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Sammanfattning 

När någon blir överfallen eller annars utsatt för ett brottsligt angrepp uppstår, så gott som alltid, 

inte enbart ett yrkande om straffrättsligt ansvar utan även ett skadeståndsrättsligt anspråk med 

anledning av den inträffade händelsen. Det förekommer att den som är åtalad för gärningen 

åberopar nödvärn till sitt försvar. Eftersom reglerna om nödvärn är lagstadgade i BrB, råder ingen 

tvivel om hur nödvärnsinvändningen ska tillämpas avseende det straffrättsliga anspråket. SKL 

saknar däremot bestämmelser om nödvärn. Vad som gäller beträffande det skadeståndsrättsliga 

ansvaret är överhuvudtaget inte reglerat i någon föreskrift. 

I denna uppsats utreds vilka förutsättningar som finns för den skadelidande att erhålla ersättning. 

De fall som avses är situationer när den tilltalade går fri från straffrättsligt ansvar med stöd av 

nödvärn eller nödvärnsexcess. Vidare ska utredas om, och i sådant fall hur, åklagarens 

processföring påverkar den skadelidandes möjlighet att erhålla ersättning. 
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Förkortningar 

 

A.a.     Anfört arbete. 

BrB     Brottsbalken. 

BRL    Brottskadelag (2014:322). 

f.    Följande sida. 

ff.    Flera följande sidor. 

HD    Högsta Domstolen. 

HovR    Hovrätt. 

NJA    Nytt juridiskt arkiv I. 

Prop.     Proposition. 

RB    Rättegångsbalken. 

RF     Regeringsformen. 

Rf     Referat. 

SKL     Skadeståndslagen (1972:207). 

SOU     Statens offentliga utredningar. 

SvJT     Svensk juristtidning. 

TR    Tingsrätt. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnespresentation 

Denna uppsats har ett i huvudsak skadeståndsrättsligt fokus med betydande straffrättsliga inslag. 

Arbetet är därmed av interdisciplinär karaktär. När två skilda rättsområden ska behandlas i ett och 

samma arbete måste förhållandet dessa emellan utredas. Här har en förändring skett. Ur ett 

historiskt perspektiv har straffrätten och skadeståndsrätten ett nära samband. På senare tid har 

dessa emellertid utvecklats i olika riktningar. De olikheter som har uppstått gör det idag 

problematiskt att direkt tillämpa straffrättsliga bestämmelser i ett skadeståndsrättsligt samband 

och tvärtom. Eftersom rättsområdena har skilda syften ser påföljderna olika ut.  

Trots att det rör sig om två vitt skilda påföljder prövas dessa ofta vid en och samma rättegång. 

Detta beror av att åklagaren i många fall är förpliktigad att föra den enskildes skadeståndstalan i 

samband med den straffrättsliga talan. Man säger i dessa fall att talan är kumulerad. 

För att kunna avgöra om den skadelidande, i ett mål där talan är kumulerad, kan erhålla 

skadestånd måste en rad omständigheter beaktas. Först och främst ska klargöras vilka 

processrättsliga regler som ska tillämpas under processen vid domstolen när talan är kumulerad. 

Vidare ska utredas om det är möjligt att tillämpa de straffrättsliga bestämmelserna om nödvärn 

och nödvärnsexcess, även avseende det skadeståndsrättsliga anspråket. Såväl vid straffrättslig 

som vid skadeståndsrättslig talan inför domstol är det enskilda individer som för processen. De 

yrkanden och grunder som presenteras under processen påverkar onekligen utgången i målet. 

Därför är det oundvikligt att den personliga prestationen har viss inverkan på utgången i målet. I 

denna uppsats utreds i vilken mån åklagarens processföring påverkar den skadelidandes möjlighet 

att erhålla ersättning i målet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Såväl nödvärn som nödvärnsexcess utgör bestämmelser av straffrättslig karaktär och är 

lagstadgade i BrB. Det föreligger därför inga tvivel om hur dessa ska tillämpas avseende det 

straffrättsliga ansvaret. Frågan blir härmed om det skadeståndsrättsliga anspråket följer det 
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straffrättsliga ansvaret.  Denna uppsats syftar till att beskriva ansvarsfrihetsgrunderna inom 

skadeståndsrätten.  

Att behandla alla ansvarsfrihetsgrunder skulle bli allt för omfattande. I arbetet ägnas därför enbart 

fokus åt nödvärn, med särskild inriktning på nödvärnsexcess. Vad gäller nödvärn är frågan om 

denna kan tillämpas på det skadeståndsrättsliga anspråket. Avseende nödvärnsexcess är frågan 

istället om skadevållaren ska åläggas skadeståndsansvar till följd av att det var oaktsamt att 

överträda sin nödvärnsrätt. Det blir därför intressant att utreda om dessa ansvarsfrihetsgrunder 

kan tillämpas analogt inom skadeståndsrätten. 

Vid en straffrättslig process är det åklagaren som presenterar grunder och yrkanden inför 

domstolen. Åklagaren har därför betydande inverkan på processen. Frågan är därmed om 

åklagarens processföring inverkar på målsägandens möjlighet att erhålla skadestånd. Om så är 

fallet uppkommer frågan om den skadelidande har möjlighet att erhålla ersättning på annat vis. 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat i olika avseenden. Först ska nämnas att enbart svensk rätt behandlas. En  

jämförelse med utländska rättsordningar skulle göra att uppsatsen blev allt för omfattande. Vidare 

behandlas enbart fall när talan är kumulerad.  

En avgränsning som är fundamental är att inomobligatoriska skadeståndsanspråk i princip helt 

har lämnats därhän. De anspråk som behandlas är således enbart de skadeståndskrav som uppstår 

utan att skadevållaren och den skadelidande har någon koppling till varandra, varpå 

skadeståndskravet är grundat. 

Utöver de avgränsningar som framgår ovan är antalet ansvarsfrihetsgrunder som behandlas 

begränsade till att omfatta enbart nödvärn och nödvärnsexcess. 
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Samtliga frågeställningar kommer att utredas enligt den rättsdogmatiska metoden. Avsikten med 

uppsatsen är nämligen att med hjälp av de rättskällor som finns tillgängliga fastställa gällande 

rätt, d.v.s. de lege lata.
1
 Den rättsdogmatiska metoden ska med andra ord tillämpas när man 

önskar skapa en bild av hur verkligheten ser ut.
2
 Resultatet av ett rättsdogmatiskt arbete är till stor 

nytta för den juridiska praktikern. Genom metoden skapas övergripande lösningar av det ämne 

som är föremål för utredningen. Dessa lösningar kan ses som rekommendationer, vilka praktikern 

kan utgå ifrån när specifika fall ska lösas.
3
 Rättsdogmatikens huvudsakliga uppgift är således att 

fungera som en brygga mellan lagstiftning och rättstillämpning. Genom metoden konstrueras 

”gällande rätt”.
4
  

För att utreda gällande rätt nyttjas rättskällorna i dess hierarkiska ordning. Den hierarki som råder 

dessa emellan är benämnd rättskälleläran. Lagstiftning anses utgöra den primära rättskällan. Till 

de sekundära rättskällorna hör förarbeten, rättspraxis samt juridisk litteratur(doktrin). Att 

lagstiftningen utgör den primära källan innebär i praktiken att denna har företräde framför de 

övriga källorna när en normkonflikt uppstår. Så länge lagtexten är tydligt utformad föreligger 

således i regel inga problem att tyda gällande rätt. När lagtexten är otydlig, ofullständig eller 

föråldrad måste emellertid vägledning sökas i de sekundära rättskällorna.
5
  

Vad gäller frågan om ansvarsfrihetsgrundernas tillämpning inom skadeståndsrätten blir den 

rättsdogmatiska  metoden tillämpbar på följande vis. I första hand ska den lagstiftning som finns 

studeras. SKL saknar helt bestämmelser avseende ansvarsfrihetsgrunderna, varför enbart 

lagtexten i BrB och RB kan studeras. Lagstiftningen reglerar inte detta förhållande och därför 

studeras även förarbetena.  

                                                           
1
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 203. 

2
 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24 (inledningen). 

3
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 203 f. 

4
 Anderberg, Andreas, Straffbar oaktsamhet, s. 20 och Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, s. 19. 

5
 Nernitz, U, Heuman, L, Leijonhufvud, M, Seipel, P Warning-Nerep, W &Vogel, H-H, Finna rätt: Juristens källmaterial och 

arbetsmetod, s. 390 f, Nilsson, Mattias, Juridiken. En introduktion till rättsvetenskapen, s. 35 ff. samt Sandgren, Claes, 

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 40. 
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I förarbetena till nödvärn och nödvärnsexcess är emellertid ingenting föreskrivet om vad som 

gäller om grundernas tillämpning inom skadeståndsrätten. Därför har rättspraxis samt doktrin 

varit av stor betydelse.  

Den rättsdogmatiska metoden har även tillämpats vid utredningen av hur åklagarens 

processföring  inverkar på utgången i målet. Trots att utredningen huvudsakligen är 

rättspositivistisk blir vissa rättspolitiska ställningstaganden aktuella. Utredningen av 

frågeställningen kan påverkas av värderingar som inte går att finna stöd för i det auktoritativa 

material som konstituerar gällande rätt. Enligt den rättspolitiska metoden ska två skilda analyser 

presenteras. En där gällande rätt(de lege lata) utreds och en innehållande synpunkter på hur 

gällande rätt bör vara(de lege ferenda) samt hur domstolen bör döma(de sententia ferenda). Dessa 

två analyser ska hållas strikt isär. Den förstnämnda analysen ska nämligen enbart grundas på 

auktoritativt material. Den andra analysen innehåller värderingar samt en diskussion kring hur 

och om gällande rätt bör ändras.
6
 Oberoende av detta tillämpas rättskälleläran. Vid denna studie 

har främst lagstiftning (i synnerhet omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB) och dess förarbeten haft 

betydelse. Litteratur som behandlar denna specifika fråga har inte funnits. Den juridiska 

doktrinen har emellertid varit till hjälp när ovan angivna omröstningsregel har tolkats. 

Frågeställningen har besvarats utifrån det material som finns tillgängligt. 

Den rättspolitiska metoden har präglat den avslutande analysen. Detta avsnitt består dels av ett 

kort sammandrag över vad arbetet har resulterat i och dels av ett de lege ferenda-resonemang. 

Analysen består, till skillnad från övriga delar av uppsatsen, av värderingar och 

ställningstaganden som saknar direkt grund i rättskällorna. 

När rättskälleläran aktualiseras ska en stor mängd material studeras och tydas, vilket inte alltid är 

enkelt. Det kan exempelvis bero på att lagtexten är föråldrad och/eller otydlig. När denna 

problematik föreligger, kan man behöva tillämpa olika tolkningsmetoder för att hantera 

rättskällorna och därigenom utreda gällande rätt. De tolkningsmetoder som avses är traditionellt 

systematisk tolkning, bokstavstolkning samt subjektiv- och objektiv teologisk tolkning. Den 

systematiska tolkningen verkar för att upprätthålla ett inre sammanhang, d.v.s. en strävan att 

                                                           
6
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 47 f. 
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rättssystemet ska vara konsekvent och fritt från motsägelser. Tolkningen sker således i ljuset av 

det sammanhang i vilket regeln förekommer. Med bokstavstolkning(även benämnt logisk-

grammatisk tolkning) tolkas lagtexten i princip i enlighet med dess lydelse. Vid den objektiva 

teologiska tolkningen ska lagstiftarens uppfattning inte beaktas. Man tolkar med istället med 

utgångspunkt i de sociala konsekvenser som riskerar att förverkligas. Däremot ska lagstiftarens 

avsikt beaktas vid subjektiv teologisk tolkning.
7
  

Civilrätten och straffrätten verkar under olika principer. Legalitetsprincipen har exempelvis en 

annan omfattning inom straffrätten än inom civilrätten. Inom straffrätten föreligger exempelvis 

förbud mot analogier från andra rättsområden. För övrigt ska de sekundära rättskällorna inte 

tillmätas lika stor betydelse inom straffrätten som inom civilrätten.
8
 Syftet med uppsatsen är 

emellertid att fastställa gällande rätt inom skadeståndsrätten. Rättspraxis och övriga sekundära 

rättskällor har därför stor betydelse i detta arbete och tillämpas i betydande omfattning.  

1.4.2 Material 

I avsnittet ovan framgår vilka källor som användes under arbetets gång. Alla källor kan emellertid 

inte tillmätas samma värde. För att kunna göra en tillfredställande utredning fordras att materialet 

man använder sig av är relevant. I och med att den rättsdogmatiska metoden tillämpas är detta i 

princip säkerställt. Metoden anger nämligen vilka källor som anses relevanta.
9
 Såsom är angivet i 

avsnittet ovan består utredningen till stor del av en studie av rättsfall och doktrin. 

Såväl äldre som nyare rättsfall finns representerade. De äldre fallen speglar framförallt tidigare 

rättstillämpning. Dessa ska således inte tillmätas någon större betydelse när frågeställningarna 

som ligger till grund för arbetet ska besvaras.  

Vid tolkning av domar ska försiktighet iakttas. När man hittar ett rättsfall som talar för en viss 

ståndpunkt tenderar man lätt att ”övertolka” domen.
10

 De domar som presenteras i detta arbete är 

                                                           
7
 Frändberg, Åke, Rättsordningens idé. En antologi i allmän rättslära, s. 59 ff. och Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och 

rättstillämpning, s. 59 ff., 447 ff. 
8
 Melander, J & Samuelsson, Jo, Tolkning och tillämpning, s. 136 ff. och Nilsson, Mattias, Juridiken. En introduktion till 

rättsvetenskapen, s. 58. 
9
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 34 f. 

10
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 35. 
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i första hand domar från HD. Det finns enbart ett fåtal domar representerade från HovR:n.
11

 Om 

domen inte är meddelad av HD ska den generellt inte tillmätas för stor betydelse. Den ska alltså 

inte övertolkas. RH 1998:14 är presenterad i arbetet då den indikera att tolkningen av HD:s dom, 

NJA 1990 s. 210, är korrekt. Om HovR:ns dom skulle ha stått i strid med något prejudikat skulle 

dess tillförlitlighet starkt kunna ifrågasättas. Även RH 129:84 är ett äldre rättsfall. Domen är 

medtaget för att kontrastera mot ett antal andra domar. HovR:ns dom talar nämligen i motsatt 

riktning. Man bör ha i åtanke att en dom från HovR:n aldrig har samma värde som en dom 

meddelad av HD. 

För att kunna göra en rättsdogmatisk utredning krävs även att det material som tillämpas är 

tillförlitligt. När materialet är inhämtat från en etablerad databas som exempelvis Zeteo eller 

Infotorg bedöms materialet vara lika tillförlitligt som dess original i pappersform. Material som 

är inhämtat från en främmande internetsida har däremot låg tillförlitlighet. Det material som har 

tillämpats är hämtat från tillförlitliga juridiska databaser. Den doktrin som finns representerad i 

uppsats är utgiven av välrenommerade förlag eller förekommer i vetenskapliga tidsskrifter. 

Kvaliteten på det material som har använts är därmed tillfredställande.
12

  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 utgör en inledning till arbetet. I detta kapitel presenteras ämnet samt varför just detta 

ämne är behandlat och vad som ska utredas. Den metod som har tillämpats presenteras samt 

vilket material som legat till underlag. 

I kapitel 2 presenteras de grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

skadeståndsrättsligt ansvar ska utgå. Här görs även en utförligt redogörelse för begreppet culpa. 

Slutligen följer en jämförelse av begreppet culpas innebörd inom straffrätten och 

skadeståndsrätten. Likheter och olikheter avseende begreppets innebörd belyses. 

Kapitel 3 behandlas de grundläggande reglerna kring ansvarsfrihetsgrunderna nödvärn och  

nödvärnsexcess inom straffrätten. 

                                                           
11

 Se här RH 1998:14 och RH 129:84. 
12

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 35. 
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I efterföljande kapitel 4 behandlas de processuella reglerna. En stor del av kapitlet redogör för 

reglerna kring kumulerad talan och bevisning.  

Kapitel 5 beskriver hur nödvärn och nödvärnsexcess verkar inom skadeståndsrätten. Detta kapitel 

behandlar alltså en stor del av de frågeställningar som är uppställda för uppsatsen. Bestämmelser 

som är av stor betydelse är culpabegreppet som är behandlat i kapitel 2 samt omröstningsregeln 

som är reglerad i kapitel 4.  

Slutligen diskuteras i kapitel 6 åklagarens inverkan på möjligheten för den skadelidande att 

erhålla skadestånd samt den skadelidandes förutsättningar att erhålla skadestånd på annat vis. 

I slutet av uppsatsen finns ett kapitel där resultatet och ämnet analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2 Skadestånd 

2.1 Syfte och funktion 

Man brukar tala om att skadeståndet har en reparativ funktion. Här åsyftat att den skadelidande 

ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Skadan ska så att 

säga ”repareras”. Denna reparation sker i form av att skadevållaren ersätter den skadelidande för 

samtliga kostnader som skadan har inneburit. Här avses inte enbart direkta kostnader utan även 

indirekta kostnader som uppkommit med anledning av skadan. Det kan bl.a. röra 

sjukvårdskostnader. Utgångspunkten är full kompensation för skadan. Det händer att den 

skadelidande inte får full ersättning. Ofta saknar nämligen skadevållaren möjlighet att erlägga 

ersättning och skadeståndet förlorar därför sin reparativa funktion.
13

 

Skadeståndet har även en kostnadsplacerande verkan. Genom domen förflyttas kostnaden för 

skadan från den skadelidande till den person som vållat skadan. Ur samhällets synpunkt är 

således kostnaden densamma. Vad som har skett är att ersättningsplikten har flyttats från ett 

subjekt till ett annat. Den kostnadsplacerande funktionen ger sig till uttryck även på annat sätt. I 

och med att domstolen enbart utdömer skadestånd i vissa fall sker härigenom ett urval av vilka 

skador som den skadelidande själv får stå för och vilka som skadevållaren ska ersätta. Likt den 

reparativa funktionen kan den kostnadsplacerande funktionen tappa sin verkan. Ett exempel på en 

sådan situation är när skadevållaren inte har förmåga att betala skadeståndet. Det förekommer 

även att kostnaden för att omplacera skadan överstiger kostnaden för själva skadan. T.ex. när 

processkostnaderna överstiga kostnaden för skadan i sig.
14

   

Utöver ovan angivna funktioner ska skadeståndet verka som en trygghet. Medborgarnas vetskap 

om möjlighet att erhålla skadestånd skapar en känsla av trygghet. I dagens samhälle har 

försäkringarna nått en stor utbredning varför skadeståndsrätten i sig inte bidrar till samma 

trygghet som tidigare. När skadevållaren tecknar en försäkring betalar denne regelbundet en 

                                                           

13
 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 36 f. 

14
 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 36-38 och Halén, A-C & Olson, A, Nödvärnsrätt och möjligheter till ersättning, 

s. 60. 
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premie och slipper därför stå för hela skadebeloppet när kostnaden väl uppkommer. Genom en 

försäkring sprider man således ut kostnaden på flera poster.
15

 

Slutligen talar man inom skadeståndsrätten även om en preventiv funktion. Vetskapen om att 

man kan åläggas skadeståndsplikt gör att man i regel är mer försiktig av sig än annars. Dock har 

även den preventiva funktionen minskat genom den ökade förekomsten av ansvarsförsäkringar. 

Har man en ansvarsförsäkring är man medveten om att man inte personligen måste stå för hela 

skadebeloppet. Detta riskerar att uppmuntra till ett mindre aktsamt beteende.
16

 

2.1.1 En jämförelse med straffrätten 

Straffrätten har, till skillnad från skadeståndsrätten, en huvudsakligen preventiv funktion. Tanken 

är att straffet ska ha en avskräckande verkan. Förhoppningen är att risken för straffrättsligt ansvar 

ska påverka den enskildes handlande. Målet är att kriminaliseringen ska förhindra oönskat 

beteende och samtidigt uppmuntra till det agerande som enligt samhällets normer är önskvärt.
17

 

Kriminaliseringen är emellertid inte så effektiv som man hade kunnat önska. Några orsaker till 

detta är brist på resurser avsedda för brottsbekämpning samt allmänhetens okunnighet om vilka 

handlingar som är straffbelagda. Dock verkar det sociala utanförskap som en lagförd gärning kan 

medföra utgöra den främsta orsaken till att allmänheten avhåller sig från att begå brottsliga 

handlingar. Straffbestämmelsens existens har nämligen en vanebildande och moralverkande 

inverkan. De gärningar som är kriminaliserade anses vara förkastliga och de som bryter mot 

dessa riskerar att särbehandlas socialt i många hänseenden.
18

  

Begreppet prevention är traditionellt uppdelat på allmän- och individualprevention.  Med den 

allmänpreventiva delen avses den del som verkar för att hindra medborgarna från att begå en 

brottslig gärning från första början. Man vill alltså avskräcka personer från ett visst handlande 

                                                           
15

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 38 ff., Ekelöf, P O, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 75 ff. och Radetzki, 

Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 13. 
16

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 38 ff., Ekelöf, P O, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 75 ff. och Radetzki, 

Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 13. 
17

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 39 och 57. Jfr även Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, s. 324 f. 
18

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 39 och 57. Jfr även Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, s. 324 f. 
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eller beteende.
19

 I praktiken är det dock, vilket framgår ovan, främst den mänskliga moralen som 

gör att den enskilde avstår från att begå brottsliga gärningar. Den straffrättsliga påföljden i sig 

räcker således inte. Det fordras att det för den enskilde individen känns moraliskt fel att företa 

gärningen. Genom att lagföra en handling eller genom att höja straffskalan för ett visst brott kan 

samhällets syn på en viss handling komma att förändras. Påföljden för en viss gärning och den 

moraliska synen på handlingen går således ofta hand i hand. Den individualpreventiva funktionen 

verkar istället för att förhindra den enskilde från att återfalla i brottslighet. Man vill förhindra att 

personer begår nya brott.
20

 Såväl straffrätten som skadeståndsrätten har således en preventiv 

funktion.  Av utredningen ovan framgår emellertid att den preventiva funktionen har en betydligt 

större betydelse inom straffrätten än vad den har inom skadeståndsrätten. 

2.1.2 En lämplig fördelning av risk och skada 

Strävan att i ord försöka precisera straffrättens och skadeståndsrättens syfte och funktion verkar 

emellertid ha avtagit och tappat den betydelse som det tidigare haft. Man diskuterar istället kring 

skadeståndsrätten som en avvägning. Å ena sidan ser man till de fördelarna som en “reparation” 

av skadan medför och å andra sidan till de nackdelar som en plikt att behöva utge skadestånd 

innebär för skadevållaren. Frågan är hur en "lämplig" risk- och skadefördelning ser ut. 

Målsättningen är att uppnå en “rättvis fördelning”. Vad som utgör en rättvis fördelning kan det 

emellertid råda olika synpunkter om.
21

 

Trots att  huvudsakligt fokus inte längre ligger på att söka fastställa funktioner och syften har 

försäkringar en stor inverkan. De upprätthåller nämligen en social grundtrygghet i samhället.
22

 

Parterna utgör ett relevant mellanled för fördelningen av kostnader, om än inte det slutliga ledet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en förändring har skett. Idag blir skadeståndsrättens 

                                                           
19

 Anderberg, Andreas, Straffbar oaktsamhet, s. 50. 
20

 Leijonhufvud, M, Wennberg, S & Ågren, J, Straffansvar, s. 20 ff., Ekelöf, Per Olof, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 12 ff., 

Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s. 49 samt Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, s. 326. 
21

 Andersson, Håkan, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten,  s. 49. 
22

 A.a. s. 50. 
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funktion en diskussion kring hur olika värden, intressen och funktioner samspelar sinsemellan 

istället för att försöka formulera begrepp för detta.
23

 

2.2 Allmänna bestämmelser 

De flesta bestämmelser som reglerar skadeståndsrätten är placerade i SKL. Lagen innehåller 

grundläggande regler kring när skadeståndsansvar ska utdömas, hur skadeståndsbeloppet ska 

beräknas samt regler kring jämkning av skadestånd. SKL är generell till sin utformning. För att 

kunna tolka dess innehåll räcker inte alltid dess ordalydelse varför en studie av andra rättskällor 

krävs. Man bör även observera att lagen är subsidiär vilket innebär att den enbart ska tillämpas 

när inte andra lagar eller bestämmelser reglerar situationen. Detta framgår av 1 kap 1 § SKL.
24

 

Utgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att den skadelidande ska ersätta hela skadan. 

Med detta avses att ersättningen ska försätta den skadelidande i samma situation som om skadan 

inte hade inträffat. Dock är det i praktiken oftast försäkringar som går in och ersätter skadorna i 

den skadevållandes ställe. Skadestånd har därför endast en kompletterande funktion.
25

 Det 

försäkringsbolag som ersätter skadan kan i sin tur nyttja sin regressrätt gentemot skadevållaren.
26

 

Försäkringsrättsliga aspekter kommer inte behandlas vidare i denna uppsats. 

Inom skadeståndsrätten gör man en distinktion mellan inom- och utomobligatoriskt 

skadeståndansvar. Vid inomobligatoriskt skadeståndsanspråk är skadevållaren och den 

skadelidande av någon anledning i kontakt med varandra. Det kan röra sig om ett avtal, men kan 

likväl bero på något annat förhållande som sätter parterna i sådan kontakt att någon kan skada 

den andra. När skadeståndsplikt uppkommer p.g.a. detta förhållande regleras skadeståndsplikten 

genom avtal eller andra regler som rör avtalsförhållandet.
27

 

                                                           
23

 Andersson, Håkan,  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 52. 
24

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 23 ff. och 26 ff. 
25

 A.a. s. 23 och 25-26. 
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 A.a. s. 333. 
27

 A.a. s. 23. 
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2.3 Förutsättningar för att skadestånd ska utgå 

Att skadestånd utgår till följd av sak- och personskada är lagstadgat i 2 kap 1 § SKL. Paragrafen 

kallas ”culparegeln” och har en objektiv och en subjektiv sida. Trots att culpabegreppet har två 

sidor är det i första hand ett objektivt rekvisit. Domstolen ska visserligen beakta vad 

skadevållaren borde ha insett, men detta utgör emellertid enbart en av de många omständigheter 

som är av intresse när frågan om skadestånd prövas.
28

  

I nästkommande avsnitt följer en redogörelse för de kriterier som måste vara uppfyllda för att 

skadestånd ska utdömas av domstolen. Dessa kriterier är till avsevärd hjälp för domstolarna när 

de ska döma i ett mål. Kriterierna skapar rättstekniska fördelar för domstolen att avgöra 

skadeståndsfrågor som annars skulle vara mycket svåra att bedöma.
29

  

2.3.1 Objektiva förutsättningar 

Vid bedömningen av de objektiva förutsättningarna avses kriterier där hänsyn varken tas till 

personliga eller individuella förhållanden hos skadevållaren. Man ska här inte heller beakta vad 

skadevållaren haft för insikter när denne företog den aktuella handlingen. I det följande ska de 

objektiva förutsättningarna presenteras.
30

 

Först och främst uppställs krav på att en skada har uppstått. Den ska ha drabbat någon annan än 

skadevållaren själv. Man kan naturligtvis inte utkräva skadestånd för en skada som man vållat sig 

själv eller sin egendom. Vidare föreligger en plikt att inte skada andra. När man vidtar en aktiv 

handling ska man därför se till att risk för skada inte uppkommer. I första hand tar denna 

förpliktelse sikte på skador som uppstått genom en aktiv handling. Det förekommer emellertid att  

en skada som uppstått till följd av en underlåtenhet att handla berättigar till skadestånd. De fall 

som här avses är främst situationer när någon först företagit en aktiv handling, exempelvis tänt en 

                                                           
28

 Agell, Anders, Samtycke och risktagande- studier i skadeståndsrätt, s. 70 ff. 
29

 A.a. s. 70 ff. 
30

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 101. 



18 
 

eld, och därefter underlåtit att släcka den. Skadeståndsplikt uppkommer även om man underlåter 

att agera i en situation där handlingsplikt föreligger enligt lag eller annan författning.
31

  

De typer av skador som kan föranleda skadeståndsskyldighet i SKL är personskada, sakskada, 

kränkning samt ren förmögenhetsskada.
32

 I denna uppsats är personskada och sakskada av störst 

intresse. Det är nämligen i första hand dessa som aktualiseras vid ett brottsligt angrepp. Med 

personskada avses fysisk och psykisk skada som uppkommer på människokroppen, det kan  röra 

sig om såväl sjukdomar som depressioner. Till personskada hör även ekonomiska skador som 

uppkommit till följd av fysisk och psykisk skada. Med sakskada avses istället fysisk skada på fast 

eller lös egendom. Begreppet inkluderar även bortkommen egendom samt bucklor, fläckar eller 

annan liknande skada. Till begreppet sakskada hör dessutom ekonomiska följdskador.
33

  

Utöver kriteriet att en skada måste ha uppstått uppställs även, på den objektiva sidan, krav på att 

adekvat kauslitet föreligger.
34

 Med kausalitet avses att den oaktsamma eller uppsåtliga 

handlingen ska ha orsakat skadan. Man talar om att kausalitet föreligger om skadan inte skulle ha 

inträffat utan den föregående handlingen eller underlåtenheten. Ett annat typiskt orsaksförlopp är 

när skadan uppstått “genom att en händelse enligt naturens ordning eller samhällets inrättande 

drar med sig en händelse”. För att orsakssamband ska anses föreligga räcker det med att 

handlingen varit en bidragande orsak till skadan. Det föreligger således inget krav på att det varit 

den huvudsakliga orsaken.
35

 

Kausalitet räcker emellertid inte för att en plikt att erlägga skadestånd ska föreligga, 

orsakssambandet måste även vara adekvat. Kravet på adekvans utgör en yttersta gräns för 

skadeståndsansvarets omfattning. För att skadeståndsansvar ska utgå fordras att skadan var 

förutsebar, beräknelig, normal, typisk, naturlig eller med andra ord en påräknelig följd av den 

företagna handlingen. Bedömningen är objektiv på så sätt att den som prövar frågan ska, om han 

inte själv besitter viss kunskap, ta hjälp av en ”särskilt klok person” som innehar den specifika 

                                                           
31

 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 102 ff., och Bengtsson, B & Strömberg, E, Skadeståndslagen. En kommentar på 

internet, s. 67 ff., 71 ff., 166 ff. och 378 ff. 
32

 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 19. Se även 2 kap 1-3 §§ SKL. 
33

 Heller, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 99 och Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 20. 
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 Anderberg, Andreas, Straffbar aktsamhet, s. 90 och Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 26. 
35
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kunskapen. Om domstolen kommer fram till att skadan inte utgör en adekvat följd av handlingen 

får den skadelidande stå för skadan själv, detta gäller även om skadan har inträffat genom en 

olyckshändelse.
36

 

2.3.2 Subjektiva förutsättningar 

Det subjektiva kriterium som ska vara uppfyllt för att skadestånd ska utgå är att den skadelidande 

ska ha vållat skadan. Detta innebär att skadevållaren ska ha agerat antingen uppsåtligen eller ha 

varit oaktsam för att skadeståndsplikten ska åläggas denne. I SKL uppställs olika krav beroende 

av vilken skadetyp det rör sig om. I vissa fall fordras uppsåt för att skadestånd ska utdömas och i 

andra fall fordras oaktsamhet. Vid ren förmögenhetsskada fordras till och med att ett brott är 

begånget för att skadeståndsplikt ska föreligga.
37

  

Domstolen får således enbart utdöma skadestånd om skadevållaren minst varit vårdslös, för att en 

prövning ska kunna komma till stånd i praktiken måste begreppet preciseras. Domstolen ställer 

sig i detta skede frågan om personen borde ha handlat på ett annorlunda sätt, d.v.s. vad anses vara 

ett normalt beteende i den aktuella situationen? För att utreda detta gör man en jämförelse med 

tillgängliga rättskällor. Saknas rättskällor att ta hjälp av måste domstolen göra en s.k. fri 

culpabedömning. Enligt denna bedömning gör man en avvägning mellan risken för skada, den 

sannolika skadans storlek, kostnaden att undvika skadan samt skadevållarens möjligheter att inse 

risken för skada. Efter att ha beaktat dessa faktorer avgör domstolen om den enskilde i den 

aktuella situationen har agerat culpöst.
38

 Den fria culpabedömningen behandlas mer utförligt i 

avsnitt 2.4.1.2.  

2.4 Culpabegreppet 

Begreppet culpa förekommer inom både straffrätten och skadeståndsrätten. Betydelsen av 

begreppet skiljer sig emellertid åt. Den precisa innebörden av begreppet culpa går aldrig att helt 
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 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt,  s. 192 ff., Bengtsson, B & Strömbeck, E, Skadeståndslagen. En kommentar på 
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 Hellner, J & Radetzki, M, Skadeståndsrätt, s. 121 och Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 34 f. 
38
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fastställa, däremot är det möjligt att utveckla en metod genom vilken domstolen bedömer om en 

person varit oaktsam.
39

  

I det följande avsnitten kommer en mer utförlig utredning av hur begreppet culpa skiljer sig åt 

inom straffrätten och skadeståndsrätten. Det faktum att begreppet har olika innebörd inverkar 

nämligen på utredningen om skadestånd kan utdömas trots att den tilltalade går fri från 

straffrättsligt ansvar. Beroende av hur begreppets innebörd skiljer sig åt kan en person anses vara 

oaktsam enligt det skadeståndsrättsliga begreppet culpa men inte enligt det straffrättsliga 

begreppet culpa. 

2.4.1 Culpa inom skadeståndsrätten 

Såsom ovan har presenterats utgör culpa ett subjektivt rekvisit, här avses att det fordras ett 

oaktsamt handlande för att skadestånd ska utgå. När domstolen ska ta ställning till om en person 

varit vårdslös gör man en s.k. culpabedömning. Vid denna tar domstolen ställning till om den 

skadevållande hade kunnat handla på ett annat sätt.
40

 Som ett första led prövas agerandet i 

förhållande till en viss aktsamhetsnorm, när agerandet står i strid med denna standard anses 

handlingen vara oaktsam.
41

 När ingen norm finns att tillgå är domstolen tvungen att göra en fri 

culpabedömning.
42

  

2.4.1.1 Aktsamhetsnormen  

Hur avgör man vad som utgör ett aktsamt respektive oaktsamt beteende? Förr utgick man ifrån 

hur bonus pater familias skulle agerat i varje situation. Man utgick då från hur en klok och 

erfaren familjefar skulle ha hanterat situationen,
43

 när gärningsmannens agerande avvek från 

dennes ansåg man att gärningsmannen varit culpös.
44

  En sådan jämförelse är i praktiken näst 

intill omöjlig att göra, det är nämligen inte klarlagt vem denne goda familjefadern är och inte 
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heller hur denne skulle ha agerat i varje situation. Dessutom fordras för en relevant jämförelse att 

personen man jämför med är en person som befinner sig i samma ställning och som besitter 

samma erfarenheter och kunskaper som den person som företog gärningen besatt.
45

 Idag är den 

gode familjefadern ersatt av ”en normalt aktsam person”.
46

 

Hur skulle en normalt aktsam person ha agerat? Vid denna bedömning finns jämförelsenormer att 

tillgå i föreskrifter eller författningar som är utfärdade av myndigheter. För att dessa ska kunna 

tillämpas krävs dock att de skyddar den skadelidandes ekonomiska intressen.
47

 Utöver dessa 

föreskrifter och författningar kan tidigare prejudikat vara till hjälp vid bedömningen.
48

 I sista 

hand kan även sedvana fungerar som en jämförelsenorm i detta sammanhang. Det saknar då 

betydelse om den aktuella sedvanan är dokumenterad eller inte.
49

 Sedvanan kan sägas utgöra den 

allmänna moraluppfattningen i samhället.
50

 Här är viktigt att påpeka att det faktum att en person 

bryter mot en norm visserligen utgör en presumtion för ett otillåtet risktagande, men det utgör 

inget absolut vägledande kriterium för domstolen när de ska döma i målet. Om domstolarna vid 

varje avvikelse från en norm skulle utdöma skadeståndsrättsligt ansvar riskerar 

culpabedömningen, d.v.s. bedömningen om oaktsamhet föreligger i det enskilda tillfället, att 

förlora sin betydelse. Till följd av detta fordras en jämförelsenorm av friare natur. Domstolarna 

tillämpar därför den fria culpabedömningen.
51

  

2.4.1.2 Den fria culpabedömningen 

I det s.k. “Diskmaskinsfallet” är culpafrågan utförligt behandlad.
52

  Fallet rör en hyresgäst som i 

bostaden installerat en bänkdiskmaskin. För denna åtgärd krävs inget särskilt tillstånd. 

Hyresgästen var emellertid förpliktigad att iaktta vissa ordningsregler vid bruk av diskmaskinen. I 

handlingen med ordningsregler var föreskrivet att vattnet till diskmaskinen skulle stängas av efter 
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varje tillfälle som den blivit använd. Hyresgästen hade inte stängt av kranen och därför uppkom 

betydande skador. Domstolen tog p.g.a. detta ställning till om hyresgästen till följd av 

underlåtenhet att stänga av kranen skulle behöva stå för skadorna som uppkommit. I domen 

uttalar sig HD enligt följande:  

“Varje överträdelse av en ordningsregel kan inte utan vidare anses utgöra ett 

skadeståndsgrundande brott mot plikten att väl vårda lägenheten (jfr Bertil Bengtsson m.fl., Hyra 

och annan nyttjanderätt till fast egendom, 7 uppl. 2007, s. 231 not 56). I stället måste en friare 

bedömning av omständigheterna göras (Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck, 

Skadeståndslagen. En kommentar, 4 uppl. 2011, s. 51 f.; Jan Hellner och Marcus Radetzki, 

Skadeståndsrätt, 8 uppl. 2010, s. 133 ff.). Vid en sådan bedömning har man att mot varandra 

väga risken för skada - både sannolikheten för att skada ska uppkomma och möjliga skadors 

storlek - och hyresgästens möjligheter att inse denna risk, dennes möjligheter att förebygga 

skada samt kostnaderna för och olägenheterna med sådana åtgärder.”
53

 

I aktuella fallet ansåg HD att hyresgästen varit vårdslös när denne underlåtit att stänga av vattnet 

till diskmaskinen. Visserligen hade det inte tidigare inträffat någon skada och därför fordrades 

ingen särskild aktsamhet. Att låta slangen stå på ansågs emellertid utgöra ett stort riskmoment då 

ett högt tryck uppstod. Åtgärden att stänga av kranen kan inte heller ha ansetts vara betungande, 

den var varken svår att utföra eller kostsam. På grund av detta utdömdes skadeståndsansvar.
54

 

Den refererade delen ovan beskriver den fria culpabedömningen, de kriterier som framgår ska 

vara vägledande när ingen aktsamhetsnorm finns att tillgå.
55

 Bedömningen består av ett flertal 

olika steg: först ska alltså risken för skada beräknas, därefter den sannolika skadans storlek. Här 

beaktas hur det såg ut i den enskilda situationen. Den tredje faktorn man ser till är vilka 

möjligheter skadevållaren haft att förebygga skadan. Personen anses av domstolen så som mer 

oaktsam när denne underlåtit att förebygga skadan trots att många möjligheter funnits jämfört 

med situationen när få alternativ funnits tillgängliga. I detta skede ser man även till kostnaderna 
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att förebygga skadan. Den rådande uppfattningen är att man enbart kan kräva att förebyggande 

åtgärder vidtas om dessa inte skulle bli allt för kostsamma. Här avses såväl kostnader i rena 

pengar som kostnader för att utföra eller låta utföra arbete. I extrema fall är kostnaderna att 

förebygga skadan högre än kostnaden för skadan i sig. I dessa fall anses det naturligtvis 

försvarligt att man inte vidtagit åtgärder för att förebygga skadan. Slutligen ska den 

skadevållandes möjligheten att inse risken för skadan beaktas vid bedömningen. Det står här klart 

att om personen lider av något funktionshinder, exempelvis är blind eller döv, så kan inte samma 

höga krav på skadevållarens handlande uppställas. I många fall kan de omständigheter som ska 

beaktas tala i olika riktning. Domstolen är då tvungen att i varje enskilt fall ta ställning till vilka 

faktorer som väger tyngst, de fyra steg som har presenterats ska betraktas som skilda indikatorer 

på om skadevållaren varit oaktsam eller inte. Om fallet är svårbedömt kan även normer av olika 

slag inverka på utgången.
56

  

Det är inte helt klart reglerat vilken hänsyn domstolen tar till omständigheter av personlig 

karaktär. Mycket talar för att bedömningen utvecklas till att få en mer objektiv karaktär. I dagens 

samhälle har så gott som alla en ansvarsförsäkring varför culpabedömningen blir allt mer 

objektiv. I och med försäkringen saknas det anledning att ta allt för stor hänsyn till den enskilda 

situationen. Vissa fysiska defekter beaktas dock trots att en ansvarsförsäkring finns. Här avses 

defekter som inte kan kompenseras genom ökad uppmärksamhet eller ansträngning. En 

förutsättning är här att skadan inte uppkommit vid någon form av kvalificerad verksamhet.
57

 En 

person som ger sig in i kvalificerad verksamhet förväntas nämligen besitta de kvalifikationer som 

fordras för den aktuella verksamheten. Annat är det vid okvalificerad verksamhet, i dessa fall kan 

enskilda egenskaper beaktas. Ytterligare exempel på vad domstolen kan beakta i sin bedömning 

är fysisk nedsatthet såsom dålig hörsel eller syn. I undantagsfall får hänsyn tas till bristande 

utbildning, denna omständighet är emellertid till skadevållarens fördel.
58

 Bristande intelligens, 

uppfattningsförmåga eller reaktionsförmåga, samt andra defekter som inte är av fysisk karaktär 

fysiska får med största sannolikhet inte inverka på bedömningen oavsett om verksamheten är av 
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kvalificerat slag eller inte. Domstolen behöver dock inte ha överseende med kroppsliga svagheter 

om den skadelidande ägnat sig åt en sysselsättning som medför särskilda risker.
59

 

2.4.1.3 Andra relevanta faktorer 

Utöver ovan angivna faktorer får domstolen, vid bedömningen av om en person agerat culpöst, ta 

hänsyn till vissa andra faktorer. Sådana faktorer kan exempelvis vara att en ansvarsfrihetsgrunder 

föreligger. I dessa fall blir en intresseavvägning aktuell.
60

 Dessa grunder kan således även beaktas 

som en del i culpabedömningen och inte enbart som ett led i sig själv. Ansvarsfrihetsgrunderna 

blir därför en av de omständigheter som domstolen beaktar vid sammanvägningen av 

culpabedömningen. Å ena sidan väger man strävan att undvika oaktsamt handlande och å andra 

sidan intresset av att utöva sin rätt till exempelvis nödvärn. Nyttan av handlingen vägs således 

mot skaderisken. Man får dock inte glömma att en handling som företas i nödvärn och 

nödvärnsexcess ofta begås uppsåtligen. Därför blir inte någon culpabedömning aktuell. Dessa 

ansvarsfrihetsgrunder inverkar härmed inte på culpabedömningen. Domstolen har även möjlighet 

att utöver de vanliga ansvarsfrihetsgrunderna beakta andra intressekollisioner.
61

  

Som ett sidospår ska kort förtydligas att det råder delade meningar om hur culpabedömningen ska 

göras. Många av dessa har betydande likheter, därför är inte samtliga presenterade. En variant till 

den ovan presenterade är emellertid att culpabedömningen görs genom en avvägning mellan och 

värdering av olika aktsamhetsfaktorer i samhället, hur dessa ska vägas beror av skadans storlek 

och omfattning. Genom att studera HD:s domar och vilka faktorer som där har beaktats vid 

domstolens culpabedömning kan följande tre kriterier urskiljas: normalitetskriteriet, det 

ekonomiska kriteriet samt trygghetskriteriet. Dessa kan inte vägas samman utan ställs mot 

varandra.
62

 Denna redogörelse är enbart avsedd att belysa diskussionen kring culpabegreppet men 

kommer inte ägnas närmare uppmärksamhet i det följande.  
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2.4.2 Culpa inom straffrätten    

Innebörden av begreppet oaktsamhet inom straffrätten är inte uttryckligen reglerat i lag. Det står 

dock klart att man med begreppet avser handlande genom vilket personen brustit i den aktsamhet 

som man hade kunnat kräva av personen i den aktuella situationen. I vissa brottsbestämmelser 

står det “inte insåg men hade skälig anledning att antaga”, möjligen skulle detta kunna ses som en 

beskrivning av vad som avses med begreppet oaktsamhet. All oaktsamhet föranleder emellertid 

inte straffrättsligt ansvar, det krävs att oaktsamheten uppnått en viss nivå.
63

 Den grad av 

oaktsamhet som fordras för att ansvar ska utdömas skiljer sig åt inom straffrätten respektive inom 

skadeståndsrätten.  

Innan culpabegreppet inom straffrätten presenteras närmare ska nämnas att det generellt inom 

straffrätten fordras uppsåt för att straffrättsligt ansvar ska utgå. I 1 kap 2 § BrB anges nämligen 

att en gärning endast utgör ett brott om den begås uppsåtligen.  Detta är således utgångspunkten 

när man läser straffbestämmelserna i BrB. Domstolen kan enbart utdöma straffrättsligt ansvar för 

en oaktsam handling om det är särskilt föreskrivet. För att ansvar ska utgå krävs alltså att den 

oaktsamma gärningen är kriminaliserad.
64

  

Bedömningen av om culpa föreligger företas på ett liknande sätt inom straffrätten som inom 

skadeståndsrätten. Man söker även i detta fall fastställa vilken aktsamhet som anses önskvärd, 

d.v.s. vilken grad av aktsamhet som man kan förväntas iaktta. Underlag till bedömningen hämtas 

från lagar, författningar och föreskrifter. Exempel på detta är ordnings-, säkerhets- och 

skyddsföreskrifter. Även inom straffrätten gör domstolen, när ingen annan vägledning finns, en 

egen bedömning av hur en normalt aktsam person skulle ha agerat. Genom att fastställa detta 

agerande kan man konstatera att de som agerar på annat sätt blir ålagda att betala skadestånd.
65

 

2.4.2.1 Medveten och omedveten culpa 

Inom straffrätten delar man, till skillnad från inom skadeståndsrätten, upp begreppet culpa i två 

sorter: gärningsculpa och personlig culpa. Det är lätt att missledas av begreppet gärningsculpa 
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och tro att det utgör ett subjektivt rekvisit. Gärningsculpa utgör i själva verket ett 

rättsstridighetsrekvisit och utgör en förutsättning för att gärningen ska vara otillåten. Kravet på 

gärningsculpa ska således vara uppfyllt oavsett om det rör ett brott för vilken det fordras uppsåt 

eller oaktsamhet.
66

 Med personlig culpa avses istället, likt uppsåt, en skuldform. Den personliga 

culpa förekommer i två varianter: medveten- och omedveten culpa. Bedömningen av personlig 

culpa ska, till skillnad från vid gärningsculpa, göras så individuell som möjligt. Den som agerat 

medvetet oaktsamt är likgiltig inför risken för skada men inte för den aktuella skadan, personen 

insåg således att effekten kunde inträffa. En person som är omedvetet oaktsam är istället likgiltig 

till om det överhuvudtaget finns en risk. Denne har inte förstått att en viss omständighet förelåg 

eller att en viss effekt skulle inträda men borde ha insett det. Att vara medvetet oaktsam anses 

mer klandervärt och klassificeras ibland som grov oaktsamhet. Vid såväl medveten som 

omedveten oaktsamhet fordras, enligt konformitetsprinipen, att personen kunnat rätta sig efter 

lagen. Avseende omedvetet oaktsamhet blir detta en hypotetisk prövning. Båda formerna av 

oaktsamhet kan dock föranleda ansvar.
67

 I NJA 2011 s. 725 aktualiserades denna distinktion. HD 

tog i detta fall ställning till om den tilltalade agerat omedvetet oaktsamt. Den tilltalade var åtalad 

för innehav av tillståndspliktig laserpekare. Mannen hade inte insett att det fanns en risk att 

tillstånd krävdes. Domstolen prövade då om mannen borde ha misstänkt att en sådan risk fanns. 

För att kunna bedöma detta utredde domstolen vad den tilltalade hade kunnat göra för att inse 

denna risk. HD kom fram till att den tilltalade hade agerat oaktsamt, det fanns nämligen en 

varningstext på pennan som denne inte hade läst. Trots det utgick inte straffrättsligt ansvar. 

Varningstexten kunde nämligen tolkas som att tillstånd inte krävdes vilket innebar att samband 

saknades mellan den bristande insikten och risken för att pekaren varit tillståndspliktig.
68

  

Domstolarna prövar om omedveten oaktsamhet föreligger i två steg. Det första ledet kallas 

“orsaksledet”, i detta led tar domstolen ställning till vad gärningsmannen kunde ha gjort för att 

komma till insikt. Man tar här hänsyn till personliga förhållanden. Steg nummer två kallas 

“klandervärdhetsledet” och detta steg är uppdelat i två led: först utreder domstolen om 
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gärningsmannen haft förmåga och tillfälle att komma till insikt och därefter utreder domstolen 

om man kunnat begära att denne gjort det. En individuell bedömning ska göras där 

gärningsmannens svagheter beaktas. Personliga egenskaper som ska beaktas är exempelvis 

fysiska svagheter eller bristande intelligens, kunskap eller utbildning och annat som kan påverka 

bedömningen av om personen varit oaktsam. Domstolen får även ta hänsyn till psykiska 

störningar såsom skräck, förvirring och utmattning.
69

 Om man försätter sig i en situation där det 

krävs viss kunskap eller erfarenhet trots att man saknar det kan det tyda på att man varit oaktsam. 

Man kan inte gå fri från ansvar genom att hävda att man saknade denna skicklighet eller kunskap. 

Dessutom uppställs högre krav på den som är yrkeskunnig jämfört med en lekman när denne 

utövar viss verksamhet. Att olika höga krav uppställs beroende av den erfarenhet och kunskap 

som personen besitter är benämnt “övertagandegrundsatsen”.
70

  

2.4.3 Skillnader avseende begreppets innebörd 

Ovan är redogjort för vad som karaktäriserar straffrättslig och skadeståndsrättslig culpa. Under 

utredningen har det framgått att en rad olika skillnader föreligger. Bedömningarna sker 

huvudsakligen på samma sätt, dock framgår av HD:s domar att den straffrättsliga bedömningen 

är mer subjektiv till sin karaktär än den skadeståndsrättsliga bedömningen.
71

 Inom straffrätten tar 

man således större hänsyn till den enskilda individens egenskaper. Detta framgår tydligt av den 

del av bedömningen som benämns “klandervärdhetsledet”. I aktuella ledet bedöms den förmåga 

och möjlighet som gärningsmannen haft att komma till insikt samt om sådana åtgärder hade 

kunnat begäras av denne. 

Inom straffrätten brukar man även tala om den s.k. “culpatröskeln”. Begreppet utgör ett mått på 

vilken grad, eller kvalitet, av oaktsamhet som fordras för att ansvar ska utdömas. Culpa inom 

straffrätten graderas ofta i ringa, “normal” och grov. Denna gradering tillämpas sällan inom 

skadeståndsrätten. Generellt sett uppställs högre krav på oaktsamheten för att skadestånd ska utgå 

inom straffrätten i jämförelse med skadeståndsrätten. I praktiken innebär detta att det krävs att 

den tilltalade varit mer oaktsam för att straffrättsligt ansvar ska utdömas än vad som krävs för att 
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skadeståndsrättsligt ansvar ska utdömas.
72

 Att ett högre krav är uppställt innebär alltså att det 

fordras mer för att en gärning ska anses oaktsam när fråga om straffrättsligt ansvar uppkommer i 

jämförelse med när fråga uppkommer om skadeståndsrättsligt ansvar. Detta förhållande är av stor 

betydelse för möjligheten att utdöma skadestånd när nödvärnsexcess föreligger.
73
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3 Ansvarsfrihetsgrunderna 

3.1 Allmänt om ansvarsfrihetsgrunderna 

Såväl straffrättsligt- som skadeståndsrättsligt ansvar utgör reaktioner på en handling som är 

otillåten eller i vart fall oönskad av samhället. I lagtexten är rättsregler uppställda i vilka 

gärningar som anses oönskade av samhället presenteras, man brukar tala om att de gärningar för 

vilka en påföljd är föreskriven är rättsstridiga. Från dessa rättsregler finns dock förbehåll, dessa 

avser situationer som man har ansett berättiga handlandet varpå rättsstridigheten faller bort. I de 

flesta fall rättfärdigar dessa grunder den brottliga handlingen, i annat fall talar man om att 

grunden ursäktar den brottliga handlingen. Samtliga straffbud, inte bara de som förekommer i 

BrB utan även de som är placerade i speciallagar, ska läsas med förbehåll för dessa uttryckliga 

undantag.
74

 Ovan har begreppet rättstridighet tillämpats, det bör för tydlighetens skull därför 

påpekas att begreppet inte nyttjas i någon större utsträckning idag. Trots detta visar begreppet på 

ett tydligt sätt hur ansvarsfrihetsgrunderna verkar inom straffrätten. 

Ansvarsfrihetsgrunderna belyser således två kolliderande intressen. Å ena sidan samhällets 

strävan att förhindra oönskat handlande genom att utdöma påföljder, och å andra sidan rätten att 

exempelvis utöva sin nödvärnsrätt. När rätten bedömer att ansvarsfrihetsgrunden som åberopas är 

berättigad innebär detta att domstolen accepterar den annars straffbelagda gärningen. Vid 

bedömningen tar domstolen hänsyn till den enskilda situation i vilken gärningsmannen utövar 

våld.
75

  

För övrigt gör man skillnad på positiva och negativa intressekollisioner. Till positiva 

intressekollisioner hör; samtycke, laga befogenhet och förmans befallning. Dessa syftar till att 

verka för att utövandet av viss verksamhet som anses värdefull eller godtagbar inte förhindras. 

Anställda ska kunna lyda en order från en överordnad utan att sedan riskera konsekvenser. I vissa 

situationer föreligger en plikt att företa en straffbelagd gärning. Dessa handlingar är enbart 

motiverade i de fall när det intresse som motiverar handlingen är av stort värde. 
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Till de negativa intressekollisionerna hör nöd och nödvärn.  Intresset av att skydda sig själv eller 

någon annan från ett brottsligt angrepp anses berättiga att en annars straffbelagd gärning företas i 

försvar.
76

  

3.1.1 Objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder 

Ansvarsfrihetsgrunderna är uppdelade på objektiva och subjektiva grunder. De grunder som 

betecknas som objektiva är nödvärn, laga befogenhet, nöd, förmans befallning och samtycke. Om 

domstolen bedömer att en objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger anses gärningen vara tillåten, 

den är alltså inte enbart ursäktad som fallet är när en subjektiv ansvarsfrihetsgrund är för handen. 

Den subjektiva ansvarsfrihetsgrunden ursäktar således enbart gärningsmannen för den utövade 

straffbelagda gärningen. En konsekvens som följer av att gärningen är tillåten är att ingen kan 

dömas till medverkansansvar.
77

 Oberoende av om det är en objektiv eller subjektiv 

ansvarsfrihetsgrund som föreligger går den tilltalade fri från straffrättsligt ansvar när domstolen 

bedömer att en ansvarsfrihetsgrund föreligger.
78

  

När domstolen ska bedöma om en objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger ska inte beaktas om 

gärningsmannen uppfattat att gärningen omfattades av ansvarsfrihetsgrunden eller inte. Vad som 

är av betydelse för om straffrättsligt ansvar ska utdömas eller inte är om ansvarsfrihetsgrunden 

förelåg i verkligheten. Trots att gärningsmannen varit omedveten om att en rätt att utöva våld 

förelåg, d.v.s. om denne handlar utan vetskap om att rätt till nödvärn objektivt sett föreligger,  

meddelar rätten en friande dom när en grund föreligger.
79

 Gärningsmannens uppfattning av 

situationen inverkar således inte på bedömningen av om en ansvarsfrihetsgrund föreligger eller 

inte.
80

  

De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna omfattar hör excess, förmans befallning, 

straffrättsvillfarelse och de putativa ansvarsfrihetsgrunderna. Till skillnad från de objektiva 
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ansvarsfrihetsgrunderna kan de subjektiva enbart fria den person från straffrättsligt ansvar som 

omfattas av grunden. Om flera personer är inblandade går således inte per automatik alla 

inblandade fria från ansvar för att en person kan åberopa en subjektiv ansvarsfrihetsgrund, den 

aktuella gärningen utgör fortfarande ett brott.
81

  

Hur rättsläget ser ut gällande de allmänna objektiva ansvarsfrihetsgrunderna står relativt klart. 

Utgångspunkten är att domstolen varken utdömer straffrättsligt- eller skadeståndsrättsligt ansvar 

när en sådan ansvarsfrihetsgrund föreligger. I dessa fall kan man enkelt uttrycka att den 

skadeståndsrättsliga bedömningen följer den straffrättsliga bedömningen.
82

 Vilken verkan de 

subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna ska ha inom skadeståndsrätten är dock inte lika utförligt 

reglerat. Dess tillämpning är ju enbart reglerad inom straffrätten.  

3.2 Straffrättsligt ansvar och nödvärn 

3.2.1 Nödvärn 

Utgångspunkten är att staten har monopol på användandet av våld. Trots det har den enskilde 

under vissa förhållanden rätt att bruka våld utan att bli skyldig till ansvar för handlingen. Denna 

rätt benämns nödvärn och föreligger för den person som är tvungen att freda sig från våld 

oberoende av om personen själv försatt sig i den utsatta situationen eller inte. När nödvärn 

föreligger anses inte något brott vara begånget.
83

 För att gärningen ska berättiga till straffrihet 

fordras att den inte är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det 

angripnas betydelse och omständigheter i övrigt.
84
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Rätten till nödvärn är reglerad i 24 kap 1 § BrB. Paragrafen föreskriver fyra situationen när 

nödvärn får åberopas. Innehållet i dessa punkter är uttömmande, med detta avses att man inte i 

något annat fall än de som anges går fri från straffrättsligt ansvar.
85

 Paragrafen 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 brottsligt överhängande 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 olovligt trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.” 

Rätten till nödvärn är relativ och det finns således en gräns för hur mycket våld man får tillgripa. 

Det uppställs emellertid inget krav på att den som blir angripen väljer det ur objektiv synpunkt 

bästa sättet att möta angreppet på. I vissa fall är det tillåtet att göra mer än precis det som krävs 

för att avvärja angreppet. Hur mycket våld som är tillåtet beror även av vilket intresse man 

skyddar. Det står klart att man har rätt att bruka mer våld för att skydda liv än vad som anses 

tillåtet för att skydda egendom. Man brukar säga att våldsangreppet inte klart får avvika från vad 

som är behövligt enbart för att avvärja angreppet.  När domstolen ska avgöra “angreppets 

beskaffenhet” ska en rad olika faktorer vägas in vid bedömningen. Man tar hänsyn till om  

angreppet  kom plötsligt eller oväntat. Utöver detta beaktas de yttre omständigheterna när 

angreppet skedde. Om angriparen är stor och stark, arg eller upphetsad, kan påverka den 

omfattning av våld som får tillgripas. Även den angripnes kroppskraft och möjlighet att klara upp 

situationen inverkar på den omfattning våld som får brukas.
86
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Av prejudikat följer att var och en har rätt att stanna på platsen och försvara sig. Den som blir 

angripen har ingen plikt att fly, trots att sådan möjlighet finns.
87

 

Att angriparen är påverkad av alkohol eller droger kan inverka på bedömningen i bägge 

riktningar. I de fall angriparen är påverkad av någon substans kan det göra denne mer aggressiv i 

jämförelse med hur denne hade agerat i ett opåverkat tillstånd. Om gärningsmannen uppfattas 

som farlig får mer våld tillgripas. I vissa fall kan ett påverkat tillstånd föranleda att det anses 

tillåtet att tillgripa mindre våld. Det är exempelvis ofta lättare att försvara sig mot en berusad 

person än en nykter.
88

 

I de fall gärningsmannen inte går fri från ansvar med stöd av 24 kap BrB finns en möjlighet till 

strafflindring. Av 29 kap 3 § 5 p BrB framgår att man vid straffmätningen tar hänsyn till om 

personen befann sig i en nödvärnssituation, detta gäller alltså oavsett om gärningsmannen brukat 

mer våld än vad som ansågs vara befogat eller inte.
89

 

Som ett sidospår kan nämnas att den tilltalade inte enbart kan gå fri från straffrättsligt ansvar när 

ett verkligt överfall har skett. Den tilltalade kan nämligen gå fri från straffrättsligt ansvar även när 

den angripne tror sig, d.v.s. är i villfarelse om att denne, blir utsatt för ett brottsligt angrepp. 

Situationen kallas putativt nödvärn. Orsaken till att straffrihet förekommer i dessa fall är att 

rekvisiten i brottsbestämmelsen saknar subjektiv täckning. Straffrättsligt ansvar kan då inte  

utdömas.
90

 

3.2.1.1 Nödvärn - ska bedömningen av oaktsamhet göras i ett svep? 

När frågan om nödvärn aktualiseras måste man först undersöka om en brottslig- eller 

skadeståndsgrundande handling är företagen. Domstolen måste således bedöma om de objektiva 

och subjektiva rekvisiten är uppfyllda. För att utreda om skadevållaren ska gå fri från ansvar,  

kontrollerar domstolen om de objektiva förutsättningarna för ansvarsfrihet är uppfyllda. Hur 

domstolen ska göra denna bedömning kan betraktas på två olika sätt. Ett alternativ är att 
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bedömningen av om straffrättsligt- eller skadeståndsrättsligt ansvar överhuvudtaget föreligger 

sker separat från bedömningen om nödvärn föreligger. Det andra alternativet är att 

oaktsamhetsbedömningen sker i ett svep.
91

  

I nödvärnsparagrafen är föreskrivet att handlandet inte får vara uppenbart oförsvarligt, om så är 

fallet kan det i princip likställas med att handlingen är grovt oaktsam. Domstolen beaktar då den 

risk som personen blivit utsatt för. Bedömningen tenderar att bli godtycklig. För att undvika detta 

kan man som riktlinje vid bedömningen av om handlandet är grovt oaktsamt ställa sig frågan om 

motparten genom handlandet blivit utsatt för en osedvanligt stor risk som framkallats uppsåtligen 

eller genom ett hänsynslöst beteende.
92

  

Hur ser dessa två varianter ut i praktiken? Om man väljer att behandla frågan fristående så gör 

man först en bedömning om själva gärningen är oaktsam, d.v.s. om ett straffrättsligt- och/eller 

skadeståndsrättsligt ansvar ska utgå. Därefter bedömer man om den tilltalade trots detta ska gå fri 

från ansvar, d.v.s. var agerandet grovt oaktsamt? I detta senare skede uppställs alltså högre krav 

på oaktsamheten. Vill man istället göra en samlad bedömning lägger man in 

nödvärnsinvändningen i culpabedömningen. Domstolen kommer då att bedöma om handlandet 

varit grovt oaktsamt på en gång och trots att krav enbart uppställs på normalgraden av culpa för 

att straffrättsligt- eller skadeståndsrättsligt ansvar ska utdömas. Vilken bedömningsmodell som 

bör tillämpas är dock oklart.
93

  

3.2.1.2 Nödvärnsexcess 

I det följande ska ansvarsfrihetsgrunden nödvärnsexcess presenteras. Nödvärnsexcess är 

lagstadgat i 24 kap 6 § BrB och ger en utökad rätt till våldsansvändning i jämförelse med 

ansvarsfrihetsgrunden nödvärn.
94

 I paragrafen stadgas: 
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“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.” 

Paragrafen innebär att om angripen har använt mer våld än vad som är tillåtet, d.v.s. överskridit 

sin rätt till nödvärn, kan denne trots detta under vissa omständigheter gå fri från straffrättsligt 

ansvar. De situationer som här avses är fall när gärningsmannen svårligen kunnat besinna sig. 

Här bör påpekas att excess enbart ska godtas av domstolen när gärningen inte är straffri med stöd 

av någon annan bestämmelse i 24 kap BrB.
95

  

Hur avgör domstolen om gärningsmannen “svårligen kunnat besinna sig” vid det aktuella 

tillfället? Här spelar en rad olika faktorer in. Man tar hänsyn till farans art, tiden som funnits för 

övervägande, gärningsmannens individuella egenskaper samt tillfälliga subjektiva tillstånd. 

Särskilt beaktas om angreppet skett plötsligt eller oväntat, ett plötsligt överfall indikerar att 

gärningsmannen haft svårare att besinna sig.
96

 Därutöver beaktas tillfälligt sinnestillstånd, 

exempelvis att personen var skrämd vid tillfället. Personliga egenskaper kan också påverka 

bedömningen. En nervöst lagd person kan exempelvis reagera kraftigare än vad en person som 

inte är nervös skulle göra.
97

 Denna hänsyn har dock en gräns. Krav uppställs på självbehärskning 

så tillvida att man inte automatiskt går fri från ansvar p.g.a. exempelvis häftigt humör.
98

 

Vid bedömningen om en person “svårligen kunnat besinna sig” ska hänsyn även tas till om denne 

agerat under alkoholpåverkan. Trots påverkan av alkohol ska omständigheterna i den enskilda 

situationen tas med vid bedömningen. Att vara berusad är inte olagligt och man ska därför inte 

hamna i en sämre sits p.g.a. att man till följd av alkohol  haft svårare än vanligt att kontrollera 

sina reaktioner och sitt handlande. Vad som nu är sagt avser enbart fall när den som är 

alkoholpåverkad inte själv provocerat fram situationen. Om så har skett kan denne naturligtvis 
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inte åberopa berusningen till sin fördel.
99

 Ett avgörande från HD visar att domstolen gör samma 

bedömning när den som blir angripen och utövar sin rätt till nödvärn befinner sig i ett nyvaket 

tillstånd. I fallet som åsyftas hade mannen som nyttjat sin rätt till nödvärn följt efter en tjuv som 

brutit sig in i hans bil och stulit ett föremål. HD gjorde bedömningen att mannen svårligen kunnat 

besinna sig till följd av att han var i ett slags rus.
100
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4 Processuella regler 

4.1 Förhållandet mellan straffrättslig- och skadeståndsrättslig talan 

Straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga anspråk har trots dess skilda syften och olika 

rättspolitiska grunder historiskt sett ett nära samband i svensk rätt. Under det medeltida samhället 

tillämpade man en s.k. "tredelad bot". Boten verkade som ett mellanting mellan skadestånd och 

straff. Två tredjedelar gick då till staden eller häradet samt kungen, den sista tredjedelen tillföll 

den skadelidande. Förr i tiden gjorde man heller ingen skillnad på om skadan orsakats genom en 

uppsåtlig eller en oaktsam handling. Det som fordrades för att ansvar skulle utdömas var att 

handlingen föranlett en skada.
101

  

Den första skadeståndsrättsliga lagstiftningen i svensk rätt infördes i 1864 års strafflag, och 

därmed inte i civilrättslig lagstiftning. Orsaken bakom att lagstiftningen blev placerad i en 

straffrättslig lag var dock att det förslag som hade lagts fram om en allmän civillag inte 

genomfördes. Den skadeståndsrättsliga lagstiftningen flyttades först när SKL infördes i svensk 

rätt.
102

 Idag är således bestämmelser kring straffrättsligt- och skadeståndsrättsligt ansvar 

reglerade i skilda lagar och har genom åren fått olika utformning. Sambandet dessa emellan är 

idag främst rättstekniskt. En brottslig gärning föranleder inte sällan ett skadeståndsrättsligt 

anspråk. Dessutom kan även en talan om skadestånd handläggas tillsammans med en talan om 

brott, man säger då att talan är kumulerad.
103

 Närmare bestämmelser kring detta presenteras 

nedan. 

Det han ifrågasättas om det överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt att fria den tilltalade från 

straffrättsligt ansvar och ändå utdöma skadeståndsrättsligt ansvar avseende samma handling. Att 

detta utfall är möjligt beror på att det straffrättsliga ansvaret och det civilrättsliga ansvaret är 

skilda följder av en och samma handling.
104
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4.2 Bestämmelser avseende kumulerad talan 

När talan om ett enskilt anspråk förs vid domstol utgör det ett dispositivt tvistemål. I fall när talan 

är kumulerad kommer dock brottmålets indispositiva karaktär att till viss del påverka den 

skadeståndsrättsliga talan. De processrättsliga reglerna skiljer sig i hög grad åt och det är oklart 

hur stor inverkan de straffrättsliga processreglerna ska ha.
105

  Det bör i detta sammanhang 

påpekas att det inte föreligger några hinder mot att domstolen kommer till olika bedömningar vad 

avser de två olika typerna av ansvar.
106

  

I 22 kap RB finns bestämmelser som reglerar kumulerad talan. I 22 kap 1 § RB uppställs krav på 

att skadeståndsanspråket ska ha uppstått i anledning av brottet. Av paragrafen framgår även att 

den åklagare som för den straffrättsliga talan, i vissa fall, är skyldig att även föra talan om det 

enskilda anspråket vid domstolen. Det åligger dock målsäganden att, genom att anmäla anspråket 

till förundersökningsledaren eller åklagaren, framföra en begäran om detta. Åklagarens 

förpliktelse gäller när skadeståndsanspråk har uppkommit “i anledning av brott”. Det föreligger 

inget hinder för åklagaren att åberopa omständigheter som ligger vid sidan av 

gärningsbeskrivningen. Ett krav uppställs emellertid, det måste föreligga ett samband mellan 

gärningen och den åberopade andrahandsgrunden.  

Förpliktelsen att föra skadeståndstalan är inte undantagslös. I två fall är nämligen åklagaren 

befriad från denna skyldighet. Ett av dessa fall är när anspråket är uppenbart obefogat, d.v.s. fall 

när det står klart att anspråket inte kommer att vinna bifall.
 
Ofta rör det sig här om fall när 

anspråket är orimligt eller när det råder brist på bevisning. Den andra situationen är när enskilt 

anspråk inte kan föras utan väsentliga olägenheter. HD har emellertid fastslagit att åklagarens 

behörighet att föra en kumulerad skadeståndstalan sträcker sig längre än dess lagstadgade plikt. 

Åklagaren kan sägas vara behörig att föra varje talan, som med stöd av 22 kap 1 § RB kan vara 

kumulerad med den straffrättsliga talan. Att åklagaren har en utvidgad behörighet framgår av 

NJA 1994 s. 306. Målsäganden skulle annars går miste om sin rätt till skadestånd. Vid en 
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efterföljande rättegång föreligger hinder mot att åberopa andra omständigheter som grund för 

skadeståndstalan. När en tvist har avgjorts i sak får den inte bli föremål för en ny rättegång.
107

  

I vissa fall önskar målsäganden föra sin skadeståndstalan själv, utan åklagarens hjälp. 

Målsäganden kan även välja att föra talan om enskilt anspråk med hjälp av ett annat ombud. I 

vissa typer av mål har målsäganden rätt till ett s.k. målsägandebiträde. Detta särskilda biträde 

som målsäganden tillförordnas har även en särskild uppgift att bistå målsäganden vid dennes 

skadeståndstalan i anledning av brottet.
108

 

I det följande ska utredas, i den mån det är möjligt, vilka processuella regler som ska tillämpas 

när talan är kumulerad. Särskilt ska omröstningsregeln som tillämpas vid kumulerad talan och är 

placerad i 29 kap 6 § behandlas. Omröstningsregeln blir nämligen aktuell i två avseenden. Dels 

kan uttydas när och om utgången vid den straffrättsliga delen av målet påverkar den 

skadeståndsrättsliga delen av målet, och dels kommer regeln att påverka vilka bevisregler som 

ska tillämpas vid processen för kumulerad talan.
109

 

4.2.1 Omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB 

När domstolen ska döma i ett mål kan skiljaktiga meningar uppkomma. För att kunna lösa dessa 

situationer finns det i lagtexten s.k. omröstningsregler. I dessa är föreskrivet hur situationen ska 

lösas. Omröstningsreglerna för tvistemål är placerade i 16 kap RB och för brottmål i 19 kap RB. 

Vid kumulerade mål är istället omröstningsregeln i 29 kap 6 § 3 p. RB av intresse. Bestämmelsen 

stipulerar: 

”...Om det i ett brottmål förs talan om enskilt anspråk skall rättens avgörande i ansvarsfrågan 

vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket”. 
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Av paragrafens ordalydelse framgår att domstolens bedömning avseende det straffrättsliga 

anspråket ska vara bindande när domstolen bedömer skadeståndsanspråket. Denna tolkning är 

enbart korrekt i vissa fall. Av förarbetena framgår nämligen att bestämmelsen enbart gäller när 

frågan om straffrättsligt ansvar har betydelse när domstolen ska bedöma det enskilda 

anspråket.
110 

Exempel på sådana situationer är när skadeståndstalan är grundad även på 

oaktsamhet eller när brottet är preskriberat.
111

 I annat fall är således inte utgången i brottmålet 

avgörande för bedömningen av skadeståndstalan. Skadestånd kan då utdömas trots att den 

tilltalade går fri från straffrättsligt ansvar.   

Det är vanligt förekommande att målsäganden önskar åberopa andra omständigheter. Ofta är det 

oklart om gärningen företogs uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det är således tillåtet att åberopa 

att den tilltalade ska förpliktigas att betala skadestånd p.g.a. att denne genom oaktsamhet orsakat 

skadan. De åberopade omständigheterna får ligga vid sidan om den åtalade gärningen, dock 

uppställs ett krav på samband mellan de omständigheter som åberopas och de gärningsmoment 

som  finns i åklagarens gärningsbeskrivning. Brottet ska vara utgångspunkten för grunden till den 

skadeståndsrättsliga talan. Åberopas ingen andrahandsgrund är denna rätt prekluderad i och med 

domens rättskraft.
112

 

Ovan förda resonemang har stöd i HD:s praxis, i NJA 1962 s. 469 uttalade sig ett justitieråd och 

sade att omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB inte utgör ett hinder mot att skadeståndsansvar 

utdöms trots att den tilltalade går fri från straffrättsligt ansvar om anspråket är knutet, helt eller 

delvis, till andra faktorer än det brottsliga förfarandet. 

Vad som ovan är beskrivet överensstämmer med bestämmelsen i 22 kap 7 § RB. Domstolen får 

med stöd av denna paragraf pröva frågan om skadestånd ska utgå trots att inte straffrättsligt 

ansvar har utdömts. Detta gäller oberoende av om åtalet ogillas p.g.a. att något brott inte anses 
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vara begånget eller om ansvar uteblir p.g.a. en ansvarsfrihetsgrund.
113

 Det enskilda anspråket 

prövas då alltså inom ramen för brottmålsprocessen trots att åtalet avseende straffrättsligt ansvar 

ogillas.  

4.2.2 Varför kumulerad talan? 

Huvudsakligen finns två motiv till att man väljer att handlägga en skadeståndstalan och 

straffrättslig talan i ett och samma mål. Det första som motiverar en gemensam handläggning är 

att det är mer fördelaktigt ur ett processekonomiskt perspektiv. Genom en kumulerad talan är det 

möjligt att inbespara pengar för bevisning och förhandlingstid etc.
114

 Målsäganden får även en 

stärkt position i processen när talan är kumulerad, det är kostsamt att processa och det är inte alla 

som har råd med det. Ett andra motiv är att målsäganden får möjlighet till domstolsprövning som 

den inte självklart haft annars.
115

 

4.3 Regler kring bevisning  

När man diskuterar regler kring bevisning är det inledningsvis viktigt att skilja begreppen 

bevisbörda och beviskrav från varandra. Att en part har bevisbördan för ett bevisfaktum innebär 

att parten står risken för ovisshet i fråga om faktumets existens. Det åvilar således denne att 

presentera tillräckligt med bevisning inför domstolen.
116

 Vilket beviskrav som är uppställt 

beskriver istället hur stark bevisning som måste presenteras i domstol för att ett faktum ska anses 

vara bevisat. Inom civilrätten varierar det krav på bevisningen som uppställs från fall till fall. Det 

straffrättsliga beviskravet är konstant. Det ska vara ”ställt utom rimlig tvivel” för att domstolen 

ska kunna utdöma ansvar.
117

 Här nedan följer en redogörelse för de regler angående bevisbörda 

och beviskrav som uppställs vid straffrättslig- och skadeståndsrättslig talan.  
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4.3.1 Bevisbörda 

Reglerna kring vem som åläggs bevisbördan för ett visst faktum skiljer sig åt i brottmål och i 

tvistemål. Av praxis följer att åklagaren har bevisbördan i brottmål avseende alla omständigheter 

som är åberopade som grund för talan. Åklagaren ska således bevisa både de objektiva och 

subjektiva omständigheterna. Dessutom bär denne bevisbördan avseende om någon 

ansvarsfrihetsgrund föreligger.
118

  

Vem av parterna som åläggs bevisbördan vid dispositiva tvistemål beror dels på vem som har 

åberopat vilket bevisfaktum samt vem som har lättast att bevisa den aktuella omständigheten. 

Oftast står inte en av parterna risken avseende all bevisning i alla bevisfaktum i målet. I de flesta 

fall är bevisbördan uppdelad så tillvida att parterna har att bevisa olika bevisfakta i ett och samma 

mål. Parterna måste därför, avseende den omständighet de har att bevisa, inför domstolen 

presentera bevisning avseende denna.
119

 Vad gäller oaktsamhet är huvudregeln att den 

skadelidande har bevisbördan för att skadevållaren har handlat oaktsamt, eller som man också 

kallar det, culpöst. Denna huvudregel har emellertid undantag. I vissa fall åläggs den 

skadelidande bevisbördan. De situationer som här avses är främst fall när det enligt lag föreligger 

ett presumtionsansvar. I övriga fall har det inte ansetts motiverat att skadevållaren ska behöva 

bevisa att han inte har agerat culpöst.
120

 

4.3.2 Beviskrav 

Även reglerna kring beviskrav skiljer sig åt inom straffrätten och civilrätten. Den reparativa 

funktion som skadeståndet har motiverar att ett lägre beviskrav uppställs i de civilrättsliga målen. 

Inom straffrätten råder istället uppfattningen ”Hellre må tio skyldiga gå fria än en oskyldig bli 

fälld”, det anses härmed motiverat att ett högre beviskrav uppställs inom straffrätten.
121
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Enligt de straffrättsliga reglerna angående beviskrav krävs, för att den tilltalade ska kunna dömas 

till straffrättsligt ansvar, att åklagaren visar att det är ställt utom rimlig tvivel att den tilltalade har 

begått den brottsliga gärningen.
122

 Det beviskrav som åvilar åklagaren avseende skuldfrågan är 

således högt ställt.  

Inom civilrätten varierar det beviskrav som uppställs från fall till fall. Ett vanligt förekommande 

beviskrav inom civilrätten är att omständigheten ska anses ”styrkt”. Med styrkt avses att faktumet 

är sannolikt eller uppenbart. Generellt sett uppställs ett lägre beviskrav på ett faktum som är svårt 

att bevisa i jämförelse med ett faktum som är lättare att bevisa.
123

 Om det exempelvis rör sig om 

svårutredda bevis har HD visat att det är motiverat att uppställa lägre beviskrav.
124

 Även i 

situationer när det är svårt för käranden att bevisa att svaranden varit vårdslöst är det motiverat 

med ett sänkt beviskrav.
125

 När alternativa händelseförlopp har funnits tillgängliga har domstolen 

fordrat att käranden ska bevisa att ett faktum  är “klart mer sannolikt”.
126

 I vissa fall saknas 

särskilda skäl som motiverar att något beviskrav riktas mot endera av parterna. I dessa fall kan 

överviktsprincipen, som utgör en bevisrättslig princip inom civilrätten, komma att tillämpas. 

Principen innebär att den part som presenterar den starkaste bevisningen vinner målet, oavsett hur 

liten bevisövervikten är.
127

  

4.3.3 Bevisregler avseende invändning om nödvärn 

Följande regler kring bevisbördan gäller när en invändning om nödvärn görs i ett brottmål. I 

första skedet måste den tilltalade visa domstolen att det inte går att utesluta, att dennes berättelse 

är riktig. Om den tilltalade lyckas göra detta övergår bevisbördan på åklagaren. Av förarbetena 

följer emellertid att en invändning om nödvärn ska tas för god så länge det inte vederlagts. Detta 

innebär i praktiken att bevisbördan helt och hållet läggs på åklagaren redan från början. 

Domstolen kan emellertid i regel bortse från ett blankt påstående från den tilltalade om att denne 
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har handlat i nödvärn. När invändningen är vag och osannolik ska den heller inte godtas av 

domstolen.
128

  

 Av NJA 1990 s. 210 framgår att åklagaren ska framställa så mycket bevisning att invändningen 

om nödvärn framstår som obefogad. Åklagaren bär således bevisbördan avseende att den 

tilltalade inte agerat inom ramen för nödvärn. Domstolen uppställer alltså betydligt lägre krav på 

bevisningen när det gäller nödvärn än vad som fordras avseende skuldfrågan. Trots att ett lägre 

beviskrav är uppställt  föreligger i vissa situationer stora svårigheter för åklagaren att motbevisa 

nödvärn, exempelvis när åklagaren ska bevisa att någonting inte har skett.
129

  

När domstolen bedömer om nödvärnsexcess föreligger, tillämpas samma regler avseende 

bevisbörda och beviskrav som gäller när frågan rör nödvärn.
130

  

4.3.4 Bevisregler när talan är kumulerad 

Ovan har redovisats för de bevisregler som tillämpas när den straffrättsliga talan och den 

skadeståndsrättsliga talan handläggs i separata mål. Vilka regler ska tillämpas när talan är 

kumulerad? Svaret på denna fråga går indirekt att finna i omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB.
131

 

Vad som är avgörande för vilka bevisregler som ska tillämpas när talan är kumulerad är om 

skadeståndstalan är grundad på andra omständigheter än den brottsliga gärningen i sig. Det bör 

här nämnas att de straffrättsliga bevisreglerna alltid ska tillämpas avseende den straffrättsliga 

delen även när talan är kumulerad.  

När målsäganden enbart har grundat den skadeståndsrättsliga talan på den gärningsbeskrivning 

som åklagaren presenterat ska de straffrättsliga bevisreglerna tillämpas även avseende det 

enskilda anspråket. I dessa fall uppställs alltså beviskravet “ställt utom rimlig tvivel” även 

avseende skadeståndsdelen. Ett förhöjt beviskrav gäller således i dessa fall i jämförelse med det 

beviskrav som tillämpas vid tvistemål. Till följd av detta är det svårare att få den tilltalade dömd 
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till ansvar. Vad som gäller när andrahandsgrunder har åberopats framgår av rättspraxis. När 

skadeståndstalan inte enbart är grundad på den brottsliga gärningen ska de tvistemålsrättsliga 

bevisreglerna tillämpas. I sammanhanget bör påminnas om att ett alternativt yrkande måste vara 

kopplad till den gärningen. Ett skadeståndsanspråk av renodlad civilrättslig natur ska prövas helt 

enligt civilrättsliga regler.
132

 

Efter ovan presenterade genomgång kan konstateras att det i många fall utgör ett misstag att inte 

även åberopa en andrahandsgrund baserat på ett oaktsamt agerande. De bevisregler domstolen 

tillämpar i detta fall är straffrättsliga, vilket innebär att det fordras mer bevisning för att 

ledamöterna ska kunna utdöma skadestånd. Finns ingen andrahandsgrund att åberopa bör 

målsäganden med fördel föra en separat skadeståndstalan, även i detta fall tillämpas 

tvistemålsrättsliga regler. Dessa regler är betydligt mer gynnsamma för den skadelidande. När 

dessa regler tillämpas är det inte åklagaren eller målsäganden som har att motbevisa 

invändningen om nödvärn. Den åligger istället den tilltalade att bevisa att handlingen företogs i 

nödvärn. Erhåller inte målsäganden skadestånd har denne gått miste om denna rätt. Att pröva 

frågan i sak, efter att en dom har meddelats är inte tillåtet.
133

  

4.4 Brottmålets inverkan på en skadeståndsdom 

Omröstningsregeln som tillämpas vid kumulerade mål får inte förväxlas med hur en 

brottmålsdom inverkar på en skadeståndsdom när dessa två anspråk prövas av domstol vid två 

separata rättegångar. Av motiven till RB framgår att en dom i ett brottmål enbart ska ha 

bevisverkan i ett efterföljande mål om skadestånd. Brottmålsdomen har således ingen rättsverkan 

på talan om skadestånd. Denna bevisverkan föranleder att den tilltalade inte är tvungen att lägga 

ner mer tid och pengar än nödvändigt på den efterföljande skadeståndsprocessen.
134
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5 Skadeståndsrättsligt ansvar och nödvärn 

5.1 Nödvärn 

Nödvärn utgör, som ovan är angivet, en objektiv ansvarsfrihetsgrund och är reglerad i BrB. Trots 

att nödvärn utgör en straffrättslig reglering är dess tillämpning inom skadeståndsrätten tämligen 

klarlagd. Den rådande uppfattningen är att en handling som är straffri p.g.a. nödvärn inte heller 

medför något skadeståndsansvar.
135

 Nedan följer en utredning. 

I motiven till 24 kap 4 § BrB som reglerar ansvarsfrihetsgrunden nöd klargjordes att 

bestämmelsen enbart ska tillämpas vid den straffrättsliga bedömningen.
136

 Vad som gäller 

beträffande nödvärn går dock inte att uttyda ur några förarbeten, att denna bestämmelse är 

begränsad på liknande sätt framgår inte,  att ingenting är uttalat angående dess tillämpning skulle 

kunna tala för att en sådan liknande begränsning inte finns.  

Även praxis talar för att paragrafen ska kunna tillämpas även när frågan gäller skadestånd.  HD 

har i en dom indikerat att en handling som inte medför något straffrättsligt ansvar, inte heller kan 

medföra ett skadeståndsrättsligt ansvar. Detta skulle innebära att när den tilltalade går fri från 

straffrättsligt ansvar går denne även fri från skadeståndsrättsligt ansvar.
137

 NJA 1971 s. 442 utgör 

ett exempel på detta. I det aktuella målet framförde den tilltalade en invändning om nödvärn 

vilken domstolen godtog. Den tilltalade friades från straffrättsligt ansvar. HD uttalade vidare att 

“till följd av detta…” gick den tilltalade även fri från skadeståndsrättsligt ansvar. Den 

skadeståndsrättsliga bedömningen följer således den straffrättsliga bedömningen när frågan gäller 

ansvarsfrihetsgrunden nödvärn. Bestämmelsen om nödvärn kan således tillämpas analogt inom 

skadeståndsrätten.  

I avsnitt 3.2.1 är putativt nödvärn kort behandlat. Tyvärr har det inte funnits några rättsfall där 

skadestånd har utgått trots att straffrättsligt ansvar har uteblivit p.g.a. putativt nödvärn. En sådan 
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utgång verkar emellertid inte orimlig om det anses vårdslöst av gärningsmannen att missuppfatta 

situationen.
138

  

5.2 Nödvärnsexcess 

I det följande ska bedömas vilka förutsättningar som finns att utdöma skadestånd när 

nödvärnsexcess föreligger. Såsom ovan är angett i detta avsnitt utgör straff och skadestånd två 

skilda följder av en och samma gärning. Härmed är det rimligt att skadestånd kan utdömas 

oberoende av om gärningsmannen går fri från straffrättsligt ansvar. Denne kan nämligen ha varit 

oaktsam när denne överskred sin rätt till nödvärn och “gjorde för mycket”.  

Eftersom det saknas skadeståndsrättslig lagstiftning som reglerar ansvarsfrihetsgrunderna måste 

de sekundära rättskällorna studeras. Situationen är inte heller reglerad i förarbetena till RB eller 

BrB. Rättspraxis får därför stor betydelse. I tidigare domar stod klart att ett jämkat skadestånd 

kunde utgå trots att den tilltalade gick fri från straffrättsligt ansvar p.g.a. att domstolen fann att 

nödvärnsexcess förelåg. Detta innebär att det traditionellt sett inte har gjorts någon analog 

tillämpning av BrB i praxis.
139

 Det är dock inte helt klart om detta gäller även idag. I det följande 

ska redogöras för nyare rättsfall. 

Ett rättsfall som påvisar hur den straffrättsliga talan och den skadeståndsrättsliga talan förhåller 

sig till varandra när talan är kumulerad är NJA 1990 s. 210. Fallet rör en man som på vägen hem 

från en fest blivit förföljd av ett antal ungdomar. Ungdomarna jagade ikapp mannen och började 

slå honom. När mannen lyckades ta sig loss och försökte springa därifrån hann ungdomarna åter i 

ifatt honom och fortsatte att slå. Mannen tog då fram en tapetkniv som han i försvar viftade med. 

Det hela resulterade i att mannen åsamkade ungdomarna skärsår på hals, ansikte samt 

sönderrivna kläder. HD avgjorde målet och uttalade sig enligt följande i domskälen: 

“Magnus N:s talan om skadestånd grundas enbart på att Fasil H begått en brottslig gärning. 

Regeln i 24 kap 5 § 1 st utgör en obligatorisk straffrihetsgregel (NJA II 1962 s. 362). Fasil H har 

alltså inte begått någon brottslig gärning och skadeståndstalan kan därmed inte bifallas.” 
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Av domstolens uttalande kan uttydas att skadestånd inte blev utdömt p.g.a. att anspråket enbart 

var grundat på den brottsliga gärningen i sig. Med hänsyn till HD:s tydliga uttalande, i vilket i 

princip framgår varför skadestånd inte blev utdömt, talar mycket för att skadestånd hade utgått 

om åklagaren hade yrkat ansvar med stöd av någon annan grund än enbart den brottsliga 

gärningen i sig. Grunden för talan var således för snäv. En senare meddelad dom från HovR:n 

indikerar att denna tolkning kan vara korrekt.  

I mål RH 1998:14 blev den tilltalade friad från straffrättsligt ansvar efter att HovR:n funnit att 

nödvärnsexcess förelåg. Trots straffrihet blev den tilltalade dömd att utbetala skadestånd. Fallet 

rörde en person som med ett ölglas som tillhygge hade slagit en annan person i huvudet. TR 

prövade frågan om ansvar och beslutade att den tilltalade, p.g.a. nödvärnsexcess, skulle gå fri från 

såväl straffrättsligt- som skadeståndsrättsligt ansvar. Till följd av att den skadelidande inte erhöll 

någon ersättning i första instans överklagade denne frågan om skadestånd till HovR:n. I samband 

med detta åberopades två grunder; i första hand åberopade han brottet som grund för 

skadeståndsrättsligt ansvar och i andra hand åberopade han att skadeståndsansvar ska utgå  p.g.a. 

att den tilltalade hade agerat oaktsamt. Efter att HovR:n hade prövat målet biföll de 

skadeståndstalan med stöd av andrahandsgrunden. Domstolen fann nämligen att det varit 

oaktsamt av den tilltalade att utdela slagen med ölglaset. I domskälen uttalade sig HovR:n enligt 

följande. 

“Bestämmelserna i 24 kap. brottsbalken fick sin nuvarande lydelse genom lagstiftning 1994, 

varvid reglerna förtydligades och området för ansvarsfrihet utvidgades något. Beträffande 

skadestånd innebar tidigare praxis att skadestånd kunde utgå vid nödvärnsexcess, även om 

ersättningen kunde jämkas. Huruvida den nya regleringen i brottsbalken innebär någon 

förändring härvidlag är något oklart. Med hänsyn till att de nya bestämmelserna i allt väsentligt 

innebär ett förtydligande av de tidigare reglerna förefaller det rimligt att skadestånd bör kunna 

utgå även i fortsättningen (jfr Hellner, Skadeståndsrätt, 5 uppl. 1995, s. 114 f). Det framstår 

enligt hovrättens uppfattning inte som befogat att en person, som gör sig skyldig till en handling 

som går utöver det som är medgivet, skulle kunna undgå skadeståndsansvar om hans handlande 

varit oaktsamt. Skadeståndsskyldighet bör således åläggas Jan J i den mån han handlat 

oaktsamt.” 
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Domen visar att det är möjligt att utdöma skadestånd trots att den tilltalade går fri från 

straffrättsligt ansvar p.g.a. nödvärnsexcess. Av domskälen framgår även att den utvidgning av det 

ansvarsfria området som följde av BrB nya utformning 1994 inte föranledde någon förändring 

vad gäller möjligheten att utdöma skadestånd. 

För att skadestånd ska kunna utdömas av domstolen fordras emellertid att vissa förutsättningar 

föreligger. Först och främst fordras att en andrahandsgrund har åberopats inför domstolen. När 

den som för talan om det enskilda anspråket enbart har grundat det skadeståndsrättsliga anspråket 

på den brottsliga gärningen som sådan blir omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB aktuell. Av 

paragrafens sista mening följer att när utgången av den skadeståndsrättsliga talan är beroende av 

utgången vid den straffrättsliga talan är domstolen bunden av sin bedömning av den straffrättsliga 

delen av målet.
140

 

Vidare gör man, som alltid annars när frågan om skadeståndsrättsligt aktualiseras, en 

culpabedömning. Det fordras nämligen att skadevållaren varit culpös enligt det 

skadeståndsrättsliga begreppet culpa. Det ska ha varit vårdslöst av skadevållaren att ”göra för 

mycket”.
141

 Är det möjligt att skadevållaren anses culpös enligt definitionen av det 

skadeståndsrättsliga begreppet culpa men inte enligt det straffrättsliga begreppet culpa? Ja, detta 

beror av att culpabegreppet har olika innebörd inom straffrätten och skadeståndsrätten. Generellt 

uppställs högre krav på culpa inom straffrätten jämfört med skadeståndsrätten. Inom straffrätten 

tillämpas begreppet “culpatröskel”,  en viss nivå av oaktsamhet krävs för att ansvar ska utdömas. 

I brottsbeskrivningar framgår ibland att det för straffrättsligt ansvar fordras grov culpa. En sådan 

gradering förekommer oftast inte inom skadeståndsrätten. P.g.a. att högre krav uppställs på 

culpabegreppet inom straffrätten är det möjligt att en gärning anses oaktsam enligt 

skadeståndsrätten men inte enligt straffrätten.
142

  

I definitionen av nödvärnsexcess framgår att personen “svårligen kunnat besinna sig” och därmed 

utövat mer våld än vad som är tillåtet inom ramen för ansvarsfrihetsgrunden nödvärn.
143

  I många 
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av dessa situationer har skadevållaren agerat oaktsamt. Till följd av att rätten gör en individuell 

bedömning kan utfallet variera.  

Slutligen ska en äldre dom från HovR kort nämnas.  I RH 129:84 fann HovR att nödvärn förelåg 

men att våldet var uppenbart oförsvarligt varför skadeståndsansvar utdömdes. Domstolen prövade 

även om nödvärnsexcess förelåg men kom slutligen fram till att den tilltalade inte befunnit sig i 

en så trängd situation att denne svårligen kunnat besinna sig. Vidare uttalade sig HovR:n i 

domskälen och sa att personen ”...därför är skyldig att utge skadestånd...”. Detta kan tolkas som 

att skadestånd inte hade blivit utdömt om den tilltalade ”svårligen hade kunnat besinna sig”. 

Visserligen talar denna dom emot det ovan angivna resonemanget. Till följd av att domen är 

gammal ska detta inte kan tillmätas allt för stor betydelse.  

5.2.1 Jämkning istället för frihet från skadeståndsansvar? 

Såsom det är redogjort för i avsnittet ovan tyder rättsfall på att bestämmelsen i 24 kap 6 § RB inte 

är analogt tillämpbar inom skadeståndsrätten.
144

 Den tilltalade kan emellertid slippa att betala 

hela skadeståndsbeloppet. Skadeståndet kan nämligen jämkas med stöd av 6 kap 1 § SKL.  

Vad som stadgas i 6 kap 1 § SKL är att skadeståndet kan jämkas när den skadelidande själv har 

varit medvållande till skadan. Dessa regler om jämkning till följd av medvållande är inte 

obligatoriska. Med detta avses att domstolen själv beslutar om jämkning av skadeståndet ska ske. 

För att domstolen ska ha denna valmöjlighet fordras emellertid att oaktsamheten är av “mycket 

allvarligt slag”. Med detta avses att den skadelidande har agerat grovt oaktsamt. För att avgöra 

detta gör domstolen en enskild bedömning i varje fall. Till följd av de höga krav som uppställs får 

jämkningsregeln i praktiken en mycket begränsad betydelse.
145

 Det finns vissa typsituationer när 

den skadelidande anses ha agerat grovt oaktsamt när fallet rör personskada. Exempel på 

situationer när skadeståndet har blivit jämkat är när den skadelidande visar uppenbar likgiltighet 

inför sitt liv och sin hälsa, när gärningen är hänsynslös eller nonchalant eller om gärningsmannen 

genom handlingen utsatt andra utomstående för stor fara. Det rör sig här om dumdristiga 

handlingar som man vanligtvis inte kan förvänta sig av vuxna människor i ett nyktert tillstånd.  
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Skadeståndet jämkas exempelvis när den skadelidande tillsammans med skadevållaren deltagit i 

särskilt riskabla lekar såsom fäktande med vassa svärd, eller om skadelidande har balanserat på 

ett illa underhållet balkongräcke.
146

 Till följd av att så höga krav uppställs för att skadeståndet ska 

jämkas sker detta enbart i sällsynta fall vid personskada.
147

 Det finns inte många sådana fall att 

finna i rättspraxis.
148

  

Hur mycket skadeståndet jämkas varierar. I vissa fall jämkas det till en kvotdel och i andra fall 

jämkas det ända ner till noll.
149

 Hur mycket skadeståndet ska sättas ned bedömer domstolen efter 

att ha gjort en skälighetsbedömning.
150

 Skadestånd kan jämkas p.g.a. den skadelidandes 

medvållande oberoende av vilken typ av skadeståndsrättsligt ansvar det rör sig om. Att 

skadeståndsplikten är strikt eller beroende av oaktsamhet saknar betydelse. Resonemanget 

förutsätter emellertid att inga specialregler uppställer andra bestämmelser.
151

 

5.3 Utgör legalitetsprincipen ett hinder? 

I 1 kap 4 § RF är legalitetsprincipen lagstadgad. Principen utgör ett led i rättstatens strävan att 

värna om rättssäkerheten. Legalitetsprincipen har olika innebörd inom straffrätten och civilrätten. 

Man brukar tala om att principen inom straffrätten är av kvalificerad art och att principen här har 

en snävare innebörd i förhållande till vad som är fallet inom civilrätten. Inom straffrätten gäller 

att lagtexten ska tolkas strängt enligt dess ordalydelse och den straffrättsliga lagstiftningen får 

inte tillämpas analogt inom andra rättsområden. Dessutom tillmäts de sekundära rättskällorna 

enbart begränsad betydelse. Det analogiförbud som råder inom straffrätten gäller i situationer när 

straffrätten är föremål för utredning. Man får alltså exempelvis inte göra en analog tolkning av 

skadeståndsrättslig lagstiftning för att sedan tillämpa bestämmelserna i ett straffrättsligt mål. Här 

måste tydliggöras att det är skadeståndsrätten som är föremål för utredning, vad som gäller inom 

straffrätten framgår tydligt genom straffrättslig lagstiftning. Inom civilrätten är situationen en 
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annan. De sekundära rättskällorna har en betydande inverkan och analogier från andra 

rättsområden tillämpas i stor utsträckning.
152

  

Genom att göra en analogitolkning skapar man en ny regel för en situation som inte är reglerad, 

därmed ska inte någon hänsyn tas till syftet bakom bestämmelsen. För att en analogi ska vara 

möjlig fordras att likheterna mellan den situation som inte är reglerad är tillräckligt lik den 

situation som är reglerad genom lagstiftning. Det får inte heller föreligga några olikheter som 

talar emot en analogi. Frågan är i båda situationerna om ansvarsfrihet när nödvärn föreligger och 

bygger på samma händelseförlopp, förutsättningarna att göra en analog tolkning borde därför 

vara uppfyllda.
153

 Därmed föreligger således inget hinder mot att det skadeståndsrättsliga 

ansvaret följer det straffrättsliga vad avser ansvarsfrihetsgrunden nödvärn.
154
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6 Åklagarens inverkan på möjligheten att erhålla skadestånd  

6.1 Åklagarens processföring  

Även åklagarens personliga insats har betydelse för möjligheten att erhålla skadestånd. 

Domstolen får nämligen enbart grunda domen på det åklagaren har yrkat inför domstolen. Av 30 

kap 3 § RB framgår nämligen att dom inte får grundas på annan gärning än den som framförts i 

behörig ordning. Så som ovan är presenterat prekluderas de omständigheter som inte åberopas i 

och med domens rättskraft. Vidare innebär omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB att utgången i ett 

brottmål endast är av betydelse för det enskilda skadeståndsanspråket när skadestånd yrkas p.g.a. 

brottet och inte även med anledning av brottet.
155

 När åklagaren enbart har grundat ett 

skadeståndsanspråk p.g.a. den brottsliga gärningen, är domstolen förhindrad att utdöma 

skadeståndsrättsligt ansvar på annan grund. Att skadeståndstalan enbart är grundad på den 

brottsliga gärningen innebär även att samma beviskrav ska tillämpas avseende det 

skadeståndsrättsliga anspråket som det straffrättsliga anspråket.
156

 Alltså, om åklagaren inte 

lyckas bevisa att det är ställt utom rimlig tvivel att den tilltalade begått den brottsliga gärningen, 

kan varken straffrättsligt- eller skadeståndsrättsligt ansvar utgå. 

Det finns flera rättsfall som exemplifierar fall där målsäganden, till följd av att åklagaren 

begränsat sig till att yrka ansvar enbart p.g.a. den brottsliga gärningen, inte erhållit det skadestånd 

som denne varit berättigad till. I NJA 1990 s. 210 grundade åklagaren enbart skadeståndstalan på 

den brottsliga gärningen, i slutet av domen uttalade sig HD enligt följande: 

“M.N:s talan om skadestånd grundas enbart på att F.H begått en brottslig gärning. Regeln i 24 

kap 1 § 5 st utgör en obligatorisk straffrihetsregel (NJA II 1962 s. 362). F.H. har alltså inte 

begått någon brottslig gärning och skadeståndstalan kan därför inte bifallas.” 

Av domen framgår tydligt att HD inte ens haft möjlighet att pröva förutsättningarna att utdöma 

skadestånd med stöd av en andrahandsgrund med anledning av brottet. Ett exempel på 

andrahandsgrund som åklagaren i många fall skulle kunna framföra är att den tilltalade ska utge 
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skadestånd p.g.a. att det var oaktsamt att “göra för mycket”. Det kan röra sig om en situation där 

den tilltalade frias från straffrättsligt ansvar med stöd av nödvärnsexcess p.g.a. att denne 

“svårligen kunnat besinna sig”. P.g.a. den grad av oaktsamhet som fordras för att ansvar ska utgå 

skiljer sig åt mellan straffrätten och skadeståndsrätten är det möjligt att skadeståndsrättsligt 

ansvar kan utgå.
157

 Det fordras således enbart att åklagaren för processen på ett bristfälligt sätt för 

att den tilltalade ska slippa undan med att betala skadestånd. 

Det bör påpekas att åklagarens inverkan på möjligheten att erhålla skadestånd enbart avser de fall 

när skadevållaren går fri från straffrättsligt ansvar p.g.a. nödvärnsexcess. När fallet rör nödvärn 

står klart att den skadeståndsrättsliga bedömningen följer den straffrättsliga bedömningen 

oberoende av åklagarens insatser. 

6.2 Alternativa möjligheter att erhålla skadestånd  

När den skadelidande erhåller skadestånd av skadevållaren och den skadelidande anser att det 

beror på åklagarens processföring kan intresset att försöka erhålla ersättning på annat vis uppstå. 

En potentiell möjlighet är att den skadelidande skulle kunna erhålla ersättning med stöd av 3 kap 

2 § SKL som reglerar statens och kommunens skadeståndsskyldighet för skada som vållats 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. En skadeståndstalan skulle även kunna 

vara möjlig med stöd av culparegeln i 2 kap 1 § SKL. Det är således i form av utomkontraktuellt 

skadestånd som den skadelidande skulle kunna yrka ersättning till följd av åklagarens misstag. 

Brottsskadelagen bör nämnas i detta sammanhang. Det förekommer att skadevållaren blivit ålagd 

av domstol att utge skadestånd inte alltid har möjlighet till detta. Enligt 4 § 1 st Brottskadelagen 

kan den skadelidande erhålla brottskadeersättning under vissa omständigheter.
158

 

Brottsskadelagen är emellertid inte tillämpbar. Skadevållaren har i dessa situationer blivit skyldig 

att utge skadestånd. 

Eventuella konsekvenser av åklagarens processföring kommer inte att utredas vidare. En djupare 

analys skulle leda till att uppsatsen hamnade för långt ifrån sitt huvudsakliga ämne. Detta 
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sidospår var emellertid nödvändigt för att belysa hur åklagarens processföring och den enskildes 

rätt till skadestånd förhåller sig till varandra.  
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Analys 

Detta kapitel kommer av pedagogiska skäl att vara uppdelat enligt följande. Kapitlet är indelat 

efter de olika frågeställningarna. Inledningsvis kommer en kort redogörelse för vad detta arbete 

har resulterat i avseende vardera frågeställning, därefter en analys av detta. Observera emellertid 

att många andra kapitel innehåller analytiska inslag vid sidan om detta. Avsikten är inte att detta 

kapitel repetera den fullständiga utredningen ovan. Denna del av uppsatsen kommer bara i 

korthet att redogöra vad som har blivit utrett och resultatet av detta.  

a) Kan den tilltalade åläggas att utbetala skadestånd trots att den tilltalade går fri från 

straffrättsligt ansvar med stöd av ansvarsfrihetsgrunden nödvärn? 

För att besvara denna frågeställning har i första hand rättsfall varit föremål för studier. Dessa har 

mynnat ut i slutsatsen att det skadeståndsrättsliga ansvaret följer det straffrättsliga. Utöver dessa 

rättsfall som talar för en sådan tillämpning finns ingenting som indikerar att fallet skulle vara det 

motsatta. Förarbetena reglerar inte detta förhållande och inte heller doktrinen. Bestämmelsen om 

nödvärn som finns i 24 kap 1 § BrB får således tillämpas analogt inom skadeståndsrätten. I 

arbetet har även kontrollerats om det analogiförbud som följer av legalitetsprincipen utgör ett 

hinder för en analog tolkning av nödvärnsbestämmelsen. Med analogiförbudet som råder inom 

straffrätten avses emellertid enbart situationen att man i ett straffrättsligt mål gör analoga 

tolkningar av lagar från andra rättsområden. Därför utgör inte principen något hinder mot att 

bestämmelsen tillämpas analogt.
159

 

Det är inte säkert att det är lämpligt att en analog tolkning görs. Straff och skadestånd utgör 

nämligen två skilda påföljder med olika syften. Den enskilde kan uppleva att det är mer 

betungande att åläggas ett fängelsestraff jämfört med att förpliktigas att erlägga ersättning i form 

av skadestånd. Mot bakgrund av detta, är det verkligen motiverat att de två olika påföljderna 

behandlas lika? Denna likabehandling framgår emellertid inte av lagtext utan utgör resultatet av 

den studie av rättsfall som har gjorts. Visserligen utgör lagstiftning en sekundär rättskälla och har 

ett lägre värde. När ingen lagstiftning finns att tillgå får den dock en större betydelse. Det är inte 
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säkert att nödvärn skulle ha haft samma inverkan på det skadeståndsrättsliga ansvaret om 

situationen skulle ha reglerats i lag.  

En uppfattning som speglar skillnaderna mellan de två olika rättsområdena är den uppfattning 

som råder inom straffrätten och lyder: ”Hellre må tio skyldiga gå fria än en oskyldig bli fälld”. 

Att man inom straffrätten hellre friar än fäller till ansvar motiverar att ett högre beviskrav 

uppställs i jämförelse med skadeståndsrätten. Skadeståndsrättens reparativa karaktär motiverar 

istället att inte lika högt beviskrav uppställs. Om allt för höga beviskrav uppställs riskerar den 

skadelidandes rätt till ersättning att bli illusorisk. Så länge den tilltalade inte invänder om nödvärn 

utgör inte detta något problem.
160

  

När talan är kumulerad och den tilltalade har åberopat nödvärn till sitt försvar ska det 

skadeståndsrättsliga ansvaret följa det straffrättsliga ansvaret. Domstolen uppställer då samma 

krav avseende bevisningen både vad gäller den skadeståndsrättsliga- som den straffrättsliga talan. 

När den skadeståndsrättsliga talan ska följa den straffrättsliga talan tillämpar domstolen det högre 

straffrättsliga beviskravet även avseende den skadeståndsrättsliga delen.
161

 Skadeståndets 

reparativa karaktär är en faktor som motiverar att lägre beviskrav uppställs. Utgångspunkten är 

att den skadelidande ska få sin skada ersatt.
162

 När domstolen tillämpar ett högre beviskrav 

försämras den skadelidandes möjlighet till ersättning. Sett ur ett längre perspektiv skulle detta 

kunna leda till att den reparativa verkan som skadeståndet har kommer att förlora sin betydelse.  

Av denna anledning är det motiverat med en reglering av hur nödvärn och skadeståndskrav 

förhåller sig till varandra. En lagstiftning kan även vara motiverad för att upprätthålla en 

förutsebarhet inför allmänheten. Visserligen är det möjligen för den juridiskt obildade lättare att 

förstå att det straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga ansvaret följer varandra. Det kan emellertid 

vara missvisande att olika beviskrav tillämpas avseende skadeståndsanspråket beroende på om 

talan är kumulerad eller inte. En inkonsekvent tillämpning av bevisregler föranleder att 

allmänheten inte har möjlighet att förutse vilka gärningar som kan föranleda ansvar. Det är ju den 
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skadelidande, och inte skadevållaren, som avgör om talan ska föras i form av enskild talan eller 

samtidigt med den straffrättsliga talan.  

När skadeståndstalan ska följa den straffrättsliga talan spelar det ingen roll om den som för talan 

enbart grundar skadeståndstalan på den brottsliga gärningen i sig eller om fler grunder framställs. 

Oberoende av detta följer det skadeståndsrättsliga ansvaret det straffrättsliga. Hur förhåller sig 

detta till omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB? 

Paragrafens sista mening innebär att domstolen enbart är bunden av utgången i det straffrättsliga 

målet när skadeståndstalan beror av den straffrättsliga talan, d.v.s. när ingen annan grund är 

åberopad.
163

 Enligt den praxis som har meddelats följer det skadeståndsrättsliga ansvaret alltid 

det straffrättsliga. I domskälen finns dock ingen motivering. 

I domskälen till NJA 1971 s. 442 uttalade HD: “till följd av detta…” gick den även fri från 

skadeståndsrättsligt ansvar. Domstolen har i domskälen inte utvecklat orsaken till detta.
164

  

Skulle utgången vid en sådan prövning resultera i samma slutsats, att det skadeståndsrättsliga 

ansvaret alltid följer det straffrättsliga? Följande scenario ska studeras;  

Presumera att åklagaren har grundat det skadeståndsrättsliga anspråket dels den brottsliga 

gärningen  i sig och dels på att skadevållaren varit oaktsam när denne orsakade skadan. 

Observera här att detta skiljer sig från när fallet rör nödvärnsexcess på så sätt att man inte prövar 

oaktsamheten i förhållande till att nödvärnsrätten är överskriden.  Här prövar domstolen istället 

om det var oaktsamt att företa själva nödvärnshandlingen. Skulle då skadestånd kunna utgå(om 

inte rättspraxis kring detta skulle finnas)? När domstolen har funnit att skadevållaren inte har 

överskridit sin rätt till nödvärn är det knappast troligt att domstolen skulle anse att denne varit 

oaktsam. Oberoende av den praxis som har bildats är det således svårt att föreställa sig att det 

skadeståndsrättsliga ansvaret inte skulle följa det straffrättsliga ansvaret. För att tydliggöra 

rättsläget och upprätthålla förutsebarheten avseende rättsordningen föreligger ett behov av en 

reglering. Antingen i form av lagstiftning eller genom tydligare domskäl. 

                                                           
163

 Se här avsnitt 4.2.1 som behandlar omröstningsregeln i 29 kap 6 § RB. 
164

 Se här avsnitt 5.1 om nödvärn och skadeståndsrättsligt ansvar. 



59 
 

 

b) Har domstolen möjlighet att utdöma skadeståndsrättsligt till följd av att skadevållaren 

varit oaktsam genom att överträda rätten till nödvärn trots att den tilltalade går fri från 

straffrättsligt ansvar p.g.a. nödvärnsexcess? 

Äldre rättsfall har inte medgivit någon analog tillämpning av bestämmelsen. Genom en studie av 

nyare rättsfall har utretts om detta fortfarande gäller. Även de nyare rättsfall som har studerats 

talar mot en analog tillämpning av 24 kap 6 § BrB. För att skadestånd ska utgå fordras emellertid 

att vissa förutsättningar är uppfyllda.
165

  

Den som för skadeståndstalan måste ha åberopat en andrahandsgrund, talan får inte vara grundad 

på den brottsliga gärningen i sig. Här bör med fördel åberopas att skadevållaren är 

ersättningsskyldig p.g.a. att det var oaktsamt att ”göra för mycket”. Om anspråket enbart grundas 

på den brottsliga gärningen i sig är utgången av den straffrättsliga talan beroende av utgången vid 

den skadeståndsrättsliga talan. I sådant fall  utför omröstningsregeln i sista meningen i 29 kap 6 § 

RB ett hinder mot att skadestånd utdöms.
166

 

Ytterligare en förutsättning för att skadestånd ska utdömas är att domstolen gör en 

culpabedömning. Det ska enligt det skadeståndsrättsliga begreppet culpa ha varit oaktsamt att 

göra för mycket, enbart omständigheten att nödvärnsexcess föreligger föranleder således inte 

skadeståndsplikt. Det skadeståndsrättsliga begreppet culpa uppställer nämligen lägre krav på 

culpa än det straffrättsliga begreppet culpa.
167

 

Om skadestånd utgår föreligger risk att den enskilde inte förstår varför. Trots att det beror på 

olika funktioner kan detta verka diffust för den enskilde. Den juridiskt okunnige skulle eventuellt 

kunna förlora tilltron till rättsväsendet om denne inte förstod varför skadeståndsrättsligt ansvar 

utdöms men inte straffrättsligt ansvar.  
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En analog tillämpning av regeln om nödvärnsansvar är inte möjlig. Bedömningen av om 

skadevållaren varit oaktsam genom att överträda rätten till nödvärn sker således helt oberoende 

av den straffrättsliga bedömningen. Prövningen utgår härigenom helt beroende av det 

skadeståndsrättliga begreppet culpa. 

Möjligheten att jämka skadeståndet utgör ett bra komplement. Jämkningsreglerna i 6:1 gäller 

oberoende av om nödvärnsexcess föreligger. Nedsättning av skadeståndet är möjlig om 

straffrättsligt ansvar utgår.
168

  

En aspekt att beakta är vad de olika utgångarna i den straffrättsliga- och skadeståndsrättsliga talan 

kan ge för signaler till allmänheten. Varför skulle skadestånd kunnat utdömas när straffrättsligt 

ansvar utgår. Att utgången i mål kan variera beroende på det enskilda fallet är naturligtvis inte 

konstigt, det skulle emellertid vara lättare att motivera detta om det fanns föreskrivet i lag. 

c) Påverkar åklagarens processföring utgången i målet? Om så är fallet, kan den 

skadelidande erhålla ersättning på annat sätt till följd av att skadevållaren slipper undan 

skadeståndsansvar? 

När åklagaren för den skadelidandes talan om skadestånd inför domstolen ska denne presentera 

yrkanden och grunder inför domstolen. De omständigheter som åklagaren åberopar är domstolen 

därefter till stor del bunden av. När åklagaren underlåter att åberopa en omständighet som grund 

för anspråket riskerar den tilltalade att gå miste om skadestånd som denne egentligen varit 

berättigad till. Om åklagaren enbart åberopar den brottsliga gärningen som grund för 

skadeståndsanspråket, är domstolen nämligen förhindrad att utdöma skadestånd enbart p.g.a. det 

var oaktsamt av skadevållaren att överskrida sin rätt till nödvärn.
169

 

Åklagarens processföring påverkar emellertid inte möjligheten att erhålla skadestånd när den 

tilltalade går fri med stöd av nödvärn. I dessa fall följer nämligen den skadeståndsrättsliga talan 

utgången i den straffrättsliga talan.
170

 De fall som här avses är situationen när den tilltalade går fri 

från straffrättsligt ansvar p.g.a. nödvärnsexcess. I dessa fall har ingen analog tillämpning av 
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excessbestämmelsen gjorts avseende det straffrättsliga anspråket.
171

 Utredningen har således 

resulterat i att åklagarens processföring kan, och har, påverkat den enskildes möjlighet att erhålla 

skadestånd.
172

  

Den stora frågan som aktualiseras här är om målsäganden, till följd av att åklagaren missar att 

åberopa en andrahandsgrund, kan erhålla ersättning i efterhand på något vis. Om en sådan 

möjlighet inte finns kan det tyda på att en förbättring bör ske av detta. 

Såsom är utrett ovan föreligger troligen en möjlighet att erhålla skadestånd med stöd av 

cullparegeln i 2 kap 1 § SKL och eventuellt enligt 3 kap 2 § SKL. Det går enbart att spekulera 

kring detta eftersom inga sådana fall är funna. Däremot står det klart att den skadelidande inte 

kan erhålla ersättning med stöd av BRL. Lagen tillämpas nämligen enbart när skadevållaren blivit 

förpliktigad att utge ersättning men inte har möjlighet till detta.
173

 

Situationen är dock inte reglerad i lagstiftning och vad som gäller är inte heller reglerad på annat 

vis. Möjligtvis skulle detta kunna ses som en lucka i lagen varför en lösning på detta problem är 

önskvärd. Den skadelidande kan även gå miste om denna möjlighet att erhålla ersättning p.g.a. att 

denne inte vet att möjligheten finns. En sådan bestämmelse skulle lämpligen kunna införas i en 

ny speciallag.  
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