifikt: Finns det omständigheter som HD inte 

nämnt i sina besinningsbedömningar men som ändå har spelat roll? Eller har vissa 

omständigheter givits större vikt utan att detta uttryckligen framgår? Har domstolarna vidare 

en benägenhet att i större omfattning ursäkta vissa typer av personer?  

 

I avsnitt 5.5 redogjordes för ett antal rättsfall där det var angripna personer som själva stod 

åtalade för brott. Samtliga dessa personer hade en sak gemensamt: De var alla brottsoffer. De 

hade alla blivit utsatta, eller varit på väg att bli utsatta, för ett brottsligt angrepp. Men när 

dessa angripna personer sedan åtalades i domstolarna hamnade de plötsligt själva på 

tilltaladsidan. Därför skulle det kanske inte kännas naturligt att kalla dem för brottsoffer. Men 

faktum kvarstår fortfarande, att de är just vad de var, och att de satt på tilltaladsidan eftersom 

de hade råkat ut för något som tvingat dem att själva begå oönskade gärningar. 

 

Mer konkret går detta kapitel ut på att försöka se huruvida det finns ett samband mellan de 

personer som friats av domstolen (pga. BrB 24 kap. 6 §) på så sätt att de kan betecknas som 

mer ”idealiska offer”. Och finns det ett samband mellan de personer som inte har ursäktats på 

så sätt att de inte kan betecknas som sådana? Syftet är också att försöka utreda huruvida vissa 

omständigheter ges större tyngd vid besinningsbedömningen än vad de, sett till förarbetena, 

egentligen borde. I undersökningen kommer jag att använda mig av Christies teori om det 

idealiska offret. En beskrivning av teorin ges i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 relateras teorin till de 

HD-avgöranden där BrB 24 kap. 6 § varit i fokus. Således kommer huvudpersonen (dvs. den 

angripne i varje rättsfall) att analyseras utifrån teorin. 
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6.2  Christies teori om det idealiska offret181 

Den artikel av Christie som behandlar det idealiska offret utgör en sociologisk undersökning 

av vad som på samhällsnivån karaktäriserar det idealiska offret. Med termen ”idealiskt offer” 

syftar Christie på en person eller en kategori av individer som lättast får fullständig och 

legitim status som offer när de drabbas av brott. Ett exempel på det idealiska offret är den lilla 

gamla damen på väg hem mitt på dagen efter att ha tagit hand om sin sjuka syster. Under 

promenaden blir hon slagen i huvudet av en stor man som tar hennes väska och därefter 

använder pengarna till sprit och droger.  

 

Ett exempel på en person som istället är långt ifrån ett idealiskt offer är en ung man som 

befinner sig på en bar när han blir slagen i huvudet av en bekant som tar hans pengar. Trots att 

han får svårare skador i huvudet än den gamla kvinnan kan han inte tävla med henne om 

statusen som ett idealiskt offer. Detta eftersom han är stark och lika stor som 

gärningspersonen, befinner sig på fel plats (därför får han skylla sig själv) och känner 

gärningspersonen. Genom dessa två exempel kan dras slutsatsen att det idealiska offret är 

svagt och att hon inte har någon relation till gärningspersonen. Dessutom har hon ägnat energi 

åt att skydda sig från att bli ett offer. Vidare är offret mer idealiskt om hon ägnade sig åt ett 

respektabelt projekt när hon blev angripen. 

 

Det som nämns ovan är nödvändiga villkor, men inte alltid tillräckliga sådana för att det ska 

vara tal om ett idealiskt offer. Personen ifråga måste nämligen även vara tillräckligt mäktig 

för att kunna göra sitt fall uppmärksammat och framgångsrikt kräva status som ett idealiskt 

offer. Samtidigt så får hon inte heller vara för stark, då detta skulle försvaga den allmänna och 

offentliga sympati som förknippas med statusen av att vara ett offer.   

 

Christie menar att idealiska offer både behöver och skapar idealiska gärningspersoner. Ju mer 

idealiskt ett offer är, desto mer idealisk blir gärningspersonen. Ju mer idealisk 

gärningspersonen är, desto mer idealiskt blir offret. De två är således beroende av varandra. 

Gärningspersoner som flyter ihop med offren är dåliga gärningspersoner, och offer som flyter 

ihop med gärningspersonen är dåliga offer. Den idealiska gärningspersonen liknar inte offret. 

Om han ur moralisk synpunkt är svart är offret vitt. Han är farlig och kommer långt bortifrån. 

Faktum är att han knappt kan beskrivas som en människa.   

                                                
181 Hela detta avsnitt utgör en kortfattad sammanfattning av Christie, Det idealiska offret. Observera att 
pronomenet ”hon” används i detta avsnitt då det är detta pronomen som Christie själv använder i sin text.  
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Viktigt att minnas är att idealiska offer inte har särskilt mycket med verkliga offer att göra. 

Med detta menas att de flesta idealiska offer inte är de som oftast blir utsatta för övergrepp. 

Snarare är det så att de verkliga offren oftast är motsatsen till de som får representera 

offersidan. Här tillkommer ytterligare ett kriterium: Idealiska offer är ofta mycket rädda för 

att bli offer. 

 

De slutsatser som kan dras av Christies teori om det idealiska brottsoffret kan sammanfattas i 

följande punkter: 

i.   Offret är svagt.  

ii.   Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

iii.   Offret befinner sig på en plats som hon inte kan klandras för att vara på. 

iv.   Offret har varit rädd för att bli ett offer och har därför lagt energi på att skydda sig 

från detta. 

v.   Offret är tillräckligt mäktigt för att kräva status som ett idealiskt offer. 

vi.   Samtidigt är offret svagt så att hon får sympati och förknippas med offerstatusen.  

vii.   Det rör sig om en idealisk gärningsperson. 

viii.   Gärningspersonen är okänd och känner inte offret. 

 

6.3  En applicering av Christies kriterier på praxis 

Inledningsvis kan här konstateras att angripna personer som använt för mycket motvåld i 

princip aldrig kommer att få status som idealiska offer. Eftersom de själva är förövare i någon 

mening flyter de ihop med gärningspersonerna. Till viss del kan de alltså beskrivas som 

dåliga offer. Samtliga har även själv tagit till (för mycket) våld, vilket gör att de inte i lika stor 

mån kan vinna sympati från samhället pga. svaghet. Däremot kan det med hänsyn till 

Christies kriterier finnas olika nivåer, där vissa kan sägas vara mer idealiska än andra. Det är 

just detta som kommer att undersökas i detta avsnitt.  

 

Låt oss börja med en person som på många sätt var lik det idealiska offret: JH från NJA 2009 

s. 234 (Hammarfallet).182 Detta framkom i princip också uttryckligen i HD:s dom. Vid en 

jämförelse kan konstateras att JH i princip uppfyllde samtliga av Christies kriterier. För det 

första hade JH under en lång tid försökt att, och lyckats med att, hålla en fredlig relation med 

                                                
182 Se ovan avsnitt 5.4.1.6. 
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W. Redan innan JH flyttade till området hade han blivit varnad för W. Därför hade han under 

cirka tio år försökt undvika att bli ett offer för W:s trakasserier. Han behandlade W varsamt 

och tålde att denne skrek och skällde. När JH dagen innan blev nedslagen och knivhotad av W 

kontaktade han genast polisen för att få hjälp. Han ringde även en granne och bad honom att 

kontakta en bekant som var polis och medlare i grannkonflikter. Av försiktighetsskäl både 

lämnade och hämtade han barnen från skolan. Han var mycket rädd för att bli ett offer och 

gjorde allt i sin makt för att skydda sig själv och sin familj.  

 

Ett uttryck för svaghet torde vara det faktum att JH och familjen omedelbart efter händelsen 

kom överens om den desperata åtgärden att flytta ifrån området. I samma riktning talar 

omständigheterna som skedde efter incidenten. JH beskrevs då av andra som mycket rädd och 

djupt chockad. Noterbart är även att han blev angripen i sitt eget hem. Hemmet är, eller ska 

vara, en fristad där man inte ska behöva råka ut för något. När W körde upp med sin traktor 

var JH:s barn hemma. Under hela händelseförloppet, inkluderat före och efter incidenten, 

ägnade sig JH åt den respektabla uppgiften att som familjefar skydda sin familj. T.ex. var det 

första han gjorde efter att ha utdelat de första hammarslagen att springa in för att se om 

barnen mådde bra.  

 

Något som gjorde att JH än mer kunde beskrivas som ett idealiskt offer var det faktum att W 

var en sådan idealisk gärningsman. Tanken på W väcker förmodligen oförstående hos många 

människor. Man frågar sig: Varför beter han sig så? Vem gör på det där sättet? Vem hotar 

med att sprätta upp barn? Han var något främmande och en person som många skulle 

undvika. I avgörandet framkommer tydligt att han hade skapat ängslan i området. Detta hade 

till och med resulterat i att han fällts för flera brott. Således hade det funnits konkreta 

omständigheter som ytterligare förstärkt grannarnas farhågor.  

 

Ytterligare en omständighet som gjorde W till den idealiska gärningsmannen var det faktum 

att han under hela incidenten var mycket aggressiv. Till och med efter att ha blivit slagen i 

huvudet med en hammare tjugotvå gånger uppträdde han på ett aggressivt sätt, och när 

polisen kom till platsen ville han endast ta sig därifrån. Det fanns ingen synlig svaghet hos W, 

inte ens när han svävade mellan liv och död. Detta ger en mycket omänsklig bild av W.   

 

Det framkommer tydligt att JH och W inte var lika överhuvudtaget. Det fanns mycket som 

talade för att JH faktiskt var en fridens man och en ostraffad familjefar. W, däremot, var 
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motsatsen till detta. Han var inte endast en besvärlig granne, utan också en aggressiv 

brottsling. Med beaktande av dessa skillnader är det lätt att ställa JH och W mot varandra. Det 

var just detta som HD gjorde i besinningsbedömningen. Följaktligen är det lika lätt att se JH 

som ett idealiskt offer som att se W som en idealisk gärningsman. De flesta omständigheter 

som nämnts ovan beaktades även uttryckligen av HD. Det faktum att JH var ett (mer) 

idealiskt offer räknades indirekt till hans fördel vid besinningsbedömningen. Det tycktes vara 

enkelt för domstolen att sätta sig in i hans omöjliga situation och ha förståelse för varför det 

blev som det blev.  

 

Som en del av den normativa aspekten tycks HD ha ägnat sig åt någon slags allmänmoralisk 

karaktärsvärdering av både JH och W. En omständighet som särskilt tycks ha spelat större roll 

i HD:s bedömning än vad den egentligen borde ha gjort, är W:s person och karaktär. Enligt 

förarbetena ska domstolen beakta sådana individuella egenskaper hos den angripne som kan 

ha påverkat dennes möjlighet att kunna besinna sig. Detta inrymmer emellertid inte 

karaktärsvärderingar av det slag som HD gjorde i avgörandet. Huruvida den angripne t.ex. är 

laglydig eller inte torde inte ha någon direkt påverkan på dennes förmåga att kunna besinna 

sig. Den omständigheten är därför inte av relevans för BrB 24 kap. 6 §. Inte heller finns det 

stöd för att angriparens individuella egenskaper och karaktär ska beaktas vid 

besinningsbedömningen. Trots detta framgår av domskälen att HD tog hänsyn till W:s 

karaktär och hur han var som person.  

 

En annan person som hade vissa drag av det idealiska offret var FH från NJA 1990 s. 210 

(Tapetkniven).183 FH ägnade sig i och för sig inte åt något respektabelt projekt när han var ute 

på nattklubb med sin flickvän. Han skulle kunna klandras för att han befann sig ute på gatorna 

efter midnatt. Å andra sidan var han på väg hem i sällskap med sin flickvän. Däremot var FH 

och FH:s beteende på många sätt ”svagt”.  Av målet framgår att det hade funnits 

motsättningar mellan eritreanska flyktingarna och en del svenska ungdomar. FH berättade 

emellertid att han aldrig tidigare hade varit inblandad i bråk. Han var rädd för att vara ute på 

gatorna och brukade därför åka taxi om han skulle åka någonstans. Genom att försöka fly från 

N och ungdomsgänget som jagade honom försökte han undvika att bli ett offer. Han tog inte 

upp kniven förrän han återigen tog till flykt efter att ha blivit misshandlad en gång. Det tog 

                                                
183 Se ovan avsnitt 5.4.1.2. 
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således lång tid innan FH själv tog till våld. När han dagen efter händelsen blev förföljd av 

N:s kompisar sprang han genast till polisstationen.  

 

Med anledning av detta hade FH vissa drag av det idealiska offret. Han flöt inte ihop med 

gärningsmännen då han flydde medan de aktivt sökte upp en konfliktfylld situation. N och 

ungdomarna i gänget torde emellertid inte kunna beskrivas som idealiska gärningsmän. 

Snarare gav de bilden av att vara ett stökigt och besvärligt gäng ungdomar som var ute på 

nätterna, drack alkohol och muckade gräl med andra. Det finns för många gäng som liknar 

detta för att de ska ses som något främmande och skrämmande.  

 

Förutom FH:s rädsla (som HD uttryckligen beaktade vid besinningsbedömningen) fanns alltså 

en del andra det aspekter som gjorde att han kunde beskrivas som ett någorlunda idealiskt 

offer. Likt JH från NJA 2009 s. 234 (Hammarfallet) friades han pga. att han svårligen ansågs 

ha kunnat besinna sig. Här har vi således ytterligare en person som kan beskrivas som ett mer 

idealiskt offer och som friades av domstolen. 

 

En person som var långt ifrån ett idealiskt offer är DD från NJA 2005 s. 237 (Bötningen).184 

Av alla angripna personer som nämns i detta kapitel skulle han kunna beskrivas som mest lik 

sin gärningsman, M. Av fallet framgår att de två var vänner och hade samma umgängeskrets. 

Visserligen var M äldre än DD och även dömd för flera brott. I HovR:n beskrevs det som att 

M hade högre kriminell status än DD. Så får antas ha varit fallet. Vid uppgörelsen var 

emellertid både DD och M narkotikapåverkade. Detta är något som gör att de kan beskrivas 

som än mer lika varandra. DD kan inte heller beskrivas som svag. Han konfronterade M ett 

antal gånger angående inbrottet i hans lägenhet. Vidare hade han kommit överens med M om 

att göra upp om bötningen. DD hade därför inte försökt undvika konfrontationer, utan snarare 

tvärtom sökt sig till en konfronterande situation.  

 

Likt M tog DD även med sig en kniv till uppgörelsen. Det skulle dock kunna hävdas att detta 

inneburit att han har lagt energi på att försöka undvika att bli ett offer. Det torde emellertid 

inte fungera att tolka Christies teori på detta sätt. Det idealiska offret försöker undvika att bli 

ett offer genom att fly platsen eller gömma sig. Att ta med sig vapen för att på så sätt försvara 

sig är ett alldeles för starkt agerande för ett idealiskt offer. En person som bär vapen vinner 

                                                
184 Se ovan avsnitt 5.4.1.5. 
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inte samhällets sympati; han klarar sig själv och behöver den inte. Vid 

besinningsbedömningen räknade inte heller HD det till DD:s fördel att han hade burit vapen. 

Istället anfördes att den omständigheten inneburit att han i någon mån varit förberedd på 

angreppet. Ett annat sätt att tolka detta är att han inte ansågs vara värd att ursäktas då han 

aktivt hade sökt sig till faran. Det idealiska offret skulle ha agerat annorlunda. Sett utifrån 

detta tycks HD ha lagt stor vikt vid den omständigheten att DD var alldeles för stark då han 

själv uppsökte en farlig situation. Vidare sammanblandades han alltför mycket med 

gärningsmannen.   

 

En person som utifrån Christies teori var relativt lik DD är BM (NJA 1995 s. 661, 

Guldsmedsrånet), då han var alldeles för stark för att i någon mån kunna beskrivas som ett 

idealiskt offer.185 BM:s agerande vittnade i och för sig på många sätt om hjältemod. På ett sätt 

kan det beskrivas som att han bedrev en ädel och respektabel uppgift när han avbröt rånet i 

butiken och sedan sprang ut för att hindra rånarbilen från att komma undan. Även han 

uppsökte emellertid faran på eget bevåg, och klarade dessutom av att hantera den. Ytterligare 

en omständighet som förstärker bilden av att BM var stark är att han hade erfarenhet av 

krigshandlingar. Vid en jämförelse med föraren i rånarbilen, K, ger BM intrycket av att vara 

den starkare parten. Det torde vara omöjligt att se ett offer som idealiskt om det ger intrycket 

av att vara starkare än förövaren.   

 

HD gav ingen motivering vid besinningsbedömningen i NJA 1995 s. 661. Således kan inget 

sägas om vilka omständigheter som domstolen uttryckligen beaktat. Däremot kan konstateras 

att detta är detta ytterligare ett fall där den angripne aktivt sökt sig till faran och sedan inte 

ursäktats av domstolen.  

 

Ett ambivalent fall i jämförelse med de föregående två, är NJA 1994 s. 48 (Dykarkniven).186 

Utifrån Christies teori förefaller HD:s utfall i besinningsbedömning som obegriplig då MH 

var den ensamt ingripande parten. Det förelåg inget brottsligt angrepp mot honom som 

person, utan han bestämde sig för att själv försöka få tag i personen som hade förstört hans 

bil. Detta vittnar inte om ett svagt beteende likt det idealiska offrets. Dessutom tog han med 

sig en dykarkniv med ett 25 cm långt blad. På ett tämligen aggressivt sätt sökte han aktivt upp 

en konfronterande, och möjligtvis farlig, situation. Trots att MH inte hade några drag som 
                                                
185 Se ovan avsnitt 5.4.1.4. 
186 Se ovan avsnitt 5.4.1.3. 
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liknade det idealiska offret tycks HD inte ha haft några svårigheter med att ha förståelse för 

hans situation. Det faktum att HD t.ex. lade vikt vid FH:s upprördhet över att hans nyinköpta 

bil förstörts ter sig märkligt.  

 

NJA 1994 s. 48 kan beskrivas som ett fall där Christies teori inte fungerar. I förhållande till de 

andra rättsfallen skiljer sig detta då MH inte blev fysiskt angripen. Det hände honom 

ingenting, och ingenting var heller på väg att hända honom. MH var endast ett offer pga. att 

hans egendom blivit stulen. Problematiken ligger i det faktum att det får antas att Christies 

teori inte är menad att fånga upp dessa typer av offer. Christies kriterier torde därför som 

huvudregel endast gå att koppla till en person som blivit, eller varit på väg att bli, utsatt för ett 

brott mot person. Då detta inte var fallet för MH fungerar det inte att applicera Christies 

kriterier på honom.  

 

En intressant aspekt med NJA 1977 s. 655 (Clockfallet) är att HD fällde MK, trots att han på 

många sätt kunde beskrivas som ett mer idealiskt offer.187 Fallet skulle därför kunna beskrivas 

som ambivalent vid en jämförelse med NJA 2009 s. 234 (Hammarfallet) och NJA 1990 s. 210 

(Tapetkniven). För det första var MK inte på restaurangen i eget intresse. Det kan beskrivas 

som att han sysslade med ett respektabelt projekt när han som en god bror försökte hjälpa 

systern hem.  För det andra kan han beskrivas som svag och utsatt. T.ex. berättade MK att han 

var ”väldigt rädd” när han tog upp pistolen och riktade den mot L. Då hade han redan blivit 

slagen på hakan två gånger av L. När han blev slagen inne på restaurangen valde han att 

lämna platsen. Han sökte sig alltså ifrån konflikten. L däremot, var den som valde att återigen 

försöka ge sig på MK.  

 

Det kan konstateras att MK inte ursäktades av HD trots att han hade vissa drag av det 

idealiska offret. En aspekt som tycks ha vägt tungt vid HD:s besinningsbedömning är det 

faktum att MK hade införskaffat, och hade med sig, ett vapen. Som tidigare nämnt skulle 

detta i och för sig kunna tolkas som att MK försökte undvika att bli ett offer. Han berättade 

själv att syftet med vapnet inte var att använda det, utan att skrämma eventuella angripare. 

HD tolkade dock detta som att MK i någon mån måste ha varit förberedd på angreppet. Det 

faktum att den angripne införskaffat och burit vapen för att freda sig har alltså inte räknats till 

den angripnes fördel. Tvärtom har detta räknats till dennes nackdel. Detta tycks vara en 

                                                
187 Se ovan avsnitt 5.4.1.1. 
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omständighet som väger tungt vid en besinningsbedömning. Kanske till och med tyngre än 

vad som borde vara fallet, då förekomsten av andra omständigheter (till fördel för den 

angripne) inte tycks spela någon roll för utfallet i bedömningen.  

 

6.4  Sammanfattning 

Det torde vara svårt att dra några långtgående slutsatser av undersökningen. Detta bör inte 

heller göras, då Christies teori på intet sätt spelar en större roll inom straffrätten. Inte heller 

antyds här att HD på något sätt har beaktat Christies kriterier i rättstillämpningen. Genom att 

relatera Christies teori till praxis har det dock varit möjligt att belysa några intressanta och, till 

viss del, problematiska aspekter med HD:s besinningsbedömningar. Teorin har varit särskilt 

till stor hjälp när det handlat om att finna omständigheter som kan eller tycks ha beaktats av 

HD utan att domstolen uttryckligen nämnt dem i domskälen. 

 

 En aspekt är att det finns exempel på avgöranden där den angripne varit mycket lik det 

idealiska offret och också friats av HD. På samma sätt finns det exempel där den angripne 

varit motsatsen till det idealiska offret och inte ursäktats av domstolen. Ett visst samband 

tycks alltså finnas. Det får antas att en person med (fler) drag av det idealiska offret har en 

större chans att ursäktas av domstolarna vid besinningsbedömningen. Huruvida detta möjliga 

samband även förekommer generellt torde vara svårt att säga. Sannolikheten att domstolarna 

oftare friar personer som är mer lika det idealiska offret torde emellertid inte vara alltför låg. I 

grund och botten rör det sig om en moralisk aspekt där det får antas att det är lättare att fria en 

person som är svag, gammal och sjuk eller ångerfull än en person som är nöjd med sin 

brottsliga handling eller som inte visar någon antydan på känslor av ånger.  

 

Vidare tycks även vissa andra omständigheter ha givits större tyngd än vad de egentligen 

borde. Det gäller främst den omständigheten att den angripne införskaffat eller varit utrustad 

med vapen för att försvara sig. Detta tycks omöjligen kunna tolkas till den angripnes fördel 

vid besinningsbedömningen och den omständigheten verkar i princip vara ensamt avgörande 

för utfallet i bedömningen. Det finns även exempel på avgöranden där HD lagt vikt vid 

angriparens person och karaktär. Sett till förarbetena torde detta inte vara en omständighet 

som överhuvudtaget bör beaktas vid tillämpningen av BrB 24 kap. 6 §.  
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7.   Avslutning 
 

7.1  Inledning 

I detta kapitel ges en sammanfattning av uppsatsens innehåll. Förhoppningsvis ser läsaren att 

analysen och de slutsatser som kan dras från rättskällorna genomgående har presenterats i 

framställningen. I avsnittet nedan kommer dock att redogöras för en del avslutande slutsatser 

som kan dras när framställningens olika delar sammanförs. Syftet är inte att presentera något 

nytt material utan snarare att sammanfatta uppsatsens innehåll och att peka på några slutsatser 

som jag anser vara särskilt intressanta. Vägledande för kapitlets uppbyggnad är uppsatsens 

syfte och de frågeställningar som uppställdes inledningsvis i framställningen.  

 

7.2  Avslutande diskussion och slutsatser 

I uppsatsens inledning ställdes frågan när bestämmelsen om nödvärnsexcess aktualiseras. Det 

har framkommit att det fordras att den angripne har befunnit sig i en nödvärnssituation (eller 

en putativ sådan) samt utövat uppenbart oförsvarligt våld för att BrB 24 kap. 6 § ska 

aktualiseras. Vägledande vid försvarlighetsbedömningen är om nödvärnsgärningen varit 

behövlig för att avvärja angreppet samt huruvida den varit proportionerlig i förhållande till 

den skada som hotat genom angreppet.  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att utreda vilka omständigheter som beaktas 

vid besinningsbedömningen. Framställningen har visat att det historiskt har funnits en 

motvilja från lagstiftarens sida att ge närmare vägledning om vilka omständigheter som bör 

beaktas, och att denna uppgift har överlämnats till domstolarna. I takt med att 

excessbestämmelsen blev alltmer subjektiv, i den bemärkelsen att det var den angripnes 

personliga förutsättningar som skulle vara utgångspunkten vid besinningsbedömningen, kom 

lagstiftaren emellertid att uttala sig allt mer i denna fråga. Av förarbetena framgår att dels 

farans art och tiden till förfogande, dels den angripnes individuella egenskaper, ska beaktas. 

Som individuella egenskaper räknas både permanenta egenskaper och mer tillfälliga tillstånd. 

Exempel på individuella egenskaper är nervositet, lättskrämdhet och ett häftigt lynne. Även 

alkoholberusning hos den angripne kan påverka bedömningen. Dessa förarbetsuttalanden 

torde böra väga tungt i rättstillämpningen med hänsyn till förarbetenas hierarkiska ställning 

bland rättskällorna samt det faktum att de speglar lagstiftarens avsikt med bestämmelsen. 
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Av de äldre förarbetena framgår även att både s.k. asteniska och steniska affekter kan beaktas 

vid besinningsbedömningen. Detta innebär att det skulle vara möjligt för en domstol att 

ursäkta den angripne ifall han hade svårigheter att besinna sig pga. exempelvis ilska eller 

vrede. Det skulle vara märkligt ifall två personer, som befunnit sig i samma objektiva 

nödvärnssituation och handlat på exakt samma sätt, skulle dömas olika enbart pga. att den ene 

greps av skräck och den andra av ilska (under förutsättning att bägge faktiskt svårligen kunde 

besinna sig). Det går att ifrågasätta huruvida det är rättsväsendet som ska avgöra vilka känslor 

som är, respektive inte är, ursäktbara. Enligt min mening står det klart att detta är lagstiftarens 

uppgift att avgöra. Vidare skulle det, gällande den normativa aspekten, te sig märkligt om det 

ställdes högre krav på en arg person än på en rädd person att besinna sig. Det torde inte finnas 

något belägg för att det de facto är lättare för en arg person att sansa sig och återgå till ett 

rationellt beslutsfattande. Trots detta finns det inget prejudikat där den angripne friats pga. 

ilska eller andra steniska affekter. Dock får antas att de äldre förarbetsuttalandena fortfarande 

gäller och att domstolarna har möjlighet att ursäkta den angripne även pga. ilska eller vrede.  

 

En viktig del av arbetet har varit att analysera relevant prejudicerande praxis. Av 

praxisredogörelsen har framkommit att det inte tycks finnas några uttalade begränsningar 

ifråga om vilka omständigheter som kan beaktas vid besinningsbedömningen. Exempel på 

sådana omständigheter som dock särskilt beaktats vid rättstillämpningen är att angreppet 

kommit plötsligt, tidsbrist, yrvakenhet, rädsla, upprördhet och att den angripne befunnit sig i 

ett visst psykiskt tillstånd. NJA 2009 s. 234 (Hammarfallet) torde böra undanröja den 

osäkerhet som funnits i doktrinen gällande frågan om omständigheter liggande utanför själva 

nödvärnssituationen bör beaktas vid besinningsbedömningen.188 I fallet tog HD hänsyn till 

omständigheter som hade förelegat både före och efter själva angreppet. Däremot kan 

konstateras att det inte finns något avgörande där HD prövat frågan huruvida den angripne 

svårligen kunde besinna sig endast pga. dennes permanenta individuella egenskaper. 

Resonemanget att den angripne svårligen kunde besinna sig pga. en (allvarlig) psykisk 

störning tycks inte alls ha fått genomslag i rättstillämpningen. En omständighet som, enligt 

min mening, i otillräcklig mån beaktas är att den angripne varit berusad vid angreppet. Trots 

vad som sägs i förarbetena är detta en omständighet som HD inte lagt någon vikt vid 

överhuvudtaget.  

 

                                                
188 Se t.ex. Asp m.fl., s. 377 f. Se vidare avsnitt 5.2.2.  
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Ytterligare en frågeställning som uppställdes var vilken eventuell relativ vikt olika 

omständigheter har vid besinningsbedömningen. Av förarbetena framgår att omständigheter 

förknippade med farans art och den tid som stått till förfogande är de som bör väga tyngst. Jag 

menar att domstolarna har hållit sig till denna anvisning då det vid en analys av praxis 

framkommer att det är de objektiva faktorerna, och då särskilt sådana förknippade med 

tidsaspekten, som generellt sett har vägt tyngst i rättstillämpningen. Till skillnad från t.ex. den 

angripnes personliga egenskaper är tiden till förfogande en omständighet som i princip alltid 

berörs i HD:s avgöranden.   

 

Genom att analysera praxis framkommer även att en omständighet av betydande vikt vid 

besinningsbedömningen är att den angripne genom sitt försvarsvåld dödat angriparen. Den 

omständigheten ter sig som en begränsning av möjligheten att fria den angripne med stöd av 

BrB 24 kap. 6 §. Det är oklart om den angripne ska frias i sådana fall, trots förekomsten av 

andra omständigheter som talar till dennes fördel. Risken med detta synsätt är att domstolarna 

gör tämligen stelbenta bedömningar där det avgörande blir skadan som orsakats av den 

angripne. Detta torde inte rimma väl med lagstiftarens avsikt.  

 

I kapitel 6 har ett antal HD-avgöranden analyserats med hjälp av Christies teori om det 

idealiska offret. På så vis har några intressanta, och till viss del problematiska, aspekter 

kunnat illustreras. T.ex. har kunnat konstaterats att en omständighet som givits (för) stort 

utrymme vid besinningsbedömningen är att den angripne införskaffat eller varit utrustad med 

vapen för att försvara sig. HD har tolkat detta som att den angripne varit förberedd på något 

slags angrepp och att angreppet då inte kommit överraskande. Jag menar emellertid att det 

kan finnas andra, mer bakomliggande, förklaringar till HD:s resonemang. Ett sätt att tolka det 

på är att den angripne inte anses vara lika värd att ursäktas då han genom införskaffandet och 

användningen av vapnet agerat på ett för starkt sätt. 

 

En annan aspekt som framkommit är att det inom ramen för besinningsbedömningen tycks 

kunna flyta in mer allmänmoraliska värderingar, t.ex. att en människa är ”god” eller ”ond” 

eller mer värd att ursäktas pga. laglydighet eller uppvisad svaghet. Förklaringen till detta 

torde vara att besinningsbedömningen inrymmer en normativ komponent och att domstolen 

ska utgå ifrån den angripnes perspektiv (vilket inte helt och hållet kan ske). Det finns dock en 

problematik med att ge utrymme för sådana typer av omständigheter; det är inte 

omständigheter som på ett direkt sätt påverkat den angripnes förmåga att besinna sig och 
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därmed är det inte heller omständigheter som ska beaktas vid besinningsbedömningen. Trots 

detta finns det exempel på HD-avgöranden där omständigheter av detta slag har beaktats. Att 

det förhåller sig på detta sätt bör föranleda en viss försiktighet och medvetenhet från 

domstolarna i den framtida rättstillämpningen. Särskilt viktigt är att domstolarna är medvetna 

om denna risk och att de därför upprätthåller en självkritisk och självgranskande inställning.  

 

Avslutningsvis vill jag framföra att domstolarna i otillräcklig mån beaktar sådana individuella 

egenskaper hos den angripne som påverkat dennes förmåga att kunna besinna sig.  Särskilt i 

förhållande till vad som anförs i de äldre förarbetena, t.ex. SOU 1934:56, tycks det vara så att 

de individuella egenskaperna i mycket större utsträckning borde ha beaktats. När den 

angripnes individuella egenskaper väl tas upp i domskälen uttrycker sig domstolarna ofta med 

svävande och lösa formuleringar. Ett HD-avgörande som dock inte kan kritiseras för detta är 

NJA 2009 s. 234 (Hammarfallet). I framtida rättstillämpning bör därför detta rättsfall ses som 

särskilt viktigt. Vidare bör underrätterna, enligt min mening, inspireras av hur HD på ett 

tämligen ingående sätt kom JH närmare in på livet vid besinningsbedömningen. Anledningen 

till att omständigheter förknippade med den angripnes individuella egenskaper är viktiga, är 

för att det är de som gör att BrB 24 kap. 6 § rent innehållsmässigt skiljer sig ifrån 

nödvärnsstadgandet i BrB 24 kap. 1 §. Objektiva omständigheter som farans art och tiden till 

förfogande är sådant som även beaktas vid försvarlighetsbedömningen. På så vis är det den 

personliga komponenten i bestämmelsen om nödvärnsexcess som särskiljer den ifrån BrB 24 

kap. 1 § och som gör den till något annat.    
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