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Sammanfattning  
Enligt BRÅ:s statistik anmäldes det under perioden 2004-2014 mellan 68 och 111 fall av död-

ligt våld i Sverige. Gärningspersonen lagförs generellt sett i ungefär hälften av fallen. Med 

dödligt våld menas mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har 

legat på en relativt konstant nivå under de senaste åren. Statistiken rörande dödligt våld torde 

inte i någon större drabbas av problem med mörkertal då det dessa brott allt som oftast kom-

mer till myndigheternas kännedom förr eller senare. Glädjande nog kan dock, vid studier av 

längre tidsperspektiv, nedåtgående tendenser skönjas.1 Samhällets syn på allvarliga våldsbrott 

tenderar också att skifta. Genom ett flertal revideringar av lagstiftningen har en skärpt syn på 

allvarliga våldsbrott och specifikt mord kunnat observeras. Lagstiftaren har angripit proble-

met på flera plan, dels genom att justera regleringen kring straffmätningen, dels genom änd-

ringar i straffskalorna för mord. 3:1 BrB om mord har ändrats två gånger under det senaste 

decenniet, nämligen 1 juli 20092 samt 1 juli 2014.3 29:1-3 BrB har dessutom reviderats vilket 

resulterat i en ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2010.4  

     Denna uppsats fokuserar på det som ofta vållar stora rubriker i media, nämligen försvå-

rande omständigheter vid mord. Sensationsjournalister hos tidningar som säljer lösnummer 

rapporterar mer än gärna om mord, speciellt fall som av skilda anledningar väcker uppseende. 

Vanligen står dessa mord ut av anledningen att det förekommer försvårande omständigheter 

av varierande slag. Det kan handla om t.ex. avrättningar genomförda av kriminella gäng, he-

dersmord eller på andra sätt hänsynslösa mord. Dessa omständigheter ska beaktas i skärpande 

riktning vid prövning i domstol. I och med att ett mord, det i särklass grövsta allvarliga vålds-

brottet, alltsomoftast innehåller ett flertal omständigheter som verkar i försvårande riktning, är 

dessa intressanta att studera. Området är speciellt intressant med tanke på att det endast är en 

bråkdel av de omständigheter som kan influera på straffmätningen som är lagfästa. En stor del 

av de omständigheter som verkar i skärpande riktning i morddomar återfinns i praxis. I och 

med flertalet lagändringar den senaste tiden är det således intressant att studera vilket genom-

slag som försvårande omständigheter får vid straffvärdebedömningen samt huruvida avsikter-

na och tankarna som fanns vid lagändringarna överensstämmer med verkligheten.  

 

                                                
1 Brottsförebyggande rådet, Konstaterade fall av dödligt våld – statistik för 2014, s. 2. 
2 SFS 2009:396 
3 Ändringarna den 1 juli 2014 finns i SFS 2014:274.	  
4 SFS 2010:370 
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Abstract 
According to a report from the National Council for Crime Statistics there were between 68 

and 111 cases of lethal violence in Sweden during the period of 2004-2014. In at least half of 

the cases there is a person convicted for the crime. Deadly violence means murder and assault 

with a fatal outcome. Lethal violence has remained relatively constant in recent years. 

Happily, however, longer-term studies show downward trends. Society's view of serious 

violent crimes also tend to shift. A sharpened view of the serious violent crimes and murders 

specifically can be observed through a number of changes to the legislation. The legislature 

has dealt with the problem on several levels, and by adjusting the regulation regarding 

sentencing, partly through changes in the range of penalties for murder. The murder 

legislation has been changed twice in the past decade, namely 1 July 2009 and 1 July 2014. 

The chapter regarding sentencing has also been revised, resulting in a new law that came into 

effect on 1 July 2010.   

     This thesis focuses on what often causes big headlines in the media, namely deterio-

generating circumstances for murder. Tabloids are more than happy to report about murder 

cases, especially the ones that stand out. Usually, these murders are the ones that include 

aggravating circumstances of various kinds. It stretches from killings by gangs to honor 

killings or simply murders in a reckless manner. These circumstances are taken into account 

in court. Since a murder, the most serious violent crime, usually contains a number of factors 

pushing in an aggravating direction, these are very interesting to study. The area is especially 

interesting considering that only a fraction of the circumstances that can influence the 

sentencing is statutory. A large share of the other circumstances are to be found in verdicts 

from the Supreme Court. With a number of changes to the legislation in recent times, it is 

interesting to study the impact of aggravating circumstances in the penalty assessment. 
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalk (1962:700) 

BrP  Lag (1964:163) om införande av brottsbalken  

BRÅ  Brottsförebyggande rådet 

EKMR   Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna   

    och de grundläggande friheterna  

f.   Följande sida 

ff.    Följande sidor 

HD    Högsta domstolen 

HovR   Hovrätt/-en 

kap.    Kapitel 

mål nr.   Mål nummer 
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omvandlingslagen  Lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid 

p.    Punkt 
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RF   Regeringsformen 
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1 Uppsatsens upplägg 

1.1 Inledning 
Mord är i särklass ett av de brott som ses som mest förkastligt av samhället. Därför är det na-

turligt att brottet medför ett högt straff i relation till andra brott. Inom det svenska rättssyste-

met finns det ett flertal påföljder och straff, varav det mest ingripande är livstids fängelse. 

Livstidsstraffet är således statens reaktion på en gärning som anses vara så oacceptabel att det 

strängaste straffet som staten kan utdöma betraktas vara nödvändigt att tillämpa.5  

     Under det senaste decenniet har bestämmelsen om mord i 3:1 BrB varit föremål för omar-

betning. Brottsbeskrivningen har i sig har inte förändrats, däremot har straffskalan reviderats 

vid två tillfällen sedan 2009. Livstids fängelse har varit aktuellt som straff för mord under 

lång tid, men inställningen till i vilken omfattning straffet ska användas har varierat. Vid 

lagändringen den 1 juli 2009 var syftet att minska användningen av livstidsstraffet,6 men 

fr.o.m. 1 juli 2014 ville lagstiftaren istället öka användningen av livstids fängelse genom att 

ge försvårande omständigheter större genomslag vid straffmätningen. Gärningar som tidigare 

resulterat i 15-18 års fängelse skulle nu leda till livstids fängelse.7 Lagstiftarens avsikter gru-

sades dock genom HD:s dom i februari 2016 eftersom den nya formuleringen inte ansågs in-

nebära det som förarbetet ämnade att regleringen skulle.8  

     Skyddsintresset för den grundläggande rätten till liv återspeglas inte bara i straffskalan för 

mord utan även i 29:1 BrB. I 29:2 BrB finns en icke uttömmande uppräkning av försvårande 

omständigheter som ska beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen. Reglerna om 

straffmätning har liksom mordbestämmelsen varit under bearbetning, vilket resulterat i ett 

flertal ändringar i 29:1-3 BrB. De reviderade bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2010 

och avsikten var att visa hårdare tag mot allvarlig våldsbrottslighet.9 Genomslagskraften för 

försvårande omständigheter vid straffmätningen ämnades genom lagändringen att ökas.10 

Lagstiftaren har alltså genom revideringar i både 3:1 BrB och 29:2 BrB velat ge försvårande 

omständigheter en större roll vid straffvärdebestämningen. Det kan således sägas ha skett en 

skärpning i två steg.  

     Fråga uppkommer följaktligen hur uppsåtligt dödande ska rubriceras och straffvärderas. 

Spörsmål väcks även i fråga om hur försvårande omständigheter får genomslag vid straffvär-

                                                
5 I fredstider kan 20 st. brott ge livstids fängelse, bl.a. människorov, grov mordbrand, uppror och terroristbrott. 
6 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 43. 
7 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 20. 
8 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15.  
9 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 8 ff.  
10 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 26 ff.  
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debedömningen i förhållande till normalstraffet för mord, vilket efter NJA 2013 s. 376 är 14 

års fängelse som utgångspunkt.11 Uppsatsen ämnar besvara denna frågeställning samt vilka 

omständigheter som bedöms som försvårande vid sidan av de tydligt statuerade i 29:2 BrB.  

 
 

1.2 Bakgrund och problemformulering 
Den 1 juli 2009 ändrades 3:1 BrB genom att det tidsbestämda straffet höjdes från 10 år till 18 

år12 i syfte att få en mer nyanserad straffmätning och straffnivå för det tidsbestämda straffet.13 

Lagändringen kan delvis ses som en kodifiering av NJA 2007 s. 194, där HD uttalade att livs-

tidsstraffet förbehålls de allvarligaste fallen av mord samt att livstids fängelse torde följa i det 

närmaste automatiskt då den tilltalade t.ex. begått flera mord, döms för mord och annan all-

varlig brottslighet samtidigt eller tidigare dömts för särskilt allvarlig brottslighet.14  

     3:1 BrB fick en ny utformning redan fem år senare genom ikraftträdandet den 1 juli 2014, i 

syfte att öka tillämpningen av livstidsstraffet. Detta genom att göra livstids fängelse till nor-

malstraffet vid förekomst av försvårande omständigheter.15 Lagstiftaren gjorde en helom-

vändning eftersom syftet vid 2009 års ändring var att minska bruket av livstidsstraffet.16  

     Effekten av HD:s dom i februari 201617 blev att rättsläget återgick till vad som gällde in-

nan 2014 års lagändring. HD menade att den senaste lagändringen snarare hade medfört en 

begränsning än en utvidgning av möjligheten att döma till livstids fängelse. Detta påtalades 

redan i propositionen, dels från flertalet remissinstanser, dels från Lagrådet.18 Dessa reaktion-

er förbisågs dock av lagstiftaren. Vid tillämpning av 3:1 BrB är det således viktigt att beakta 

det som HD konstaterat avseende lagändringen med grund i legalitetsprincipen. Hur förarbetet 

till 2014 års lagändring ska värderas som rättskälla är inte helt klart.     

     Som ovan nämnts finns straffskalan för brottet i 3:1 BrB. Det konkreta straffvärdet påver-

kas däremot av 29:1-3 BrB, som bland annat reglerar försvårande respektive förmildrande 

omständigheter, det vill säga brottsexterna omständigheter. Om omständigheterna redan på-

verkat brottsrubriceringen mellan t.ex. mord och dråp enligt 3:1-2 BrB, ska dessa inte beaktas 

igen vid straffmätningen.19 Dubbelräkning av brottsinterna- och brottsexterna faktorer strider 

                                                
11 NJA 2013 s. 376. 
12 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 5. 
13 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 1. 
14 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 43. 
15 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 20. 
16 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 4. 
17 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15. 
18 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 19. 
19 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 111.  
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mot proportionalitetsprincipen och allmänna rättviseföreställningar.20 Ibland är det dock svårt 

att avgöra huruvida omständigheter ska hänföras till brottsinterna- eller brottsexterna faktorer.  

     Hur brottsexterna omständigheter ska få genomslag vid straffmätningen är okodifierat. 

Däremot kan ledning sökas i NJA 2013 s. 376 där HD uttalade att normalstraffet för mord 

utan brottsexterna omständigheter efter 2010 års lagändring av 29:1-3 BrB är 14 års fängelse. 

Om det finns förmildrande omständigheter presumeras straffet bli lägre än så, vilket är vanligt 

om det t.ex. är ett gränsfall mellan dråp och mord som ändock rubricerats som mord. För ett 

straffvärde om 16 års fängelse måste omständigheterna sammantaget klart tala för ett högre 

straff än normalstraffet. 18 års fängelse torde endast tillämpas när omständigheterna är myck-

et försvårande men inte tillräckligt försvårande för att livstids fängelse ska aktualiseras.21 

     Även 29:1-3 BrB har ändrats relativt nyligen. Den nya regleringen trädde i kraft den 1 juli 

2010 och syftade bl.a. till att höja straffen för allvarliga våldsbrott. För att generellt höja straf-

fen för dessa brott justerades 29:1 BrB genom att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt 

ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet 

till person.22 Försvårande och förmildrande omständigheter avsågs efter ikraftträdandet ges ett 

ökat genomslag vid straffmätningen. Den tidigare restriktiva hållningen avseende de försvå-

rande omständigheterna lämnades således därhän med avsikt att återspegla proportionalitet.23  

     Uppsatsen fokuserar, med beaktande av det nyss beskrivna, på brottsinterna- och brottsex-

terna omständigheter vid mord. Både mord som inte innehåller försvårande omständigheter 

och sådana som är av mer speciell karaktär på grund av de försvårande omständigheterna 

kommer belysas. Eftersom lagstiftaren vill att försvårande omständigheter vid mord ska få 

större genomslag är omständigheterna intressanta att studera. Det är extra intresseväckande 

eftersom endast en bråkdel av de omständigheter som kan influera på straffmätningen är lag-

fästa, medan övriga återfinns i praxis. I och med den senaste tidens lagändringar är det således 

intressant att studera vilket genomslag som de försvårande omständigheterna idag får i hovrät-

ternas rättstillämpning. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt och i vilken utsträckning försvårande omstän-

digheter vid uppsåtligt dödande får genomslag vid straffvärdebedömningen. Uppsatsen ämnar 

                                                
20 Lagkommentar till 29:2 BrB, Karnovs Lexino. 
21 NJA 2013 s. 376 
22 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 12 ff. 
23 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 84. 
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tillika att utreda när försvårande omständigheter beaktas som brottsinterna- eller brottsexterna 

omständigheter, d.v.s. på stadiet för brottsbeskrivningsenlighet eller vid straffmätningen. Där-

till står uppsatsen i begrepp att granska om det råder enhetlig rättstillämpning samt exemplifi-

era hur rättstillämpningen kommer till uttryck.  

     De frågor som avses besvaras i uppsatsen är:  

• Vilka omständigheter genererar brottsrubriceringen mord i jämförelse med dråp? 

• Vilka försvårande omständigheter kan och bör aktualiseras vid mord samt vilken ef-

fekt ges dessa vid straffmätningen i förhållande till normalstraffet 14 års fängelse?  

• Vilken genomslagskraft har omständigheterna i 29:2 BrB var för sig respektive ihop? 

• Finns det ett förändringsbehov avseende lagstiftning och/eller rättstillämpning på det 

aktuella området? I så fall, på vilket sätt och av vilken orsak? 

 

1.4 Metod 

I denna uppsats har rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod använts. Det ska inledningsvis 

betonas att den inom straffrätten grundläggande legalitetsprincipen genomgående har beaktats 

vid författandet av uppsatsen. Principen påverkar arbetet med straffrättsliga bestämmelser 

genom att reglerna under alla omständigheter ska tolkas restriktivt för rättssäkerhetens skull.24  

     Den rättsdogmatiska metoden används i avsnitt två till sex för att på ett tydligt sätt, genom 

en analys av de traditionella rättskällorna, presentera gällande rätt och hur de aktuella reglerna 

ska tolkas i konkreta situationer.25  Frågeställningarna avseende gränsdragningen mellan 

brottsrubriceringen för mord i jämförelse med dråp samt vilka försvårande omständigheter 

som enligt lag och praxis kan och bör beaktas vid mord besvaras i dessa avsnitt.  

     Avsnitt sju och åtta är däremot utformat utifrån en rättsanalytisk metod för att kunna be-

svara frågeställningarna avseende hur rättstillämpningen ser ut i fråga om försvårande om-

ständigheter vid mord. Dessutom ger den rättsanalytiska metoden ett utrymme för att föra en 

de lege ferenda-diskussion avseende eventuella utvecklings- eller förändringsbehov avseende 

lagstiftningen och/eller rättstillämpningen. Rättsdogmatiken är förvisso ett led i den rättsana-

lytiska metoden, men metoderna skiljs åt genom att den rättsanalytiska studien inte stannar 

vid ett konstaterande om den gällande rätten.26 Den rättsanalytiska metoden är friare genom 

att materialet som kan användas i analysen är mer omfångsrik än den mer strikta hållningen 

inom rättsdogmatiken. Den rättsanalytiska metoden har valts i slutet av uppsatsen för att ge 
                                                
24 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 30.	  
25 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 26. 
26 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 46. 
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utrymme för en kritisk granskning på ett sätt som annars inte hade tillåtits.27 Någon konsensus 

avseende utrymmet för kritisk granskning i de olika metoderna torde inte finnas. Jareborg 

menar t.ex. för sin del att det finns utrymme för kritisk granskning även inom ramen för den 

rättsdogmatiska metoden. 28  

     Rättsdogmatiken är den klassiska metoden inom rättsvetenskapen. Metoden förevisar verk-

tyg för att finna relevanta rättskällor samt att hantera dessa29 för att sedan fastslå gällande rätt 

genom att beskriva och systematisera.30 Relationen mellan konkreta tillämpningssituationer 

och många gånger okonkreta regler förärar rättsdogmatiken dess säregna natur.31 Den rättsa-

nalytiska metoden är å sin sida mer fri genom att ramen för material som kan användas för 

analysen är mer omfångsrik än den rättsdogmatiska metodens strikta rättskälleramar. Det 

finns därtill utrymme för kritisk granskning på ett sätt som inte har sin plats inom rättsdogma-

tiken. Det som hindrar denna uppsats från att inta ett strikt rättsdogmatiskt perspektiv är att 

det används rättskällor, så som myndighetsskrivelser och i stor utsträckning underrättspraxis, 

som inte tjänar rättskällestatus enligt rättsdogmatiken.  

     Uppsatsens första del angrips alltså med ett deskriptivt förhållningssätt där gällande rätt 

rörande brottsbeskrivningen för 3:1-2 BrB presenteras. Därtill skildras sambandet mellan 

29:1-3 BrB, särskilt 29:2 BrB. Genom analys av fakta i de traditionella rättskällorna (lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin) skapas grundförståelse för resterande text. Baserat på legali-

tetsprincipen är lagtext den viktigaste rättskällan. Prejudikat från HD spelar förstås också en 

viktig roll i sammanhanget, dels som upplysningskälla avseende lagtolkning och rättstillämp-

ning, dels som komplement till den skrivna lagen. Hänsyn har tagits till att det skett flera 

lagändringar, vilket medfört att domar meddelade innan 1 juli 2010 kan ha förlorat visst pre-

judikatvärde. Förarbeten innehållande normativa uttalanden32 samt doktrin har därtill nyttjats 

som stöd för att förtydliga och ge en djupare beskrivning villkorat att dessa har tillräcklig 

styrka som rättskälla med beaktande av legalitetsprincipen. I och med HD:s dom från februari 

201633 har det t.ex. uppstått osäkerhet om värdet av förarbetet till 2014 års ändring av 3:1 

BrB. Ställning har därför fått tas till att förarbetet kanske inte har samma värde för tolkningen 

av regeln jämfört med 2009 års förarbete. 

     Uppsatsen blir i avsnitt sju och åtta rättsanalytisk, med vilket menas att det i ett juridiskt 

sammanhang används icketraditionella rättskällor, t.ex. underrättsdomar. Det ger möjlighet att 
                                                
27 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 45 f. 
28 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 19. 
29 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 
30 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
31 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 26. 
32 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 70. 
33 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15. 
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dra generella slutsatser grundade i ett bredare material än annars.34 Hovrätternas bedömning 

av straffvärdet är intressant då det åligger domstolen att skapa sig en bild av hur andra dom-

stolar, främst HD, bedömt straffvärdet i liknande fall. Detta för att bevara en enhetlig rättstill-

lämpning.35 Saknas prejudikat får ledning sökas i hovrättsavgöranden, dock med beaktande av 

domarnas lägre rättsliga status.36 Hovrätternas vägledning av varandras domar är särskilt rele-

vant för uppsatsen då antalet prejudikat är begränsat till två HD-avgöranden. Orsaken är den 

korta tid som lagstiftningen i dagens utformning varit i bruk.  Dagens rättstillämpning grans-

kas utifrån 38 hovrättsavgöranden och två från HD. Frågeställningar besvaras genom att gäl-

lande rätt sätts i perspektiv till granskningen av hovrätternas praktiska rättstillämpning. Av-

snitt sju och åtta tar alltså avstamp i den rättsdogmatiska delen. Genom att upprätta statistik 

och studera hovrätternas domskäl kan generella tendenser och avvikelser presenteras och dis-

kuteras. Det finns dock givetvis oändligt många situationer med oräkneliga kombinationer av 

omständigheter. Därför kommer de gemensamma och särskiljande tendenser som återfunnits i 

de granskade fallen att presenteras. I det avslutande avsnittet förs även en de lege ferenda-

diskussion utifrån den sista frågeställningen angående eventuella förändringsbehov. Med ut-

gångspunkt i rättsfallsstudien dras sålunda slutsatser kring uppsatsens frågeställningar som 

inte redan besvarats i tidigare avsnitt.  

 

1.5 Material 
I denna uppsats har fokus placerats på hovrättsavgöranden för att kunna besvara av frågorna 

kopplade till den praktiska rättstillämpningen. Urvalet görs efter förfrågningar hos hovrätter 

samt genom fritextsökningar i de juridiska databaserna Infotorg, Karnov och Zeteo. Tidsra-

men för sökningarna har varit 1 juli 2010 t.o.m. 25 mars 2016 eftersom uppsatsen ämnar be-

lysa den praktiska rättstillämpningen utifrån de idag gällande reglerna. Rättsfallen granskas 

utifrån båda instanserna då det kan förekomma viktiga resonemang i första instans. Tingsrät-

ten redogör t.ex. i många fall för gärningen mer noggrant än hovrätten. Detta kan förklaras 

med att tingsrätten är den första instansen medan hovrätten i sin tur kan hänvisa till tingsrät-

tens dom. Eftersom hovrättens argumentation är av större värde än tingsrättens med tanke på 

rättskällehierarkin undersöks tingsrättens domskäl endast efter hänvisning dit.  

                                                
34 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 45 f. 
35 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 124. 
36	  Borgeke, Månsson och Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 28.	  
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     Med beaktande av att HD:s dom från februari 201637 torde innebära att rättsläget är oför-

ändrat sedan 2009 skulle egentligen domar från år 2009 kunna beaktas, men eftersom föränd-

ringen av 29:1-3 BrB år 2010 torde ha fått en skärpande effekt på straffvärderingen är det satt 

som det tidigaste datumet. Domar meddelade efter 1 juli 2010 som prövats utifrån äldre lag-

stiftning har dock inte beaktats. Domar meddelade efter slutdatumet begrundas ej då insam-

lingsperioden av kvalitetsskäl måste begränsas för att säkerställa att rättsfallen granskas nog-

grant. Därtill måste det finnas en sluttid eftersom uppsatsen författas under en begränsad tid.  

     Totalt 80 hovrättsdomar har inhämtats och valts ut utifrån bl.a. rubricering, antal mord och 

domslut. Efter sållning enligt de kriterier som beskrivits ovan i detta avsnitt samt i avsnitt 1.6 

var det 38 fällande hovrättsdomar och två fällande HD-domar kvar.38 Då alla meddelade hov-

rättsdomar under den granskade perioden inte inhämtats finns det risk att något intressant fall 

förbises. Underlaget torde dock vara tillfredställande då det är en gedigen mängd som visar 

hur rättstillämpningen i hovrätterna ser ut. Strävan har varit att mängden rättsfall ska fungera 

som grundval för att belysa rättstillämpningen i hovrätterna och dra generella slutsatser om 

bedömningen av vad som är försvårande i förhållande till normalstraffet 14 års fängelse. Upp-

satsen strävar alltså efter att utröna generella tendenser kring hovrätternas hantering av rätts-

området och att belysa tänkbar problematik med densamma. Det har av denna anledning varit 

angeläget att lokalisera en gedigen mängd rättsfall som kan ligga till grund för analysen.  

 

1.6 Avgränsning 
I rättsfallsstudien har fall där det varit fråga om fler än ett mord sållats bort. Detta eftersom 

det sedan tidigare i praxis39 och förarbeten40 är uttalat att livstids fängelse i regel ska dömas ut 

vid fler än ett mord. Det presumeras uppstå svårigheter att dra relevanta slutsatser utifrån syf-

tet och frågeställningen från sådana fall. Därtill utesluts domar meddelade mellan 1 juli 2009 

och 1 juli 2010 eftersom startdatumet är valt med hänsyn till den nya versionen av 29:1-3 

BrB. Slutdatumet är placerat den 25 mars 2016 för att alla insamlade domar noggrant ska 

hinna gås igenom. Domar meddelade i det utvalda tidsspannet men som omfattas av äldre 

lagstiftning lämnas också därhän.  

                                                
37 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15. 
38 Noteras ska dock att vissa domar som sållats bort på grund av att de rubricerats som dråp har använts i avsnitt sju. Detta för 
att jämföra och bl.a. påvisa skillnader i utformningen av och utförligheten i domskälen beroende på hur brottet rubriceras.  
39 NJA 2013 s. 376. 
40 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 14. 
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     Uppsatsen studerar straffvärdet för mord oavsett den tilltalades ålder eftersom domstolen 

gör samma bedömning som vid en vuxen tilltalad vad gäller straffvärdet av gärningen. Däre-

mot diskuteras inte den unge lagöverträdarens särställning vid påföljdsbestämningen.  

     Teoretiska principer om kriminalisering och kriminaliseringsteorierna presenteras översikt-

ligt som en grund. Lägre diskurser om teoriernas för- och nackdelar, effekter av straffskärp-

ningar etc. berörs inte då dessa spörsmål inte är centrala för uppsatsen. De centrala punkterna 

återfinns i nationella bestämmelser i BrB, varför internationella aspekter bortsett från EKMR 

lämnats därhän.  

 

1.7 Disposition 
Arbetet uppdelas i avsnitt och inleds med en kort bakgrund och introduktion till ämnet, vilket 

följs av en redogörelse för framställningens syfte, frågeställningar, avgränsningar, metod och 

material. I avsnitt två presenteras grundläggande straffrättsliga principer som under allt arbete 

med straffrätt fungerar som en ram då rättsområdet bl.a. inbegriper allvarliga ingripanden från 

staten mot en enskild individ. I avsnitt tre redogörs det för de teoretiska ramarna rörande t.ex. 

teorier och principer kopplade till kriminalisering och straff. I det fjärde avsnittet görs en 

framställning om uppsåtligt dödande, d.v.s. av dråp och mord samt en kronologisk redogö-

relse för den senaste tidens lagändringar och praxis på området. Det femte avsnittet innehåller 

en grundläggande beskrivning av regleringen i 29:1 BrB, vilket sedan följs av en framställ-

ning om gällande rätt avseende försvårande omständigheter i det sjätte avsnittet. Avsnitt fem 

och sex utgör referensram till de efterföljande avsnitten då den gällande rätten sätts i relation 

till den praktiska rättstillämpningen. I det sjunde avsnittet presenteras och kommenteras den 

genomförda rättsfallsstudien. I det sjunde och åttonde avsnittet genomförs en analys och som 

kopplar till den tidigare redogörelsen för gällande rätt. Åttonde avsnittet innehåller även en 

slutdiskussion där uppsatsens frågeställning kopplas samman med rättsfallens analyser. I det 

nionde avsnittet återfinns en källförteckning och i det tionde avsnittet en bilaga innehållande 

de domar som behandlas i det sjunde avsnittet kategoriserade.  
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2 Grundläggande straffrättsliga principer 

2.1 De grundläggande principernas betydelse 
Sedan reformen av den svenska straffrätten år 1989 grundas påföljdssystemet på proportional-

itetsprincipen.41 Straffet bestämdes efter reformen utifrån den brottsliga handlingens straff-

värde, det vill säga hur allvarligt brottet var.42 Grunden i proportionalitetsprincipen är att oav-

sett i vilken form den tilltalade får ett straff, ska straffet bestämmas utifrån vad den tilltalade 

förtjänar.43 Att påstå att det svenska straffrättssystemet endast bygger på proportionalitets-

principen är dock felaktigt. Den grundläggande principen kompletteras med ett flertal andra 

principer som bland annat fokuserar på legalitet och humanitet. Principernas vikt statueras i 

viss mån genom kodifiering i grundläggande lagstiftning. Legalitetsprincipen återfinns t.ex. i 

EKMR artikel 7, till vilken Sverige är ansluten,44 samt 2:10 1 st. RF. 

     Vid studiet av straffrätten är det viktigt att ha de grundläggande principerna i åtanke. Det 

är angeläget eftersom straffrätten ger staten rätt att ingripa i enskilda människors liv på ett 

mycket intervenerande sätt genom t.ex. inkapacitering i fängelse. Principerna innehållande 

grundsatser baserade på bl.a. humanitet och rättssäkerhet ställs ofta mot t.ex. intresset av en 

effektiv lagstiftning. Det är grundläggande att straffrätten och dess följder ska vara förutse-

bara. Detta tryggar rättsäkerheten och är en del av skyddet för de mänskliga rättigheterna. 

Eftersom straffrätten ger staten makten att ingripa i enskilda medborgares liv och ibland till 

och med frihetsberöva dessa, måste det finnas starka principer som hindrar lagstiftaren och 

rättstillämparen från att missbruka denna makt genom t.ex. godtyckliga bedömningar eller 

diskriminering. Dessutom måste medborgarna ha en rimlig chans att undvika dessa ingripan-

den från staten genom att veta vad som är straffbelagt och inte.  

  

2.1.1 Proportionalitetsprincipen och något om ekvivalens- samt skuldprincipen 

Proportionalitetsprincipen bygger på en idé om att ju svårare brottet är, desto svårare straff.45 

Det föreligger dock inget hinder mot att straffet avgörs med hänsyn till andra grunder än brot-

                                                
41 Innan reformen skulle domaren vid straffbestämningen enligt 1:7 BrB iaktta värdet av upprätthållande av allmän laglydnad 
samt särskilt vid påföljdsbestämningen beakta främjandet av den dömdes anpassning i samhället. En annan förändring som 
gjordes i samband med reformen var samtliga tidsobestämda frihetsberövanden vid sidan av livstids fängelse avskaffades.  
42 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 15. 
43 Asp och Ulväng, Straffrätt – en kortfattad översikt, s. 66. 
44 Vikten av denna princips yttras genom att den är absolut, med vilket menas att undantag inte får göras om det inte är sär-
skilt föreskrivet. Legalitetsprincipen får enligt artikel 15 EKMR inte ens avvikas från i krigstider eller i ett annat nödläge. 
45 Inom straffrätten är således principen retrospektiv på så vis att den blickar bakåt i tiden. Detta till skillnad från principens 
framåtsyftande ställning inom t.ex. förvaltningsrätten och rättsområdet rörande mänskliga rättigheter. 
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tets svårhet, så länge relationen mellan brottets svårhet och straffets stränghet inte påverkas.46 

I sammanhanget är det även viktigt att notera att proportionalitetsprincipens relativa del47 är 

kopplad till ekvivalensprincipen, vilken innebär att lika fall ska behandlas lika och föranleda 

samma straff. Det förutsätter dock att samma premisser föreligger i de konkreta fallen.48  

     Både lagstiftaren och domstolarna ska iaktta proportionalitetsprincipen. Lagstiftaren ska 

beakta principen när t.ex. straffskalorna utformas, medan domstolarna ska göra det när det 

konkreta straffvärdet i det enskilda fallet bestäms. 49 Utformningen av 29 kap. BrB bygger på 

principerna om proportionalitet och ekvivalens.50 Proportionella straff kan förmedla ett visst 

mått av klander utan att det onda i straffet är jämförbart med det onda i brottet. Proportional-

itetsprincipen står således inte i vägen för en sänkning av straffnivåerna.51 Några sådana ten-

denser kan dock inte sägas finnas i synhåll inom den svenska politiken, snarare tvärtom med 

tanke på de senaste årens straffskärpningar på området för allvarliga våldsbrott, däribland 

mord. Den stigmatisering och följder därav som den enskilde som straffas får utstå torde istäl-

let tala för en försiktighet och begränsning av användningen av straffrätt.52  

     Skuldprincipen härleds ur den nedan presenterade konformitetsprincipen.53 Skulden har en 

central del i dagens straffrätt då den fungerar som ramen för straffrättsligt ansvar. Det finns 

inom svensk rätt två skuldformer: uppsåt och oaktsamhet. Skuldprincipen delas lämpligen upp 

i två delar. Den ena delen ger för handen att enbart den som bevisats vara skyldig ska behöva 

straffas. Den andra delen medför att straffet ska stå i relation till skulden.54  

 

2.1.2 Konformitetsprincipen och legalitetsprincipen 

Konformitetsprincipen innebär att straff bara får drabba den som kunnat rätta sig efter lagen. 

Många ansvarsfrihetsgrunder i BrB är motiverade utifrån denna princip. Principen är främst 

rättspolitisk, vilket medför att dess huvudfunktion är placerat på lagstiftningsnivån. Det finns 

                                                
46 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 84 f. 
47 Principen om proportionalitet kan sägas ha två delar, nämligen den absoluta och den relativa. Den absoluta proportional-
iteten ger en ram för repressionsnivån eftersom hur stränga straff som helst inte kan accepteras. Utifrån den absoluta proport-
ionaliteten kan frågor om straffskalors spännvidd, vilket mått av lidande olika strafformer innebär samt hur straffskalorna 
utnyttjas i praxis besvaras. Den relativa proportionaliteten ger för handen att brottstyper och begångna brott kan bestämmas 
strängare eller mildare i relation till andra brottstyper och brott. 
48 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 32.	  
49 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 32.	  
50 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 77 f. 
51 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 26. 
52 Mari Heidenborg, Vad bör straffas?, SvJT 2013 s. 305. 
53 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 302. 
54 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 48 f.	  
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dock inte hinder mot att den aktualiseras i domstol när det t.ex. saknas uttrycklig lagstift-

ning.55 Ur konformitetsprincipen kan i sin tur bl.a. principen om legalitet härledas.56 

     I syfte att skydda den enskilda individen från godtycklighet57 innebär legalitetsprincipen 

inget straff utan lag, inget straff utan brott och inget brott utan kriminalisering genom lag. I 

Sverige har principen hörsammats i över 200 år58 och kan sägas följa av flera stadganden, 

däribland 2:10 1 st. RF, EKMR artikel 7, 1:1 BrB samt 5 § 1 st. BrP. Legalitetsprincipen kan 

sedan hundratals år sägas vara grundsatsen för rättssäkerhet. Principen accepteras mer eller 

mindre konsekvent av alla rättsstater.59 Rättssäkerhetsgarantin illustreras genom att medbor-

garna ges möjlighet att förutse när och hur de kan komma att bli utsatta för straffrättsliga in-

gripanden. I principen om legalitet finns ett flertal krav inbyggt, varav ett är föreskriftskravet. 

För att ett brott ska anses vara begånget och ett straff kan komma som följd är det ett ofrån-

komligt krav att det existerar en föreskrift till stöd för detta.60 Härtill adderas retroaktivitets-

förbudet, som skyddar den enskilde genom att en bestämmelse inte får införas eller tillämpas 

retroaktivt till nackdel för densamma.61 Just denna aspekt aktualiseras t.ex. när en handling 

kriminaliseras eller en redan befintlig kriminalisering justeras, vilket är fallet med 3:1 BrB 

och 29:1-3 BrB under det senaste decenniet.  

     Genom det i legalitetsprincipens inbyggda obestämdhetsförbudet säkerställs att föreskrifter 

i rimlig omfattning ska vara bestämda till sin utformning. Föreskriften måste vara begriplig 

och präglas av precision62 och får heller inte utsträckas utöver vad ordalydelsen tillåter genom 

en analogisk tillämpning,63 vilket förekommer inom t.ex. civilrätten. Förbudet mot analogislut 

inom straffrätten innebär dock inte ett absolut förbud mot att tillämpa straffbud extensivt. Or-

dalydelsen är det som sätter ramen för tolkningen.64 Just detta kom att få en central roll i 

domskälen från HD:s dom i februari 2016.65 Det konstaterades, som tidigare nämnts, att det 

som bestämmelsen syftade till att innebära enligt förarbetet inte återspeglades i ordalydelsen i 

3:1 BrB och således inte kunde beaktas.     

 

                                                
55 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 302 f. 
56 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 58 f. 
57 Ågren, Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, s. 89. 
58 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 57. 
59 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 9. 
60 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 46. 
61 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 46. 
62 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 46. 
63 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 46. 
64 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 70. 
65 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15. 
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2.1.3 Humanitetsprincipen och lindrigaste lagens princip 

Genom straff orsakas en individ lidande och obehag. Därför är det viktigt att samhället genom 

sin myndighetsutövning visar respekt för medborgarna och värnar om principen om alla män-

niskors lika värde. Genom humanitetsprincipen säkerställs att det minst ingripande straffet 

som statsapparaten har att tillgå ska väljas vid straffutdömandet. De strängaste påföljderna ska 

undvikas så långt som möjligt. Om de stränga påföljderna ändock måste väljas ska de vara så 

korta eller milda som möjligt. Domstolarna bör således vara försiktiga och återhållsamma vid 

påföljdsbestämningen genom att beakta kravet på rimlighet och måttlighet vid bestraffning.66  

     Lindrigaste lagens princip vilar på humanitetsprincipen. I 5 § 1-2 st. BrP kodifieras lind-

rigaste lagens princip. Om ny lag föreskriver mildare bedömning än den lag som gällde när 

gärningen företogs, ska den tilltalades gärning prövas utifrån den lag som gäller vid domstill-

fället. Regeln föreskriver således en retroaktiv lagtillämpning om det gynnar den tilltalade.67  

 

3 De teoretiska ramarna 

3.1 Varför har vi straffhot? 
Kriminalisering handlar i grunden om formell social kontroll genom straffhot i syfte att med-

borgarna inte ska begå vissa handlingar. För att säkra den formella sociala kontrollens effekti-

vitet är det viktigt att straffhotet verkställs.68 Medborgarnas valfrihet inskränks genom att va-

len styrs i en eftersträvad riktning.69 Kriminalisering är på det sättet ett relativt enkelt sätt för 

makthavarna att visa krafttag mot uppenbara problem i samhället.70  

     Politikerna talar tidvis om det allmänna rättsmedvetandet, vilket det inte synes finnas nå-

gon konsensus om vad det faktiskt är. Victor har dock gjort anspråk på att förklara det som ett 

tillräckligt stort antal individer (gärna alla) inom en grupp som rent faktiskt har en likartad 

attityd i en viss rättslig fråga.71 Det sagda är intressant eftersom lagen är ämnad att påverka 

just rättsmedvetandet. Det allmänna rättsmedvetandet anförs idag allt oftare som grund för 

                                                
66 Humanitetsprincipen kommer till uttryck i t.ex. 30:4 BrB, där det förskrivs att fängelse ska väljas i sista hand om det finns 
alternativ, samt vid förstagångsförbrytares påföljdsbestämning.  
67 Enligt 5 § 2 st. BrP kan undantaget från retroaktiv tillämpning av lag tillämpas tills dess att domen vinner laga kraft. Om en 
dom överklagas till en högre instans och det under tiden för handläggningen träder i kraft en ny lag som är lindrigare för den 
tilltalade, kommer den regeln således att tillämpas i den högre instansen. 
68 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 32 f.	  
69 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 15. 
70 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 43. 
71 Victor, Rättsmedvetande och straffvärde, s. 4. 
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lagändringar.72 Det allmänna rättsmedvetandet speglas ofta i media, som tenderar att skapa 

oro genom t.ex. sensationsrapportering i lösnummerstidningar. Det leder i sin tur till en ännu 

skarpare uppfattning inom det allmänna rättsmedvetandet, vilket kan medföra hårdare tag och 

strängare straff då lagstiftaren hörsammar det allmänna rättsmedvetandet.73  

     Jareborg menar att kriminalisering är en billig åtgärd jämfört med andra problemstävjande 

insatser från t.ex. sociala myndigheter.74 Heidenborg menar tvärtom att det är en synnerligen 

kostnadskrävande metod då det krävs betydande resurser för att utreda och lagföra brott beak-

tat processens inbyggda rättssäkerhetskrav.75 

     I relation till argumenten för kriminalisering ska principen om ultima ratio ställas. Princi-

pen innebär att kriminalisering bör utgöra den sista utvägen, något som mycket sällan slår 

igenom i dagens samhälle. Jareborg menar att denna princip i praktiken idag är obsolet.76 Allt-

för extensiv kriminalisering är negativ ur samhällssynpunkt. Ett klimat med alltför långtgå-

ende kriminaliseringar kan urlaka straffrättens fördömande budskap. Det kan därtill medföra 

att färre brott klaras upp. Det finns en bild av att en fallande uppklarningsprocent alltid beror 

på bristande resurser. Dålig uppklaringsprocent dock kan bero på en alltför extensiv krimina-

lisering, vilket medför att majoriteten av medborgarna bryter mot lagen. Därmed sänks viljan 

att hjälpa den brottsuppklarande verksamheten genom vittnesmål och dylikt.77  

 

3.1.1 Kärnstraffrätten 

Vissa beteenden är så allvarliga eller skadliga att kriminalisering är oundviklig. Att identifiera 

dessa beteenden är sällan ett problem och indikerar eftersom det är problemfritt om att krimi-

naliseringen som sådan är djupt förankrad i samhället. Dessa kriminaliseringar utgör kärn-

straffrätten. Ett exempel om det är att det finns ett tydligt stöd för att straffa den som begått ett 

mord eftersom mänskligt liv är synnerligen skyddsvärt i vårt samhälle.78 Skyddsintresset är 

det som kännetecknar kärnstraffrätten. Förutsättningarna för att straffa är således att något är 

skyddsvärt och att det finns ett beteende som hotar, kränker eller skadar det skyddsvärda.79 

 

                                                
72 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 88. 
73 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 90. 
74 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 53. 
75 Mari Heidenborg, Vad bör straffas?, SvJT 2013 s. 304. 
76 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 103. 
77 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 15 f. 
78 Mari Heidenborg, Vad bör straffas?, SvJT, 2013 s. 305. 
79 Mari Heidenborg, Vad bör straffas?, SvJT, 2013 s. 305. 
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3.1.2 Rättslig grund för kriminalisering 

Den rättsliga grunden för att belägga en gärning med ett straff finns i 1:4 RF och 8:3 RF. Det 

krävs ett beslut av riksdagen. Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och staten, t.ex. 

rörande skyldigheter som avser ingrepp i enskildas personliga förhållanden, måste meddelas 

genom lag. Riksdagens lagstiftningskompetens kan dock delegeras till regeringen i viss om-

fattning enligt 8:7 RF. Kompetensen omfattar föreskrifter där endast brott och rättsverkningar 

av brott som föreskriver böter inräknas.80 Regeringen har således inte någon möjlighet att 

självmant ändra lagstiftning avseende t.ex. mord.  

 

3.1.3 Principer för kriminalisering 

Vad som i ett samhälle bör vara kriminaliserat är en svår fråga som kan besvaras utifrån olika 

perspektiv och principer. Någon tydlig konsensus finns således inte. Straffrättsanvändningsut-

redningen har i SOU 2013:38 presenterat ett sätt att besvara frågan om när kriminalisering ska 

få ske. Kriterierna som enligt utredningen ska uppfyllas har utgångspunkt i kärnstraffrätten.81 

Det påtänkta straffbudet ska avse ett identifierat och konkretiserat godtagbart skyddsintresse. 

De intressen som idag är skyddsvärda går inte att precisera, men de grundläggande fri- och 

rättigheterna i 2 kap. RF i form av liv, frihet, hälsa, handlingsfrihet och rörelsefrihet torde 

vara sådana. Liv är utan tvekan det skyddsintresse som står högst i rang.82 Sammankopplat 

med det kriteriet om ett konkretiserat godtagbart skyddsintresse ska beteendet kunna orsaka 

skada eller fara för skada på skyddsintresset.83  

     Till listan fogas även ett kriterium som värnar om skuldprincipen.84 Kriteriet medför att det 

inte får finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse för att kriminalisering ska få 

ske.85 Det sista kriteriet innehåller tre delmoment som ska ge stöd i att ta ställning till om det 

finns alternativa metoder som är tillräckligt effektiva för att stävja det oönskade beteendet.86 

 

                                                
80 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 21. 
81 Principerna liknar på vissa punkter de som presenterades av Åklagarutredningen i SOU 1992:61.  
82 SOU 2013:38, Vad bör straffas?,  s. 481 ff. 
83 SOU 2013:38, Vad bör straffas?, s. 484 ff.  
84 SOU 2013:38, Vad bör straffas?, s. 488 ff. 
85 SOU 2013:38, Vad bör straffas?, s. 491. 
86 Detta kriterium torde inte få något större utrymme vid t.ex. brott mot liv. Det ska dock kommenteras att det inledande del-
kriteriet är att det ska övervägas om det redan finns en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt effektiv för att motverka 
det oönskade beteendet. Om någon sådan inte finns ska det övervägas om den nya handlingsdirigerande regeln kan utformas 
på ett sätt som inte är repressiv, t.ex. genom en civilrättslig regel. Om det ändock är motiverat att införa en repressiv hand-
lingsdirigerande regel ska i första hand vite, sanktionsavgift eller återkallelse av tillstånd övervägas. Straff ska således väljas i 
sista hand. 
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3.2 Kriminaliseringens syfte 
Kriminaliseringsåtgärder tenderar att skapa debatter som har sin grund i olika syn på syftet 

med straffsystemet och kriminalisering. I moderna och sekulariserade samhällen hänförs 

idéerna till allmänprevention,87 som realiseras på olika vis genom avskräckning, moralbild-

ning och vanebildning.88 Allmänprevention är ett synsätt som har utgångspunkt i en tanke om 

att straffsystemet och verkställighet av straff har till syfte att på ett universellt plan inpränta 

värdet av att regler följs.89 Teorin om allmänprevention är kritiserad, bl.a. då det är svårt att 

visa teorins effekter såtillvida straffskärpningar inte är drastiska.90  

 

3.2.1 Avskräckning, moral- och vanebildning 

En av de tre sätten som allmänprevention realiseras genom är avskräckning, vilket bygger på 

att individen ska påverkas av risken att bli bestraffad och därför välja att handla på rätt sätt. 

Tanken är god, men det finns exempel på straffhotets ineffektivitet, däribland individens 

okunnighet om lagen, låg risk att bli upptäckt samt begränsade polisiära insatser. En utgångs-

punkt är att gärningspersonen tänker rationellt, vilket dock inte alltid kan förutsättas.91 Rat-

ionalitet i form av vinst av brottet i jämförelse med risken för upptäckt och eventuell lagföring 

kan lättast utvärderas då brottet resulterar i någon slags pengavinst.92 Brott som medför resul-

tat som går att värdera utifrån pengar kan vara lättare att applicera teorin på än andra brott, så 

som mord. Det kan dock finnas vinning i form av t.ex. återupprättande av heder som vissa 

gärningspersoner kan kalkylera med.  

     Vid sidan av avskräckning realiseras allmänprevention i den moral- och vanebildande in-

verkan som regleringen ska få. Moralbildning påverkar individen på ett djupare plan, vilket 

kan påverka handlingsalternativen. Kriminalisering klargör handlingens sociala förkastlighet93 

och internaliseras i grupper94 genom informell social kontroll som påverkar effektiviteten.95  

 

                                                
87 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 32. 
88 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 34. 
89 I Sverige finns det även inslag av individualprevention, dock inte på kriminalsieringsnivå utan på verkställighetsnivå. Till 
skillnad från allmänpreventionen är den enskilde i fokus. Efter att den enskilde avtjänat straff för en brottslig handling är 
tanken att densamme avhålla sig från att begå brott igen. 
90 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 27. 
91 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 34. 
92 Exempel på sådana brott är rån, stöld, bedrägeri etc. 
93 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 35.	  
94 Exempel på sådana grupper är skola, familj och arbetsgemenskap. 
95 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 47. 
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3.3 Straffskalor 
Straffskalorna ger uttryck för lagstiftarens syn på brottet96 och fungerar som ram för gärning-

ens straffvärde.97 Straffskalorna innehåller vanligtvis ett straffminimum och ett straffmaxi-

mum.98 Utformningen påverkas t.ex. av behovet av allmänprevention99 eller behovet av att 

påverka straffprocessuella konsekvenser.100 Vid gradindelade brott brukar straffskalorna över-

lappa varandra.101 Straffskalorna för dråp och mord ligger dock dikt an. För dråp utdöms 

fängelse i högst tio år, medan det lägsta straffet för mord är tio år.  

 

3.4 Brott 
En icke-juridisk definition av brott kan beskrivas som att en fysisk person bryter mot statens 

lagar.102 Den juridiska begreppsförklaringen är teknisk och bygger på begreppet straff genom 

att 1:1 BrB föreskriver att en straffbelagd gärning är detsamma som brott.103 Det finns flera 

sätt att se på brottsbegreppet, men detta är ett vedertaget sätt. 

     1:1 BrB är dock inte tillräckligt för att förstå vad som krävs för att ett brott ska vara be-

gånget. Det fordras att samtliga brottsförutsättningar av allmän karaktär (brottsrekvisit i den 

aktuella bestämmelsen) ska vara uppfyllda. Brottsförutsättningar kan delas in i undergrupper: 

brottsbeskrivningsenlighet (A1), frånvaro av rättfärdigande omständigheter (A2), det all-

männa skuldkravet (B1), och frånvaro av ursäktande omständigheter (B2).104 Samtliga förut-

sättningar måste vara uppfyllda för att ett brott ska anses vara begånget.105  

 

                                                
96 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 134. 
97 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 122. 
98 Minimistraffet framgår inte alltid i brottsbestämmelsen. I så fall får svar om minimistraffet sökas i reglerna om böter och 
fängelse. I 25:1 BrB föreskrivs att minsta dagsbötesbeloppet är 30 dagsböter. Enligt 26:1 BrB kan fängelse på viss tid som 
lägst vara 14 dagars fängelse. Om både böter och fängelse är föreskrivet i straffskalan innebär det inte att det finns någon pre-
sumtion för att böter ska väljas endast av anledningen att det straffet står först. Orsaken till att den skrivs först är att böter är 
ett lindrigare straff än fängelse enligt 1:5 BrB. 
99 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 40. 
100 Detta kan aktualiseras då det vid vissa integritetskränkande straffprocessuella åtgärder, så som exeempelvis anhållan, 
häktning och husrannsakan, kan krävas fängelse i straffskalan för att få vidta åtgärderna.  
101 Exempel: för ringa misshandel löper straffskalan mellan böter och fängelse i sex månader. För misshandel av normalgrad-
en löper straffskalan upp till två års fängelse. Det föreskrivs således ingen undre gräns. För grov misshandel döms till fängel-
se lägst ett år och högst sex år. Slutligen döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fyra år men högst tio år. 
102 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 13. 
103 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 15. 
104 Det finns även andra metoder för att utreda huruvida ett brott är begånget, men A1-B2-metoden tillämpas i denna uppsats. 
105 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 58 f. 
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3.4.1 Brottsbeskrivningsenlighet 

Brottsbeskrivningsenlighet innehåller tre moment: rekvisit, nationella begränsningar och gär-

ningsculpa. Rekvisiten återfinns i straffbestämmelsen, så som för mord: beröva annan livet. 

Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska bli tillämplig i det konkreta fallet. 

     Nästa steg är att pröva om gärningen med hänsyn till nationella begränsningar utgör brott 

mot svensk lag. Utgångspunkten i den svenska straffrätten kan förenklat sägas vara knuten till 

landets territorium. Huvudregeln är således att den svenska straffrätten gäller för gärningar 

begångna i Sverige. 3 kap. BrB kan dock som utgångspunkt vara universellt tillämpligt.106   

     Den tredje delen av brottsbeskrivningsenligheten är gärningsculpa, vilken begränsar vilka 

typer av orsakanden som är straffrättsligt relevanta. Anledningen till att gärningspersonens 

gärningsculpa prövas är för att det inte anses korrekt att döma folk för brott om gärningsper-

sonen inte uppfyller de följande kriterierna. För att utvärdera kravet på gärningsculpa ställs 

två frågor. 1) Innefattar den kontrollerade gärningen ett otillåtet risktagande? 2) Har gärning-

en orsakat följden på ett relevant sätt? Kravet på gärningsculpa begränsar straffansvaret uti-

från huruvida gärningspersonen haft kontroll över händelseförloppet, om det varit fråga om 

ett otillåtet risktagande och ifall följderna orsakats på ett relevant sätt.  

 

3.4.2 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter  

Efter det att gärningen konstaterats vara brottsbeskrivningsenlig ska det klargöras om det fun-

nits rättfärdigande omständigheter som gör att gärningen blir tillåten oaktat att den är brotts-

beskrivningsenlig.107 Rättfärdigande omständigheter kan t.ex. vara gärningar förövade i sam-

band med nödsituationer, under offentlig maktutövning eller genom samtycke.108 Enligt 24:7 

BrB krävs ett giltigt samtycke och att gärningen inte är oförsvarlig. Samtycke i relation till 3 

kap. BrB är intressant. Det går att samtycka till vissa fall av misshandel, däremot inte till upp-

såtligt dödande av t.ex. barmhärtighetsskäl. Det finns dock tillfälle att bedöma straffvärdet 

lågt och att mildra påföljden utifrån 29-30 kap. BrB.109  

     Det finns även omständigheter som inte är lagstadgade, men som följer av allmänna prin-

ciper om social adekvans.110 Handlingar som undantas på grund av social adekvans är gär-

ningar som inte kan sägas ha varit avsedda att vara kriminaliserade. Av detta följer att t.ex. 

läkare inte begår brott när de opererar eller avslutar en patients liv genom passiv dödshjälp, 
                                                
106 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 180 ff. 
107 Regler om detta återfinns bl.a. i 24 kap. BrB och polislagen. 
108 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 208. 
109 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 233. 
110 Social adekvans kan även aktualiseras inom ramen för brottsbeskrivningsenlighet.    
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d.v.s. avslutar livsuppehållande åtgärder under förutsättning att dessa inte tjänar något rimligt 

syfte. Det skulle kunna ses som ett uppsåtligt dödande genom underlåtenhet, men så är alltså 

inte fallet utifrån social adekvans.111  

 

3.4.3 Det allmänna skuldkravet 

Nästföljande steg i prövningen är att undersöka om det allmänna skuldkravet är infriat. Enligt 

täckningsprincipen krävs huvudsaklig kongruens mellan skuldformen och den otillåtna gär-

ningens alla rekvisit.112 Det finns i svensk rätt två allmänna skuldformer, nämligen uppsåt och 

oaktsamhet. Uppsåt innebär att gärningspersonen förstår vad den gör. Denna skuldform kan i 

sin tur delas in i olika uppsåtsformer, t.ex. avsiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt, vilket är den 

lägsta graden av uppsåt. Oaktsamhet betyder däremot att gärningspersonen åtminstone borde 

förstå vad den gör.113 För mord och dråp krävs uppsåt, men den lägsta uppsåtsgraden räcker.  

 

3.4.4 Helt ursäktande omständigheter 

Det finns situationer då de tre förevarande stegen är uppfyllda, men gärningspersonen ursäk-

tas av subjektiva skäl.114 I 24:6 BrB regleras t.ex. excess, d.v.s. att någon går utöver det som 

är tillåtet i t.ex. en nödvärnssituation.115 Ett annat exempel är 24:9 BrB enligt vilket det ska 

vara fritt från ansvar om någon begår en gärning i villfarelse angående dess tillåtlighet under 

premissen att inbillningen uppstått på grund av en omständighet som gör den uppenbart ur-

säktlig.116 Något krav på tillräknelighet finns dock i dagsläget inte.117  

 

                                                
111 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 261. 
112 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 64. 
113 Oaktsamhet kan i sin tur delas upp i medveten samt omedveten oaktsamhet. Med det senare menas att gärningspersonen är 
likgiltig inför risken för en följd men att densamme inte är likgiltig inför det faktum att risken förverkligas. Det ska noteras 
att medveten och omedveten oaktsamhet ej bildar två skilda svårighetsgrader av oaktsamhet. Omedveten oaktsamhet kan fak-
tiskt vara lika eller till och med ännu mer allvarlig än medveten oaktsamhet. 
114 Reglerna återfinns primärt i 24 kap. BrB. 
115 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 376. 
116 Exempel på en sådan situation är då kungörandet av den straffrättsliga föreskriften gjorts fel. 
117 Till skillnad från många andra civiliserade stater har Sverige inte har något krav på tillräknelighet. Det är således inte ur-
säktande att t.ex. ett barn eller en sinnessjuk person begår ett brott. Ungdom eller sinnessjukdom kompenseras däremot på 
straffbarhets- och påföljdsbestämningsnivå genom att barn under 15 år inte kan bestraffas enligt 1:6 BrB och att personer 
som vid brottet var allvarligt psykiskt störda som huvudregel inte kan dömas till fängelse enligt 30:6 BrB. Det finns dock ing-
et hinder mot att bevistalan förs mot gärningspersoner under 15 år i syfte att klargöra om gärningspersonen förövat brottet. 
En sådan bevistalan fördes mot två underåriga pojkar i Varbergs tingsrätt, dom 2016-05-03, mål nr. B 1254-15, men tingsrät-
ten ansåg inte att det var utrett att pojkarna hade begått mordet. Förändringar kan komma att ske i fråga om tillräknelighets-
kravet då det pågår diskussioner om att återinföra tillräknelighetsuppsåt. 
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3.5 Kort om straff, påföljd och särskild rättsverkan  
Generellt sett ses straff som ett lidande eller obehag som samhället tillfogar en individ.118 Den 

juridiska definitionen av straff finns i 1:3 BrB. Straff är böter och fängelse. Fängelse kan ses 

som ett berövande av frihet under noggrant bestämda former medan böter innebär tvångsbe-

talning av pengar.119 Enligt 1:5 BrB är fängelse är att anse som ett svårare straff än böter. Ef-

tersom mord som lägsta straff har föreskrivet 10 års fängelse presumeras andra påföljder inte 

aktualiseras vid påföljdsbestämningen. Nedan presenteras ändock de påföljder och särskilda 

rättsverkningar som kan aktualiseras då brott förövats i syfte att ge en helhetsbild av systemet. 

     Påföljd är ett vidare begrepp som, förutom böter och fängelse, omfattar ingripanden från 

statens sida som inte utgör straff enligt BrB. Enligt 1:3 BrB är påföljder villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.120 Med stöd av 1:4 BrB får påföljderna till-

lämpas som reaktion på brott även om de inte är särskilt omnämnda i straffbudet.  

     Enligt 1:8 BrB kan brott, förutom det som är stadgat om påföljd, även föranleda särskild 

rättsverkan, vilket är ett samlingsbegrepp för en mängd rättsliga sanktioner. Exempel på såd-

ana sanktioner är förverkande av egendom och företagsbot, vilka kan belastas både en fysisk 

och juridisk person som begått ett brott.121 Det är normalt en myndighet som bestämmer om 

särskild rättsverkan.  

  

4 Uppsåtligt dödande 

4.1 Inledning 
I detta avsnitt utreds gällande rätt avseende uppsåtligt dödande i form av mord och dråp samt 

en summering av de senaste årens förändringar av 3:1 BrB. Uppsatsens första frågeställning 

angående vilka omständigheter som genererar brottsrubriceringen mord i jämförelse med dråp 

besvaras i detta avsnitt. Avsnittet syftar till att ge läsaren en grund som den kommande ana-

lysen av hovrätternas rättstillämpning bygger på. Avsnitt 7 och 8 kräver att läsaren har grund-

kunskap avseende t.ex. de brottsinterna- och brottsexterna omständigheterna för att tillgodo-

göra sig den kommande analysen och diskussionen.  

 
 

                                                
118 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 34. 
119 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 14. 
120 Unga lagöverträdare kan dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. 
121 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 60.	  
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4.2 Brottsbeskrivning 
Ett straffbud är ett stadgande som straffbelägger en viss gärningstyp. Straffbudet föreskriver 

särskilda krav för att ett brott ska vara för handen, förutsatt att de allmänna brottsförutsätt-

ningarna är uppfyllda. De allmänna förutsättningarna för att ett brott ska föreligga föreskrivs 

inte i de specifika brottsbestämmelserna utan i fristående sådana. I straffbudet finns således en 

brottsbeskrivning, eller snarare en definition av en brottsbeskrivningsenlig gärning.122 Det är 

följaktligen de säregna brottsrekvisiten som anges i straffbestämmelsen. Om en konkret gär-

ning uppfyller de krav som ställs i bestämmelsen är handlingen brottsbeskrivningsenlig.123 Se 

vidare uppsatsens avsnitt 3.4.1. 

 

4.2.2 Brottsbeskrivning enligt 3:1-2 BrB 

Uppsatsen fokuserar på mordbestämmelsen i 3:1 BrB. Det är ett av de brott som samhället 

anser vara mest förkastligt, vilket återspeglas i straffskalan. De rekvisit som går att utröna ur 

3:1 BrB är att någon uppsåtligen ska beröva annan livet. Bestämmelsen innehåller tämligen få 

rekvisit. Bestämmelsen om dråp hänvisar till mordbestämmelsens rekvisit, men för dråp döms 

den som begått ett mindre grovt brott. Detta är således en gradindelad kriminaliserad gärning.  

 

4.2.3 Brottsobjektet 

Brottsobjektet är en levande människa.124 För att rubricera brottet som mord krävs således att 

offret bevisligen levde då den dödande gärningen vidtogs.125 Mord kan också beskrivas som 

ett förkortande av en människas liv. I teknisk juridisk mening skriver Jareborg att ett mord är 

allt orsakande genom handling eller underlåtenhet av att någon dör.126 I rekvisiten ”beröva 

livet” finns således en tydlig antydan om att mer avlägsna handlingar som på en kausallinje 

slutar med annans död, inte rimligtvis är att klassificera som mord.127  

 

                                                
122 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 26.	  
123 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 60. 
124 Skiljelinjen mellan människa och foster dras som huvudregel vid tidpunkten då förlossningsarbetet börjar eller när kejsar-
snitt initieras. För att det ska ses som en levande människa krävs dessutom att barnet är vid liv eller åtminstone är livsdugligt, 
vilket ett foster generellt sett är efter 28 veckor. 
125 Brinck, Ohlson och Thornell, Straffrätt enligt brottsbalken, s. 106. 
126 Jareborg, Brotten I – Grundbegrepp: Brotten mot person, s. 185. 
127 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 21. 
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4.2.3 Rubriceringsproblematik 

Mord är grundformen av uppsåtligt dödande.128 Enligt 3:1-2 BrB är rubriceringen mord eller 

dråp endast beroende av gärningens allvarlighet.129 Omständigheter som kan beaktas vid 

prövningen av brottets allvar söks i praxis, förarbeten och doktrin. Straffrättskommittén pre-

senterade ett exempel då den som utsatts för allvarlig fysisk eller psykisk misshandel dödar 

den som misshandlat. I så fall torde det handla om dråp även om brottet varit övervägt.130 Det 

behöver noteras att de omständigheter som beaktas vid brottsrubriceringen är brottsinterna 

omständigheter, det vill säga omständigheter som ryms inom brottsbegreppet. Brottsexterna 

omständigheter aktualiseras i ett senare skede genom 29:2 BrB.  

     Omständigheter som istället indikerar att gärningen ska rubriceras som mord är t.ex. att 

gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, att gärningen 

varit hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för offret genom t.ex. kraftigt våld, 

omfattande eller allvarliga skador, svår smärta, dödsångest, onödigt lidande eller ovanlig 

grymhet.131 Om det föreligger ett flertal förmildrande omständigheter finns det dock inget 

hinder mot att domstolen ändock rubricerar gärningen som dråp eftersom det ska göras en 

sammantagen bedömning.  

     Frågan har varit föremål för prövning i HD ett flertal gånger. I NJA 1989 s. 97 hade den 

tilltalade knivhuggit sin fru till döds. Det som talade för rubriceringen mord var att det hand-

lade om en närstående som befann sig i en mycket skyddslös situation och att offret genom 

makens handlande utsatts för dödsångest och andra svåra lidanden. Å andra sidan hade maken 

handlat hastigt och led vid tillfället av psykiska besvär. Sammantaget bedömdes gärningen 

som mord. HD kom till samma slutsats i NJA 1994 s. 310, då offret hade varit i en utsatt och 

skyddslös situation. Någon annan utgång blev det inte heller i NJA 2002 s. 116. Den tilltalade 

hade levt under stark press med anledning av stridigheter i äktenskapet och var p.g.a. det ut-

mattad, ur balans och hade bevisade stressreaktioner vid mordet. Knivhuggen utdelades has-

tigt och utan planering. Liksom i ovanstående fall vägde det dock tyngre att offret inte hade 

provocerat den tilltalade, att offret var helt skyddslöst och närstående.  

                                                
128 Vid sidan av bestämmelserna om mord och dråp finns även 3:3 BrB om barnadråp. 
129 Mord och dråp hade en annan innebörd föregångaren till BrB (14:1 samt 14:3 strafflagen). Det differentierades att döda 
någon med berått mod, med vilket oftast menas att gärningen varit överlagd alternativt att gärningspersonen haft tid till dylik 
överläggning, samt av hastigt mod. Att döda någon med berått mod rubricerades som mord medan dödande av hastigt mod 
benämndes dråp. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet skulle likväl då som nu beaktas. Med anledning av detta kunde 
även icke överlagt dödande rubriceras som mord om gärningen ändå var att anse som grov. Den tydliga uppdelningen i berått 
samt hastigt mord har genom införandet av BrB lämnats därhän, men kan likväl tjäna som inspiration. 
130 Lagkommentar till 3:1 BrB, Zeteo. 
131 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 21 f. 
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     Mycket talar för att uppsåtligt dödande av barmhärtighetsskäl är i det närmaste typexempel 

på fall som rubriceras som dråp. Det tyder på ett undantag från huvudregeln om att planering 

är graverande.132 I NJA 1979 s. 802 dömdes den tilltalade för dråp då denne hade gett aktiv 

dödshjälp. Den tilltalade var aktiv vid dödandet och ombesörjde signifikanta delar av åtgär-

derna som ledde till offrets död. I RH 1996:69 ogillades åtalet för dråp då den tilltalade blott 

hade gjort det möjligt för den andre att realisera dödsvilja.  

     Omständigheter som aktualiseras på rubriceringsplanet återkommer alltså vid straffvärde-

bedömningen. Vad som kan sägas är dock att det enligt praxis från HD krävs mycket starka 

förmildrande omständigheter eller övervägande stort antal sådana för att gärningen ska rubri-

ceras som dråp. Detta är inte anmärkningsvärt då mord är utgångspunkten. 

 

4.2.4 Brottsrekvisiten 

Brottsbeskrivningen i 3:1 BrB är mycket kortfattad. Det som krävs är att någon berövar annan 

livet133 genom en inre viljeakt och en kroppslig rörelse eller en kroppslig overksamhet.134 

Trots att bestämmelsen är mycket kortfattad strider den inte mot kravet om att regler ska ut-

formas med största möjliga precision för att uppnå rättssäkerhet.135 

     Brott delas i abstrakt mening in i omissivdelikt136 och kommissivdelikt,137 till vilket mord 

hör. Det går t.ex. döda genom att underlåta att ge ett barn mat eller att pumpa luft till en dy-

kare under vatten.138 I fall som vid mord, då underlåtenhet inte är uttryckligen straffbelagt, är 

huvudregeln för ansvar att den tilltalade har en garantställning till offret, så som t.ex. föräldrar 

har för barn enligt lag.139 Saknas uppsåt kan vållande till annans död istället aktualiseras.140  

     Tillvägagångssättet för döda är inte av störst vikt eftersom det som spelar roll är att effek-

ten inträtt, d.v.s. att någon dött.141 Det svåra är vanligtvis inte att avgöra om rekvisiten i be-

stämmelsen är uppfyllda. Svårigheter kan istället uppstå avseende huruvida det förelegat upp-

såt eller när i tiden brottet begåtts.142 Dödsbegreppet regleras av 1 § lagen (1987:269) om kri-

terier för bestämmande av människans död.  

                                                
132 Karnovs djupkommentar Lexino om 3:2 BrB, rubrik 2.2. 
133 Mord kan begås på många olika sätt, t.ex. genom våld med knivhugga eller skjutvapen eller förgiftning. 
134 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 62. 
135 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 52. 
136 Omissivdelikt omfattar brott som bara kan begås genom underlåtelse att företa en handling som en regel föreskriver. 
137 Kommissivdelikt bestäms negativt på så vis att det hänför sig till brott som inte är omissivdelikt då denna brottstyp inte 
nödvändigtvis kräver en handling. 
138 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 74. 
139 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 106. 
140 Karnovs djupkommentar Lexino om 3:1 BrB, rubrik 2.3. 
141 Brinck, Ohlson och Thornell, Straffrätt enligt brottsbalken, s. 107. 
142 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 21. 
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     Självmord och medhjälp till självmord är inte brottsligt. Detta följer av att rekvisitet annan. 

Det är dock en hårfin gräns mellan att assistera någon att på egen hand beröva sig livet och att 

mer handgripligen hjälpa någon att dö genom s.k. barmhärtighetsmord eller aktiv döds-

hjälp.143 Det väsentliga är vem av de två som vidtagit den faktiskt dödande handlingen.144 

 
 

4.3 Straffskalans utveckling  
I syfte att läsaren ska få en förståelse för den förändring och de efterverkningar av ändringar-

na i 3:1 BrB följer nedan en kronologisk redogörelse av utvecklingen. Eftersom det skett ett 

flertal förändringar av bestämmelsen under en kort måste krävs en förståelse för händelseför-

loppet bl.a. för att hänga med i lagstiftarens skiftande intentioner och för att begripa effekten 

den tänkvärda domen från HD i februari 2016.145 

 

4.3.1 Straffet innan 1 juli 2009 

Innan 1 juli 2009 bestraffades mord med fängelse i tio år eller på livstid. Straffkommittén 

föreslog att straffet som huvudregel skulle vara livstids fängelse146 med undantag för om det 

med hänsyn till omständigheterna vid brottet vore för strängt att döma till livstids fängelse. I 

NJA 1989 s. 97 behandlades ett fall av uppsåtligt dödande. Av naturliga skäl ansågs det inte 

finnas förutsättningar för att döma till livstids fängelse, eftersom gärningen var ett gränsfall 

mellan mord och dråp. NJA 2007 s. 194 har fått stort inflytande på användandet av livstids-

straffet eftersom HD uttalade att livstidsstraffet ska vara reserverat för de allvarligaste fallen.  

 

4.3.2 Straffet mellan 1 juli 2009 och 1 juli 2014 

Den 1 juli 2009 trädde en revidering av 3:1 BrB i kraft. Straffskalan för fängelse på viss tid 

utökades till 18 år för att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning och därigenom 

en höjd straffnivå.147 Tidigare hade ett för stort glapp mellan tidsbestämda straff och livstids-

straffet förelegat. I fall då det förvisso fanns försvårande omständigheter, men där mordet inte 

kunde hänföras till de allvarligaste fallen, skulle den tilltalade i brist på andra alternativ dö-

                                                
143 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 22. 
144 RH 1996:69 samt NJA 1979 s. 802. 
145 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer 4653-15. 
146 Lagkommentar till 3:1 BrB, Zeteo.	  
147 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 1. 
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mas till fängelse i tio år. Proportionalitetsprincipen skulle nu generera ett större genomslag. 

Det ansågs problematiskt att 29:2-3 BrB inte kunde beaktas i den mån som var ämnat.148  

      

4.3.2.1 Normalstraffet för mord 

I NJA 2013 s. 376 uttalade HD att straffvärdet vid avsaknad av förmildrande och försvårande 

omständigheter som utgångspunkt ska vara 14 års fängelse. Vid förekomst av försvårande 

eller förmildrande omständigheter kan domstolen således använda straffskalan i både uppåt-

gående och nedåtgående riktning. HD uttalade dessutom att livstids fängelse endast ska till-

lämpas i undantagsfall då ett tidsbestämt fängelsestraff inte är tillräckligt. Något avsteg från 

NJA 2007 s. 194 då HD konstaterade att livstids fängelse ska förbehållas de allvarligaste fal-

len av mord finns således inte anledning att göra.  

     För fängelse i 16 år menar HD att omständigheterna tillsammans klart ska tala för ett högre 

straff än normalstraffet. 18 års fängelse torde bara tillämpas när omständigheterna är mycket 

försvårande men inte tillräckligt försvårande för att livstids fängelse ska utdömas. Skälet till 

restriktiviteten rörande 18 års fängelse orsakas av att livstids fängelse kan omvandlas till 18 år 

enligt omvandlingslagen. Det blir alltså ett olämpligt utfall om det tidsbestämda straffet och 

livstidsstraffet är identisk i verkställighetstid då livstids fängelse är ett svårare straff. Detta 

talar inte emot förarbetenas avsikt att hela straffskalans spann ska användas.149  

 

4.3.3 Straffet efter 1 juli 2014 

Den 1 juli 2014 ikraftträdde den senaste versionen med tillägg om försvårande omständighet-

er i straffskalan. Effekten skulle bli att majoriteten av morddomarna skulle motivera livstids 

fängelse genom en presumtion om att försvårande omständigheter i regel resulterar i livstids-

straff. De som innan fått fängelse i 14-18 år skulle nu få livstid.150 Hinder mot att döma till ett 

tidsbegränsat straff även vid förekomst av försvårande omständigheter skulle inte finnas.151  

     Rättsläget omkullkastades efter HD:s dom den 3 februari 2016152 som för första gången 

sedan lagändringen 2014 prövade ett mål rörande mord. Legalitetsprincipen fick en central 

roll i domen då HD ansåg att det fanns en konflikt mellan lagtexten och förarbetena till 
                                                
148 Prop. 2008/09:118, Straffet för mord m.m., s. 25 f. 
149 I NJA 2008 s. 579 I-III angavs att livstidsstraff normalt borde omvandlas till 18-21 år. Om omständigheterna vid brottet 
var särskilt försvårande torde dock omvandling till ungefär 24 år vara rimligt. Det finns emellertid inget hinder mot att livs-
tidsstraffet omvandlas till ett ännu längre straff. I NJA 2011 s. 872 hade den dömde mördat sju människor och försökt döda 
ytterligare tre personer. Med beaktande av detta omvandlades straffet till 30 års fängelse.  
150 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 20. 
151 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 29. 
152 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer 4653-15.  
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lagändringen.153 HD hänvisade bl.a. till den ohörsammade kritik som Lagrådet framförde i 

förarbetet.154 HD påminde även om att det vid tolkning av straffrättsliga bestämmelser som 

har allvarliga straffrättsliga följder ska beaktas de syften som finns i förarbetena, även om 

ordalydelsen är den viktigaste tolkningsgrunden. Legalitetsprincipen sätter därför en ram för 

övriga tolkningssätt. En restriktiv hållning måste iakttas för att undvika extensiva tolkningar.  

     HD konstaterade slutligen att det inte skett någon egentlig förändring av rättsläget jämfört 

med lagstiftningen som gällde tidigare. Lagändringen medförde således inte något eget bety-

delseinnehåll. Lagtextens formulering ansågs besvärlig att förena med syftet om ett ökat bruk 

av livstidsstraffet. Eftersom livstids fängelse är rättsordningens svåraste straff måste det stäl-

las särskilda krav på lagstiftningens tydlighet, vilket inte ansågs vara för handen i detta fall. 

HD konstaterade således att lagändringen inte ska ses som något annat än ett förtydligande av 

det rättsläge som rådde innan 1 juli 2014. Rättsläget ska därför fortfarande tolkas utifrån den 

praxis som uppkom efter NJA 2013 s. 376, enligt vilket följer att normalstraffet för mord ska 

vara 14 års fängelse. Det ska dock slutligen noteras att två av fem justitieråd var skiljaktiga.155  

 

4.3.4 Efterdyningarna av HD:s dom den 3 februari 2016 

HD:s dom från februari 2016 väckte flera reaktioner. Redan den 17 februari 2016 meddelade 

HD ytterligare ett prövningstillstånd med anledning av påföljd för mord.156 RÅ har i en skri-

velse till HD påtalat bl.a. att lagändringsfrågan har mycket stor principiell betydelse både för 

domstolarnas tillämpning och hur nya lagar ska formuleras. Dessutom har RÅ skrivit att det 

sätt på vilket HD använt legalitetsprincipen torde vara tämligen okänd sedan tidigare, åt-

minstone sett utifrån att det saknas stöd i RF och EKMR för att den ska ha en så långtgående 

verkan. Slutligen vill RÅ att målet ska prövas i plenum.157  

     Förändringar kan även komma att ske på lagstiftningsplanet. Justitieministern har sagt att 

det under våren 2016 kommer att tillsättas en utredning som ska se om det går att konstruera 

en formulering som gör att bestämmelsen skärps på så vis som lagstiftaren avsåg.158  

                                                
153 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord. 
154 Prop. 2013/14:194, Skärpt straff för mord, s. 22.	  
155 I den skiljaktiga meningen uttalade två justitieråd att de ansåg att den nya förutsättningen för utdömande av livstids fäng-
else även medfört en skärpt syn även på de fall av mord där omständigheterna inte är sådana att livstids fängelse förtjänas. De 
skiljaktiga justitieråden menade att den praxis som utarbetats i hovrätterna avseende normalstraffet (15-16 år istället för 14 
år) torde vara korrekt. I den skiljaktiga meningen menade justitieråden att det straff som hovrätten dömt ut borde stå fast. 
156 Resultatet av denna prövning kommer tyvärr inte att hinna beaktas i denna uppsats. 
157 Åklagarmyndighetens svarsskrivelse i mål nummer B 4712-15. 
158 Justitieministerns uttalande om en ny utredning har rapporterats i flertal trovärdiga nyhetskällor, däribland Dagens Juridik 
(http://www.dagensjuridik.se/2016/02/efter-hds-baklaxa-till-politikerna-ministern-gor-gemensam-sak-med-ex-ministern). 
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     Det har även förts diskussioner inom doktrinen i anledning av domen. Asp har i en artikel 

påtalat att det i och för sig fanns utrymme för HD att vara lagstiftarlojal och tolka bestämmel-

sen utifrån förarbetena. Även om en sådan tolkning kan leda till oförutsebara resultat för den 

som endast läst lagstiftningen står det inte i strid med legalitetsprincipens analogiförbud. Asp 

menar att det är svårt att kritisera HD:s majoritet med tanke på att det på straffrättens område 

måste finnas ett stopp då lagtexten och motiven går stick i stäv.159 

     Med hänsyn till det ovan anförda kan det fastslås att rättsläget för nu torde vara klart, men 

det kan komma att ändras beroende på den nya prövningen i HD. Vad regeringens utredning 

kan komma att utfalla i är svårt att uttala sig om, men ett färdigt lagförslag borde enligt justi-

tieministern finnas om ett år.160 Det är således på flera sätt som rättsläget kan komma att för-

ändras inom kort. Eftersom lagstiftaren velat lägga stor vikt vid de försvårande omständighet-

erna är det viktigt att utvärdera och konstatera vilka omständigheter som går utöver vad som 

är normalt vid mord och därför ska beaktas i skärpande riktning.  

 

5 Straffmätning 

5.1 Bedömning av straffvärdet 
I propositionen till reformen av BrB år 1989 framhöll lagstiftaren viktiga värden som intresset 

för rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen och proportionalitet, saklighet och opartiskhet.161 

Som ett sammanfattande av dessa värden introducerades begreppet straffvärde i 29:1 BrB.162  

     I 29:1 1 st. BrB presenteras de allmänna grunderna efter vilka straffmätning ska genomfö-

ras. Som tidigare presenterats är huvudregeln att straff ska mätas ut efter brottets straffvärde. 

Undantag från denna huvudregel finns i bl.a. 29:4-5 och 29:7 BrB. Dessa bestämmelser ger en 

chans att i enskilda fall mäta ut ett annat straff än det som straffvärdet fordrar.163  

     Ur 29:1 2 st. BrB kan det utläsas att straffvärdet164 främst ska ge uttryck för brottets grad 

av förkastlighet 165 liksom vilka omständigheter som ska uppmärksammas vid prövningen av 

                                                
159 Asp, Straffet för mord, Juridisk Publikation, s. 11. 
160 Utredningen varkar i dagsläget inte vara tillsatt, men enligt justitieminisiterns uttalande i Sveriges Radio tror han på ett 
nytt lagförslag om ungefär ett år (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6369109). 
161 Prop. 1987/88:120 s. 36, Straffmätning och påföljdsval m.m. 
162 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 123. 
163 Lagkommentar till 29:1 BrB, Zeteo. 
164 Begreppet straffvärde implementerades i 29 kap. BrB genom reformen år 1989. Tidigare skulle domstolen vid påföljds-
bestämningen göra en bedömning baserad på dels allmänpreventionens krav, dels individualpreventiva intressen i varje en-
skilt fall. Möjligheter att statuera exempel togs bort genom att domstolen fråntogs möjligheten att hantera de allmänpreven-
tiva instrumenten i det enskilda fallen. 
165 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 103. 
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straffvärdet. När 29:1-3 BrB beaktats kommer domstolen fram till den konkreta gärningens 

straffvärde,166 vilken är grunden för den efterföljande straffmätningen och påföljdsvalet.167 De 

brottsinterna omständigheterna har således redan beaktats. De omständigheter som inte an-

setts vara sådana som inbegrips av brottsbeskrivningen ska således beaktas i form av brottsex-

terna omständigheter vid straffvärdebedömningen.  

 

5.1.1 Enhetlig rättstillämpning 

I 29:1 BrB föreskrivs särskilt att domstolarna ska beakta intresset av en enhetlig rättstillämp-

ning. Målet är en rättslig likabehandling utan att vara schematisk eller på något vis förenklad. 

Straffmätningen ska ske inom en given ram med beaktande av allsidighet och nyansering.168 

Domstolarna måste således skapa sig en bild av hur HD bedömt straffvärdet i motsvarande 

fall. Saknas prejudikat får ledning sökas i hovrättsavgöranden, dock med beaktande av do-

marnas lägre rättsliga status.169 Utifrån detta finns det incitament för domstolarna att utarbeta 

välformulerade domskäl, något även påtalats i förarbeten till lagen.170 Enskilda domares per-

sonliga åsikter ska alltså inte ha någon relevans för slutresultatet i det enskilda fallet.171  

     Stadgandet i 29:1 BrB kan följaktligen ses som ett utlopp av ekvivalensprincipen, d.v.s. att 

lika fall ska behandlas lika.172 Det ska sålunda inte spela någon roll för utgången i det en-

skilda fallet var i landet målet tas upp. Millimeterrättvisa är omöjligt att uppnå, men krav om 

att rättstillämpningen i alla viktiga hänseenden ska vara likformig är inte en orimlighet.173 

Domarna har dock ett ansvar att inte tillämpa lagar som strider mot t.ex. mänskliga rättighet-

er. Att lagstiftningen tillämpats tidigare och är en del av den enhetliga rättstillämpningen 

hindrar således inte domaren från att agera utifrån vikten av att respektera t.ex. EKMR. 

     Enligt Borgeke är den svenska domarkåren mycket mån om att ekvivalensprincipen beak-

tas och respekteras.174 Han menar vidare att det inte råder något tvivel om att de svenska 

domstolarnas rättstillämpning i stor utsträckning är enhetlig. Borgeke erkänner dock att det på 

vissa områden är oklart hur reglerna ska tillämpas, att många frågor inte är prövade av HD 

                                                
166 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 124. 
167 Straffvärde ska inte förväxlas med begreppet straffmätningsvärde, vilken innehåller en bredare bedömning. 
168 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 78. 
169 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 124. 
170 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 41. 
171 Borgeke, Månsson och Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 28. 
172 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 32. 
173 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 121. 
174 För att bibehålla en hög nivå på den enhetliga rättstillämpningen träffas domare från hela landet och diskuterar och ut-
arbetar gemensamma förhållningssätt. Ett sådant exempel är Drogpraxisgruppen. 
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samt att om de väl är prövade, att det inte alltid är lätt att precisera domstolens resonemang.175 

En ytterligare problematisk faktor är att det tar tid för rättstillämpningen att bli enhetlig. Ett 

exempel på detta är då HD ändrar praxis från vad som tidigare gällt.176  

 

5.1.2 Den speciella straffvärdebedömningen av våldsbrott 

Sedan 1 juli 2010 ska det enligt 29:1 2 st. BrB särskilt beaktas om gärningen inneburit ett all-

varligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person i syfte att tydligare markera 

mot allvarlig våldsbrottslighet. Om det för gärningen föreskrivs fängelse i sex månader eller 

mer torde det vara att se som ett allvarligt angrepp. Eftersom mord föreskriver minst tio års 

fängelse är mord utan tvekan ett sådant brott som är ett allvarligt angrepp på någons liv.177 

Det sagda motiveras med att allvarliga våldsbrott idag utgör ett större hot mot enskilda än 

tidigare,178 samtidigt som andra brottstyper minskat i farlighet.179 Reformen har dock mötts av 

stor kritik, bl.a. av HD i NJA 2011 s. 89.  

 
”Det kan, särskilt när det gäller ändringen i 29 kap. 1 § BrB, diskuteras hur lämplig den valda tekniken är för 

att uppnå det angivna syftet och i vad mån den nya regleringen är förenlig med grundläggande straffrättsliga 

principer. (…) Klart är emellertid att reformen syftar till en markerad höjning av straffnivåerna för allvarliga 

våldsbrott i en storleksordning som indikeras av i motiven angivna exempel (a. prop. s. 40 ff.). Detta syfte bör 

vid rättstillämpningen respekteras inom ramen för vad som är förenligt med de genomförda lagändringarna.” 

 

     Lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2010 innebar således en skärpning av straffvär-

det dels genom att allvarlig våldsbrottslighet särskilt ska beaktas, dels genom att restriktivitet-

en avseende försvårande omständigheter slopades genom att t.ex. ta bort förstärkningsord.180  

                                                
175 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 121. 
176 Domstolarna hamnade i detta dilemma efter det att HD prövade ett dussintal narkotikadomar, däribland den så kallade 
Mefedrondomen som finns refererad i NJA 2011 s. 357. Praxis kom efter domarna att ändras markant på så vis att domarna 
gick från att i stora delar ha varit tabellbundna till att bli mer nyanserade i straffmätningen.  
177 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 14.  
178 Synen på en brottstyps allvarlighet förändras över tid beroende på samhällsutvecklingen. Lagstiftningen behöver därför 
ändras i samma takt. I jämförelse med för några årtionden sedan observeras t.ex. en lägre tolereras avseende angrepp mot den 
fysiska integriteten, individens rättigheter inom bl.a. familj och samhället har förstärkts, medvetenheten om de psykiska 
följdskadorna av fysiskt våld har ökat. En ökad anmälningsbenägenhet avseende allvarliga våldsbrott bekräftar det ovan 
sagda. På samma sätt som hoten om allvarliga våldsbrott har ökat utgör t.ex. förmögenhetsbrott ett mindre hot än tidigare 
eftersom den ökade levnadsstandarden har gjort det möjligt att skydda sig med hjälp av t.ex. lås och larmanordningar.  
179 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.  
180 Se bl.a. redogörelsen i avsnitt 6.1 avseende revideringen av 29:2 BrB. 
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6 Försvårande omständigheter i straffmätningshänseende 

6.1 Allmänt om försvårande omständigheter i straffmätningshänseende 
Straffvärdehöjande omständigheter som räknas upp i 29:2 BrB är brottsexterna faktorer och är 

sekundära till brottsinterna faktorer, d.v.s. de omständigheter som beaktas vid rubriceringen 

och gradindelningen av brottet. Omständigheterna i 29:2 BrB ska tas hänsyn till vid sidan av 

vad som gäller för varje särskild brottstyp.181  

     29:2 BrB är öppet formulerad. Punkterna kan beaktas som både brottsinterna och brottsex-

terna omständigheter beroende på när i prövningen av gärningen som de aktualiseras. Av vikt 

är att dessa inte ”dubbelräknas”. Dubbelräkningar strider mot proportionalitetsprincipen och 

allmänna rättviseföreställningar.182 Om en brottsintern omständighet orsakar att brottet rubri-

ceras som grövre, ska inte denna omständighet beaktas igen som en försvårande omständighet 

vid straffmätningen. Många straffbestämmelser behandlar vad som kan fästas avseende vid 

under prövningen av vilken brottsrubricering eller svårighetsgrad ett brott ska få.183 Om det 

vid brottsrubriceringen beaktats omständigheter som placerat brottet på en svårare grad men 

det fortfarande finns ett överskott av kvarvarande omständigheter kan dessa betraktas som 

brottsexterna försvårande omständigheter.184 Sådana hjälpmedel saknas dock i 3:1 BrB.  

     Domstolen ska alltså beakta och göra en samlad bedömning av alla omständigheter som 

kan påverka straffvärdet. Förutom att uppräkningen i 29:2 BrB inte är särskilt preciserad, är 

den heller inte uttömmande. Däremot kan listan ses som de mest vanliga och betydelsefulla 

omständigheterna.185 I den ursprungliga propositionen föreskrevs en restriktiv tillämpning av 

29:2-3 BrB.186 Efter 2010 lämnades restriktiviteten därhän genom ett flertal lättnader i be-

stämmelserna. Syftet var att de försvårande omständigheterna skulle ges större möjlighet att 

påverka vid straffvärdebedömningen för att hörsamma proportionalitetsprincipen på ett lämp-

ligare sätt. Vidare förväntades det ökade utrymmet för omständigheterna i 29:2-3 BrB leda till 

en bättre argumentation vid straffvärdebedömningen samt tydlighet vid rättegång och i dom, 

vilket främjar en enhetlig rättstillämpning.187 Genom att förmildra eller ta bort vissa förstärk-

ningsord skulle syftet uppnås. I anledning av reformen har Ulväng uttalat följande.  

 

                                                
181 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 38 f. 
182 Lagkommentar till 29:2 BrB, Karnovs Lexino. 
183 Borgeke, Månsson och Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 53. 
184 Lagkommentar till 29:2 BrB, Karnov Lexino. 
185 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 155. 
186 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 84.  
187 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 27 f. 
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”Syftet med denna del av reformen var (…) att spännvidden vid straffvärdebedömningen skulle öka, vilket får 

förmodas vara en uppmaning till domstolar att vara mer frikostiga med att identifiera och uppmärksamma kvali-

tativa skillnader.”188  

 

I och med ändringen av 29 kap. BrB år 2010 måste äldre praxis studeras med utgångspunkten 

att denna inte i alla delar ger uttryck för gällande rätt.189 Hovrättsfallen som studeras i denna 

uppsats är utvalda med tidigaste datum den 1 juli 2010 just av detta skäl. Äldre praxis kan 

dock ge vägledning så länge inte just de omnämnda reglerna eller deras funktioner är i fokus. 

     29:2 BrB är förenlig med proportionalitetsprincipen. Bestämmelsen ska bidra till en preci-

sering av vad som ska beaktas när straffvärdet konstateras. Alla omständigheter kan relateras 

till den kriminaliserade handlingens skadlighet alternativt gärningspersonens skuld. Omstän-

digheterna innehåller alltså inga rent prediktiva överväganden om t.ex. framtida återfall.190 

 

6.1.1 Subjektivt överskott 

Enligt 29:2 1 p. BrB kan det verka i straffskärpande riktning om den tilltalade haft en avsikt 

som gått längre än till det brottsliga resultat som åstadkommits. Eftersom effekten vid mord är 

att någon dör kan denna omständighet tänkas vara svår att tillämpa som straffskärpande vid en 

prövning av straffvärdet för ett mord. Därför presenteras denna punkt inte närmare inom ra-

men för denna uppsats.  

 

6.1.2 Stor hänsynslöshet 

Innan 2010 års ändring av 29:2 2 p. BrB föreskrevs det att särskild hänsynslöshet var en för-

svårande omständighet. Genom att ordet ”särskild” byttes ut till ”stor” omfattas nu fler fall.191        

     Det uttalas på flera ställen i lagen att en tilltalad som visat särskild hänsynslöshet är för-

tjänt av en strängare bedömning.192 I 3:1 BrB föreskrivs inget uttryckligen om hänsynslöshet 

men i straffskalan hänvisas det uttryckligen till 29:2 BrB om försvårande omständigheter.193 

     Vid beaktande denna omständighet ska det vara fråga om hänsynslöshet som går utöver det 

som är brottspecifikt. Det ska vara fråga om ett handlingssätt som går bortom vad som är er-

forderligt för att begå brottet och som parallellt objektivt sett varit ett uttryck för stor hänsyns-
                                                
188 Lagkommentar till 29:2 BrB, Karnov Lexino. 
189 Borgeke, Månsson och Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 54. 
190 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 93. 
191 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 6. 
192 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 157. 
193 Det finns dock bestämmelser som hänvisar till hänsynslöshet. Om den tilltalade visat särskild eller synnerlig hänsyns-
löshet vid misshandel föreskrivs det uttryckligen i 3:6 BrB att gärningen ska ha en högre gradindelning.  
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löshet.194 Vid mord är det således en fråga om huruvida den redan i sig hänsynslösa gärningen 

att beröva annan livet kan anses befinna sig inom ramen för vad som är ett ”normalt” sätt att 

döda någon jämfört med t.ex. dödande med tydlig karaktär av övervåld. Vad som ryms inom 

begreppet stor hänsynslöshet varierar, men något som är säkert är att det under alla omstän-

digheter i något avseende relaterar till vilken attityd den tilltalade haft gentemot offret och 

dennes upplevelse eller den skada som gärningen vållat utöver det som redan följer av brot-

tet.195 Genom praxisstudier torde innebörden av många försvårande omständigheter kunna 

tydliggöras i syfte att t.ex. ta reda på vilken sorts hänsynslöshet som är brottsintern respektive 

vad som går utöver gärningsbeskrivningen och därför får beaktas som brottsexterna faktorer. I 

NJA 2013 s. 376 uttalade HD att den tilltalade hade gjort sig skyldig till är ett lömskt angrepp 

på öppen gata mot en vid tillfället intet ont anande person som helt saknade möjligheter att 

komma undan och på så vis visat stor hänsynslöshet.  

     Stor hänsynslöshet och utnyttjande av skyddslös ställning överlappar varandra på så vis att 

faktorn att offret är skyddslöst kan resultera i att gärningen är att betrakta som hänsynslös, 

vilket aktualiserades i bl.a. NJA 1992 s. 85. Ett mycket ungt barn utsattes för misshandel ge-

nom slag och skakningar. Normalt hade detta bedömts som mindre allvarliga skador men då 

handlingen präglades av särskild hänsynslöshet bedömdes brottet som grov misshandel. HD 

beaktade barnets skyddslösa ställning i kombination med den tilltalades hänsynslöshet.  

 

6.1.3 Utnyttjande av skyddslös ställning 

Det är försvårande om en tilltalad utnyttjat någons skyddslösa ställning eller svårighet att 

värja sig enligt 29:2 3 p. BrB. Brott begångna mot barn, rörelsehindrade och äldre personer 

har ofta ett högre straffvärde än brott mot personer med bättre förutsättningar.196 T.ex. bör 

narkotikaförsäljning till barn eller ungdomar klassas som värre än till en vuxen och rån mot 

en rörelsehindrad person vara allvarligare än mot någon som hade kunnat freda sig. Utnytt-

jande av någons skyddslösa ställning ska tillmätas en betydande vikt, speciellt vid övergrepp 

mot barn där riskerna är stora att barnet får långa och svåra personliga skadeverkningar.197 

     I NJA 1992 s. 357 utsattes en blind person för ett rån. HD menade att den tilltalade på ett 

hänsynslöst sätt utnyttjat offrets skyddslöshet p.g.a. blindheten. I NJA 1994 s. 310 fälldes en 

man för mordet på sin sambo, som ansågs ha varit i en skyddslös ställning. I NJA 2000 s. 612 

                                                
194 Dahlström, Strand och Westerlund, Brott & påföljd, s. 458. 
195 Lagkommentar till 29:2 2 p. BrB, Karnovs Lexino. 
196 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 158. 
197 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 83.  



	   38 

beaktades skyddslös ställning tillsammans med 29:2 p. 4 BrB då en far hade misshandlat ett 

litet sjukligt barn samt NJA 2003 s. 174 där HD uttalade att det är särskilt försvårande att vål-

det riktat sig mot ett skyddslöst barn av personer som skulle stå för barnets trygghet.  

 

6.1.4 Utnyttjande av ställning m.m. 

Enligt 29:2 4 p. BrB är det försvårande om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller annars 

missbrukat ett särskilt förtroende. Om t.ex. en anställd stjäl något från sin arbetsgivare ska det 

ses som allvarligare än om en okänd person blir bestulen. Likaså ska om en anställd inom 

Kriminalvården smugglar narkotika till en intagen på en anstalt beaktas skärpande.198  

     Det är inte ovanligt att punkterna i 29:2 BrB överlappar varandra. I avsnitt 6.1.3 nämndes 

att denna punkt och utnyttjande av skyddslös ställning aktualiseras vid situationer där barn 

blir utsatta för brott av någon med ansvar för barnet.199 Ofta har den som uppfyller kraven i 

29:2 p. 3 BrB även utnyttjat sin ställning, vilket i sin tur kan kopplas samman med 29:2 p. 2 

BrB. En samlad bedömning av omständigheterna måste göras för att inte dubbelräkning ska 

ske. Paralleller kan dras till relationen mellan brottsinterna och brottsexterna omständigheter.  

 

6.1.5 Utnyttjande genom tvång eller svek samt missbruk av någons ungdom m.m. 

Utnyttjande genom tvång eller svek samt missbruk av någons ungdom kan ses som en spegel-

bild av 23:5 BrB.200 Vid lagändringen år 2010 togs förstärkningsordet ”allvarligt” bort för att 

främja en extensivare användning av regeln. Formuleringen korresponderar nu även bättre 

med 23:5 BrB.201 Den som förmått den som passar in i beskrivningen för 23:5 BrB202 ska be-

straffas hårdare.203 Bestämmelsen är t.ex. tillämplig då någon utnyttjas p.g.a. sitt narkotika-

missbruk för att förmås att delta i narkotikabrottslighet.204    

 

                                                
198 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 83. 
199 Se NJA 2000 s. 612 samt NJA 2003 s. 174. 
200 I bestämmelsen föreskrivs det att straffet för en gärning kan sättas under straffminimum om den tilltalade av någon, ge-
nom psykisk påverkan, har förmåtts att medverka till brott eller genom tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oför-
stånd eller beroende ställning. 
201 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., s. 43. 
202 Regeln ger möjlighet att reducera straffvärdet om den tilltalade förmåtts att medverka genom tvång, svek eller missbruk 
av den tilltalades ungdom, oförstånd eller beroende ställning. 
203 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 159. 
204 Prop. 1987/88:120, Straffmätning och påföljdsval m.m., s. 83. 
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6.1.6 Brottslighet i organiserade former 

29:2 6 p. BrB talar för en straffskärpning om brottet utgjort ett led i en brottslighet som har 

utövats i systematisk eller organiserad form eller om brottet föregåtts av särskild planering. 

Den organiserade brottsligheten kännetecknas bl.a. av en struktur med personer som agerat 

ihop i ett sällskap eller nätverk för att under en längre tid begå brott. Brottsligheten utmärks 

av systematik och särskild planering som går utöver vad som typiskt sett krävs för brottet. Vid 

mord kan det vara en försvårande omständighet om den tilltalade redan i förväg planerat hur 

den döda kroppen ska undanskaffas.205 Särskild planering behöver dock inte alltid föranleda 

ett högre straffvärde. Noga planering kan medföra ett lägre straffvärde om planeringen inne-

burit att eventuella risker att t.ex. skada någon annan har minimerats.206  

 

6.1.7 Diskriminerande motiv m.m. 

Denna punkt är en av de nyare då den infördes år 1994. I propositionen uttalas tydligt att brott 

med rasistiska motiv har ett särskilt högt straffvärde.207 Motivet enligt denna punkt behöver 

inte ha varit huvudmotivet för att bestämmelsen ska kunna beaktas. Det är dock en förutsätt-

ning att det genom brottet åstadkoms en kränkning av det slag som bestämmelsen avser.208  

     Motiv ägnat att kränka en person, folkgrupp eller en sådan grupp av personer p.g.a. ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan lik-

nande omständighet209 kan höja straffvärdet. Andra omständigheter som är tillräckligt mot-

svarande ett diskriminerande motiv kan omfattas av den icke uttömmande uppräkningen.210 

Bestämmelsen reviderades åtta år efter införandet år 2002 då sexuell läggning211 tillades.212  

     I NJA 1996 s. 509 prövades ett mord på en mörkhyad person. HD aktualiserade denna 

punkt som försvårande omständighet eftersom den tilltalade vid tiden hade en rasistisk in-

ställning och att ett motiv för gärningen var att kränka offret på grund av hans ursprung eller 

hudfärg. Det är värt att notera att det för aktualiseringen av bestämmelsen inte spelar roll om 

det är en person med utländsk bakgrund som angriper någon med ett ”svenskt” utseende.213  

 

                                                
205 SOU 2008:85, Straff i proportion till brottets allvar, s. 393. 
206 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 160. 
207 Prop. 1993/94:101, Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 21. 
208 Prop. 1993/94:101, Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 23. 
209 ”Annan liknande omständighet” är en slags anpassningsterm som markerar att tillämpningsområdet för denna punkt inte 
är begränsat till de fall som avses i 16:8 BrB om hets mot folkgrupp. 
210 Prop. 1993/94:101, Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 22. 
211 Uttrycket avser homo-, bi- och heterosexualitet men utesluter inte heller transsexualitet eller transvestitism. 
212 Prop. 2001/02:59, Hets mot folkgrupp m.m., s. 57. 
213 Prop. 1993/94:101, Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 22. 
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6.1.8 Gärning ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn 

Liksom diskriminerande motiv är även den åttonde punkten en ny försvårande omständighet, 

som infördes år 2003. Om ett brott varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i 

dess förhållande till en närstående person ska det vara försvårande. Detta för att ge ett hel-

täckande straffrättsligt skydd för barn i utsatta situationer, något i och för sig kanske skulle 

kunna rymmas inom punkterna om stor hänsynslöshet, utnyttjande av skyddslös ställning 

samt utnyttjande av ställning m.m. Lagstiftaren ville vara tydlig eftersom barn riskerar att 

berövas sin trygghet vid utsatthet för brott. Lagrådet var dock kritisk till bestämmelsens inne-

håll.214 Även Ulväng uttrycker oro för dubbelräkning. 
 

”Den överlappning som finns mellan (…) omständigheterna i 29:2 BrB innebär att man bör undvika att avse-

ende samma gärning(smoment) beakta flera straffskärpningsgrunder samtidigt. Om brottet är hänsynslöst för att 

det riktar sig mot ett skyddslöst barn av någon som utnyttjar sin ställning (som förälder) bör inte straffvärdet 

skärpas kumulativt med stöd av samtliga punkter; en sådan tillämpning skulle innebära ett orättvist dubbelbeak-

tande av samma försvårande omständigheter till den dömdes nackdel."215 

 

     Denna punkt torde vara den som HD hänvisade till i NJA 2013 s. 376. I domen finns ingen 

hänvisning till 29:2 p. 8 BrB, men HD uttrycker att det som var tveklöst mest försvårande var 

att den tilltalade med full insikt utförde mordet inför sina minderåriga barn. Det som 

dessvärre kan skapa förvirring är att HD i domen skriver att det faktum att mordet skett inför 

ögonen på barnen vittnar om en total hänsynslöshet. Det kan således anses vara oklart om HD 

syftar på att denna omständighet är att hänföra till den andra eller åttonde punkten i 29:2 BrB. 

     Personkretsen som regeln kan appliceras på är närstående personer, främst barnets 

mamma, pappa, fosterföräldrar men även t.ex. föräldrars sambor,216 mor- och farföräldrar, 

mostrar osv.217 Brottet måste inte riktas mot barnet. Regeln kan även aktualiseras då barnet är 

närvarande när brott begås mot en närstående person.218 Det krävs inte heller någon bevisad 

skada i form av minskad trygghet i det enskilda fallet. Det räcker med att brottet typiskt sett är 

sådant att tryggheten eller tilliten kan skadas. Den tilltalade behöver inte heller ha syftat att 

skada barnets trygghet eller tillit,219 uppsåt till de faktiska omständigheterna räcker.220  

                                                
214 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 207 f.  
215 Lagkommentaren till 29:2 8 p. BrB, Karnovs Lexino. 
216 Bestämmelsen passar vid t.ex. brott i nära relationer då ett barn ser sina föräldrar utsätta varandra för våld. 
217 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 114.  
218 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 71.  
219 I NJA 2005 s. 712 var en av prövningsfrågorna huruvida två barn kunde anses ha blivit ofredade då de bevittnade när de-
ras pappa utövade våld mot deras mamma. HD uttalade att det inte kan betvivlas att det för ett barn generellt sett innebär en 
allvarlig påfrestning att bevittna övergrepp från en förälder mot en annan. Pappan ansågs i detta fall ha varit helt likgiltig in-
för det faktum att han utsatt sina söner för de hemska upplevelserna. Det räckte dock inte för att gärningen skulle rubriceras 
som ofredande. Barnens närvaro vid den brottsliga gärningen fick istället en straffskärpande roll utifrån 29:2 8 p. BrB. 
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     Med barn åsyftas personer under 18 år, men regeln torde få störst betydelse i fråga om 

yngre barn,221 hur unga barn är dock inte klargjort. I NJA 2004 s. 437 tillämpades dock regeln 

med hänsyn till att en 14-årig av sina föräldrar utsatts för grov fridskränkning. 

 

6.1.9 Försvårande omständigheter som inte uppräknas i 29:2 BrB 

Förutom de i 29:2 BrB uppräknade omständigheterna kan även andra försvårande omständig-

heter vid mord påträffas i praxis. Enligt Åklagarmyndigheten finns det belägg för att påstå att 

det är försvårande att gärningsmomentet pågått under lång tid, att offret känt dödsångest eller 

varit utsatt för psykiskt lidande, att offret varit svagare, äldre, försvarslös eller annars haft 

svårt att skydda sig, att mordet planerats, att den tilltalade visat särskild förslagenhet, att gär-

ningspersonen haft möjlighet att besinna sig eller träda tillbaka, att mordet utförts med bruta-

litet, grymhet eller bestialitet, att den tilltalade agerat så att offret inte skulle hittas eller få 

vård, att gärningen begåtts i offrets hem eller varit ett överfall på allmän plats, att den tillta-

lade varit närstående eller på annat sätt nära till offret, att mordet begåtts samtidigt som annan 

allvarlig brottslighet eller att den tilltalade tidigare dömts för mord eller dråp.222 Några av 

dessa omständigheter kan på sätt och vis återspeglas i vissa punkter i 29:2 BrB, men eftersom 

domstolarna använder begrepp som t.ex. grymhet och brutalitet och inte stor hänsynslöshet, 

kan det tyda på att det inte är likadana omständigheter och att de därför ska bedömas separat.  

     Det nyss sagda kan även styrkas stöd av fall från HD. Vissa prejudikat meddelades i och 

för sig före de senaste lagändringarna, men de kan ändå beaktas eftersom det sedan 2010 skett 

en uppluckring och restriktiviteten kring de försvårande omständigheterna efterskänkts. I NJA 

1999 s. 531 förde HD en mycket utförlig diskussion om de omständigheter som förelegat un-

der mordet. Domstolen menade att det var starkt graverande att mordet begicks i samband 

med ett inbrott i en bostad under nattetid. Sättet som offret dödades på ansågs också av bety-

delse. Även om angreppet med kniv var tämligen kortvarigt var angreppet utfört med stor 

brutalitet då kroppen utsattes för ett stort antal knivhugg riktade mot skilda delar av kroppen. 

Det sistnämnda är en liknande omständighet som HD omnämner som försvårande i sin dom 

från februari 2016,223 då offret innan döden tillfogades omfattande och allvarliga skador. 

     I NJA 2013 s. 376 riktade sig brottet mot en närstående, den tilltalade utnyttjade uppsåtlig-

en offrets skyddslösa ställning och svårighet att värja sig. Därtill var angreppet lömskt och på 

                                                                                                                                                   
220 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 111.  
221 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 111.  
222 RättsPM 2011:6, Påföljd för mord, s. 5. 
223 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer B 4653-15. 
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en allmän plats mot en intet ont anande person som helt saknade möjligheter att undkomma 

angreppet. Genom gärningen visade den tilltalade stor hänsynslöshet, vilket regleras i 29:2 p. 

2 BrB. För straffskärpning talade därtill att den tilltalade före mordet gjort sig skyldig till all-

varlig brottslighet gentemot offret i så hög grad att offret och barnen inte kunde leva ett nor-

malt liv. Det tveklöst allra mest försvårande var att den tilltalade med full insikt begick mor-

det inför ögonen på sina minderåriga barn, som därmed berövades sin mamma.  

     Det kan sammantaget fastställas att det vid studiet av försvårande omständigheter i sam-

band med mord är relevant att även söka svar utanför 29:2 BrB eftersom uppräkningen endast 

är exemplifierande. I de nämnda prejudikaten från HD hänvisas enbart till 29:2 p. 2 samt 9 

BrB. Resten är okodifierade omständigheter. Därför är sammanställningar liknande Åklagar-

myndighetens tacksam för förståelsen av vilka omständigheter som är försvårande. Omstän-

digheterna är av speciell karaktär då de hänför sig till ett mycket säreget brott. Hur stor effekt 

som omständigheterna i 29:2 BrB respektive de som utarbetats i praxis ska ge är inte reglerat.  

 

7 Hovrätternas tolkning av försvårande omständigheter  

7.1 Inledande noteringar 
I detta avsnitt presenteras den studie som gjorts av 38 st. hovrättsfall och två fall från HD.224 

HD-fallen är medtagna i undersökningen eftersom de försvårande omständigheterna som om-

nämns i de fallen torde ha ett större prejudikatvärde än de omständigheter som endast berörts i 

hovrättsfall. Avgörandena är utvalda baserat på de kriterier som presenteras i avsnitt ett. 

Rättsfallen är kortfattat utvalda utifrån att den tilltalade döms för ett mord till antalet under 

perioden 1 juli 2010 t.o.m. 25 mars 2016. I vissa fall har den tilltalade även fällts för andra 

brott, men domstolen har antingen gjort en straffvärdebedömning för mordet separat eller så 

har straffvärdet för det andra brottet inte gett något märkbart genomslag. Försiktighet har iakt-

tagits vid jämförelser med praxis som är daterad tidigare än 1 juli 2010 då avgöranden som 

meddelats därefter p.g.a. ändringen av 29:1-2 BrB kan generera ett högre straffvärde. Tanken 

är att de utvalda rättsfallen ska illustrera hur rätten tar sig uttryck i form av avvägningar och 

resonemang som domstolarna för vid beaktandet av försvårande omständigheter vid straff-

mätningen för mord.  

                                                
224 Se bilaga 1 p. 1. 
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     Normalstraffet för mord, vilket behandlas i avsnitt 4.3.2.1 och 7.2, är i den fortsatta redo-

görelsen utgångspunkten eftersom de försvårande omständigheterna skärper straffvärdet i 

relation till normalstraffet 14 års fängelse. På så sätt tydliggörs vilka omständigheter som be-

döms som brottsinterna respektive brottsexterna. 

 

7.2 Normalstraffet för mord  

HD uttalade i domskälen till NJA 2013 s. 376 att 14 års fängelse ska vara normalstraffet för 

mord. Normalstraffet gör det möjligt att med hänsyn därtill dra slutsatser om den genom-

slagskraft som försvårande omständigheter kan få var för sig eller tillsammans vid straffvär-

debedömningen. Normalstraffet blir således ett utgångsläge som påverkas av 29:2-3 BrB. 

     Efter lagändringen år 2014 kan det sägas att det rådde osäkerhet i rättstillämpningen ef-

tersom ett flertal hovrätter tolkade reformen av 3:1 BrB på så vis att normalstraffet skulle an-

ses ha ökat från 14 år till 15-16 år. Hovrätten för Västra Sverige uttalade i en dom meddelad i 

februari 2015225 följande.  

 
”Propositionsuttalandena i denna fråga måste förstås som att lagändringen syftar till att inte bara en ökad till-

lämpning av livstidsstraffet, utan även att utgångspunkten för straffvärdet skall vara ett längre tidsbestämt fäng-

elsestraff än de 14 år som Högsta domstolen angav (...). Enligt hovrättens uppfattning har lagändringen fått till 

följd att utgångspunkten numera får anses vara 15 år, dvs. för de fall där varken förmildrande eller försvårande 

omständigheter finns.”  

 

     Denna uppfattning avseende ett ökat normalstraff fick även medhåll av bland annat Svea 

hovrätt i juni 2015.226 Svea hovrätt placerade dock normalstraffet ett år högre än Hovrätten 

för Västra Sverige. I domskälen yttrades följande.  

 
”I förarbetena anges (…) att en effekt av lagändringen är att straffnivån även för mord som inte bestraffas med 

fängelse på livstid höjs samt att hela straffskalan bör användas vid straffmätningen (se prop. 2013/14:194 s. 17 

och 29). (…) Hovrätten finner att straffvärdet för gärningen motsvarar fängelse i 16 år.” 

 

     HD omkullkastade hovrätternas egna nyutarbetade riktlinjer kring normalstraffet i februari 

2016.227 Enligt HD ska normalstraff fortsatt vara det som fastställdes i NJA 2013 s. 376. 2014 

års lagändring inte ska ses som något annat än ett förtydligande av tidigare rådande rättsläge 

                                                
225 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nummer B 1074-15. 
226 Svea hovrätt, dom 2015-06-02, mål nummer B 2369-15. 
227 Högsta domstolen, dom 2016-02-03,  mål nummer 4653-15. 
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eller kanske t.o.m. en begränsning att döma till livstid. Frånvaro av kommentar kring normal-

straffet i förarbetet till 2014 års lagändring kan vara en orsak till den problematiska situation-

en. Under ett och ett halvt års tid var normalstraffet svävade mellan 15 och 16 års fängelse. I 

verkställighetstid är det fråga om åtta månaders skillnad.228 Det tåls att funderas på huruvida 

detta är rättssäkert då förutsebarheten under tiden fram till dess att HD förklarade rättsläget 

var i gungning. Rättstillämpningen var därtill uppenbarligen inte heller enhetlig. 

 

7.3 Hovrätternas domskäl med anledning av rubricering av uppsåtligt dödande  
Innan straffvärderingen kan påbörjas ska brottsrubriceringen vara klar eftersom domstolen 

måste veta vilken straffskala som ska tillämpas. I studien har det framkommit att domskälen i 

allmänhet är få och kortfattade i fråga om valet mellan mord och dråp. Den tilltalades skuld 

behandlas vanligtvis utförligt, för att sedan mynna ut i att det genom ett fåtal meningar kon-

stateras att brottet ska rubriceras som mord. I åtta fall229 hänvisar hovrätten till tingsrättens 

bedömning medan domstolen i resterande fall avhandlar rubriceringsfrågan i en till två me-

ningar. Att hovrätterna tenderar att vara kortfattade i sina resonemang kan förvisso tala för att 

det i de flesta fallen inte är svåra gränsdragningar. Utredningen avseende rubricering tenderar 

däremot att vara längre i tingsrätten.  

     Det finns dock exempel på domskäl då frågan fått en större plats än i övriga fall. I ett mål 

om dråp uttalade hovrätten230 att det fanns både försvårande och förmildrande omständigheter 

som skulle beaktas vid rubriceringen. Det avgörande var att den tilltalade själv blivit angripen 

av offret och i ett inledande skede hade rätt att försvara sig. Försvårande omständigheter så 

som planering och särskild förslagenhet, vilka brukar indikera att gärningen ska rubriceras 

som mord saknades. Det uppsåtliga dödandet rubricerades således som dråp. I ett annat mål 

från samma domstol231 var rubriceringsfrågan central eftersom offret provocerat den tilltalade, 

vilket lett till svårigheter för densamme att besinna sig. Med hänvisning till NJA 1995 s. 464 

menade hovrätten att förhållandevis allvarlig provokation snarare bedöms som dråp än mord. 

Det förelåg dock så många försvårande omständigheter att någon annan rubricering än mord 

inte kunde bli aktuell. Med hänsyn till att provokationen inte fick genomslag vid rubricering-

en, fastslogs straffvärdet på gärningen vara 12 års fängelse. Det kan tolkas som att straffvärdet 

                                                
228 Detta under förutsättning att den dömde enligt huvudregeln i 26:6 BrB avtjänar 2/3 av det utdömda fängelsestraffet. 
229 Se bilaga 1 p. 2.  
230 Göta hovrätt, dom 2012-12-20, mål nummer B 3053-12. 
231 Göta hovrätt, dom 2012-10-15, mål nummer B 2602-12. 
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hade varit betydligt högre om ingen provokation hade skett. Den allvarliga provokation som 

den tilltalade hade fått utstå fick därför stor inverkan på straffvärdet i mildrande riktning.   

     Exemplen stödjer tesen om att hovrätterna mestadels är kortfattade i sin argumentation. 

Orsaken kan vara att rubriceringen generellt sett inte tenderar vara en vansklig fråga. Det kan 

därför tolkas som att de flesta fallen som resulterar i mord inte är gränsfall. Då utgångspunk-

ten för uppsåtligt dödande är mord, är det inte uppseendeväckande att fall som rubriceras som 

dråp genererar utförligare domskäl. Resonemangen i rubriceringsfrågan liknar de som före-

kommer vid straffmätning, vilket inte anmärkningsvärt då omständigheterna kan beaktas på 

såväl rubricerings- som straffmätningsnivå. Omständigheterna får däremot inte dubbelräknas! 

 

7.4 Dubbelräkning  
I den sistnämnda domen232 tydliggör domstolen vikten av att inte dubbelräkna försvårande 

omständigheter. Det uppsåtliga dödandet var oplanerat och orsakade ingen dödsångest. Däre-

mot var det nästan oprovocerade, stegrande och besinningslösa våldet inte kortvarigt. Trots 

flera tillfällen att besinna sig gjordes inte det. Omständigheter talade tillsammans för rubrice-

ringen mord. För att undvika dubbelräkning kunde omständigheterna därefter inte skärpa 

straffvärdet, så som annars är brukligt. Genom hänvisning till tingsrättens bedömning konsta-

terade hovrätten att straffvärdet för gärningen var normalstraffet 14 års fängelse. De försvå-

rande omständigheterna hade således redan räknats av vid rubriceringen och kunde därför inte 

få genomslag även vid straffvärdebedömningen. Det anförda är i sig inte anmärkningsvärt, 

men undvikandet av dubbelräkning kan i detta fall möjligen ha varit för långtgående och de 

försvårande omständigheterna kan har fått för litet genomslag. Ur rättssäkerhetshänsyn, moti-

verat utifrån ne bis in idem, är detta dock bättre än att de dubbelräknas.  

 
 

7.5 Försvårande omständigheter som framkommit i rättsfallsgranskningen 
I avsnitt 6 presenteras en kartläggning av vilka omständigheter som ska vara försvårande en-

ligt 29:2 BrB. I detta avsnitt presenteras hur den gällande rätten tar sig i uttryck i praktiken. 

Det kan inledningsvis konstateras att det kan upplevas anmärkningsvärt att det endast i ett av 

de granskade fallen gjorts en hänvisning till någon punkt i 29:2 BrB. Det krävs därmed att en 

tolkning av huruvida omständigheterna finns att passa in under de punkter som finns föreskri-

vet i lagen eller om omständigheterna är sådana som inte är kodifierade. Ur rättssäkerhetssyn-

                                                
232 Göta hovrätt, dom 2012-10-15, mål nummer B 2602-12. 
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punkt och främst med hänvisning till legalitetsprincipen kan det ifrågasättas om systemet är 

önskvärt eftersom det inte ges någon tydlig ram för vilka omständigheter som får beaktas. Vid 

sidan av de uttryckliga omständigheterna uppräknade i 29:2 BrB finns ett flertal andra om-

ständigheter som kontinuerligt beaktas av domstolarna. Vissa av dessa finns att hitta i domar 

från HD, medan andra har kommit att bli en del av underrättspraxisen på området.  

     Vid studiet av hovrättsdomarna har ett flertal gemensamma drag i försvårande omständig-

heter som aktualiseras identifierats. Det finns givetvis oändligt många situationer som kan 

uppkomma med oräkneliga kombinationer av omständigheter. Därför kommer gemensamma 

och särskiljande tendenser som återfunnits i de granskade fallen att presenteras i det följande.  

 

7.5.1 Utdraget händelseförlopp  

Att nästintill alla mord präglas av någon typ av hänsynslöshet förbluffar ingen. I 29:2 BrB 

regleras stor hänsynslöshet som en försvårande omständighet. Det förvånar inte att denna för-

svårande omständighet ofta aktualiseras vid straffmätningen för mord med tanke på att det i 

samtliga förarbeten konstateras att uppsåtligt dödande av en annan människa är bland det 

mest förkastliga en människa kan göra. Ett flertal av de omständigheter som sammanställts av 

Åklagarmyndigheten233 kan möjligen insorteras som underrubriker till 29:2 BrB.  

     Det faktum att gärningen pågått under en lång tid kan i sig tyda på hänsynslöshet genom 

att offret fått utstå ett långt händelseförlopp. I nio av de granskade fallen234 har hovrätten som 

en egen försvårande punkt påtalat att det varit ett åtminstone inte kortvarigt händelseförlopp. 

Exempel på sådana fall är ett fall där offret ströps i ungefär 7-10 minuter235 samt ett annat fall 

där offret utsattes för 107 knivhugg, vilket måste ha pågått i flera minuter.236 I det senare fal-

let påtalade domstolen att det var problematiskt att det inte gick att bestämma hur lång tid 

angreppet pågick. Genom fynden på kroppen kunde det dock fastställas att det tar ett flertal 

minuter att tilldela en kropp över hundra knivhugg. Liknande ställningstaganden utifrån till-

vägagångssättet har gjorts i övriga fall då denna försvårande omständighet förelegat.  

     Gemensamt för de beskrivna gärningarna är att de ger uttryck för hänsynslöshet eftersom 

offret har fått utstå ett angrepp som pågått under en inte alltför kort tid. Med stor sannolikhet 

har angreppet pågått längre än vad som behövts för att åstadkomma det uppsåtliga dödandet. 

Det kan tolkas som att domstolarna ser denna omständighet som försvårande. Detta kan stäl-

                                                
233 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2011:6, Påföljd för mord, s. 5. 
234 Se bilaga 1 p. 3. 
235 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nummer 415-15. 
236 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2013-05-07, mål nummer 334-13. 
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las i relation till fall då offret dött direkt efter att det första våldet utövats. Ett exempel på 

detta är då offret skjuts med ett skott i huvudet eller hjärtat och dör omedelbart. En sådan om-

ständighet torde inte skärpa straffvärdet på brottet. Däremot kan det i och för sig vara en för-

svårande omständighet att använda ett livsfarligt vapen i exempelvis en folkmassa.  

     Huruvida ett utdraget händelseförlopp är en omständighet som ska fogas in under 29:2 2 p. 

BrB eller om det är en försvårande omständighet som faller utanför uppräkningen är svårt att 

svara på. I vissa domskäl påtalar domstolarna att denna omständighet tillsammans med andra 

sammantaget gör att gärningen är att anse som ”hänsynslös”, ”särskilt hänsynslös”, ”mycket 

hänsynslös” osv. Begreppsbildningen är tämligen oklar. Enligt 29:2 2 p. BrB krävs stor hän-

synslöshet. När domstolarna använder begreppet hänsynslöshet blir det således svårt att tolka 

om de hänvisar till stadgandet i 29:2 2 p. BrB eller beaktar hänsynslöshet som i och för sig 

inte når upp till rekvisitet ”stor hänsynslöshet”. Oavsett torde det inte råda något tvivel om att 

ett utdraget händelseförlopp är en försvårande omständighet som domstolarna lägger relativt 

stor vikt vid.  

 

7.5.2 Dödsångest, lidande etc. 

Till ett utdraget händelseförlopp kan ofta det faktum att offret t.ex. känt dödsångest kopplas. 

Genom tolkning av domarna framkommer tendenser som tyder på att ju längre händelseför-

lopp vid ett icke medvetslöst tillstånd desto större dödsångest torde offret uppleva. Detta ute-

sluter dock inte att ett kort händelseförlopp inte kan medföra dödsångest hos offret. I ett 

granskat fall var tiden från det att offret angreps av den tilltalade fram till att offret utsattes för 

den dödande gärningen troligen inte lång. Däremot måste offret ha förstått vad som var på väg 

att hända. Av den anledningen ansåg domstolen att denna omständighet kunde beaktas i skär-

pande riktning.237 Ett tydligt fall där kopplingen mellan ett utdraget händelseförlopp och li-

dande eller dödsångest är det tidigare nämnda strypningsfallet som pågick i 7-10 minuter.238 I 

ett sådant fall är det naturligt att offret känt en stark dödsångest. 

     I 22 fall239 har domstolen i skärpande riktning beaktat att offret upplevt stark dödsångest 

eller ett svårt lidande. I de fall där denna omständighet inte beaktats ha orsaken varit bland 

annat att händelseförloppet varit så kortvarigt att offret möjligen inte kunnat uppfatta vad som 

hänt eller att döden var nära förestående. I andra fall har det helt enkelt inte gått att klargöra 

                                                
237 Göta hovrätt, dom 2016-02-08, mål nummer 3402-15. 
238 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nummer 415-15. 
239 Se bilaga 1 p. 4. 
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vad offret känt.240 Omständigheten kan anses vara nära sammankopplad med längden på hän-

delseförloppet. Omständigheterna nämns i majoriteten av fallen tillsammans och det finns 

anledning att tro att dessa omständigheter ofta sammanvägs vid beräkningen av straffvärdet.  

 

7.5.3 Grymhet, brutalitet, övervåld och tortyr 

Grymhet, bestialitet, brutalitet och tortyr kan liksom dödsångest, lidande och ett långt händel-

seförlopp sammankopplas med t.ex. 29:2 2 p. BrB. Grymhet, bestialitet, brutalitet och tortyr-

liknande tillvägagångssätt omnämns i 17 domar.241 Det kan t.ex. handlar om att offret innan 

den dödande handlingen utsätts för att olja hälls i ansiktet. Liksom tidigare diskussioner angå-

ende hänsynslösa tillvägagångssätt är dessa faktorer inte främmande för en handling då en 

människa uppsåtligen dödas. Däremot kan det påtalas att dessa omständigheter tydligt visar 

ett tillvägagångssätt som går utöver vad som krävs för att föröva brottet.  

     I fyra av de granskade fallen242 förelåg tortyr- eller avrättningsliknande förhållanden. I ett 

fall tvingades offret att utstå flera timmars lång tortyrliknande misshandel innan den dödande 

handlingen företogs.243 I resterande fall uttalade hovrätten att handlingarna var av avrätt-

ningskaraktär eller rena avrättningar. 

     Vilken tyngd dessa omständigheter har i förhållande till straffvärdet är svårt att uttala sig 

om. Det kan dock konstateras att fall där tortyr- eller avrättningsliknande inslag funnits har 

haft stor betydelse i straffskärpande riktning. Det har dock bara förekommit fyra fall, men 

hovrätterna uttalar sig mycket tydligt på vilket sätt som omständigheten påverkar straffvärdet.   

 

7.5.4 Fysiskt underläge och utsatt plats 

Att offret varit svagare, äldre, försvarslöst eller haft svårt att skydda sig faller in under 29:2 3 

p. BrB. I 28 fall244 har offret av olika anledningar befunnit sig i en underlägsen position. I RH 

2011:69 berövades en sjuårig pojke livet av sin pappa. Domstolen ansåg att det var försvå-

rande att pojken varit i ett fysiskt underläge jämfört med sin fullvuxne far. I ett annat fall var 

det tvärtom en äldre person som p.g.a. sin ålder var fysiskt underlägsen.245 Ett rörelsehindrat 

offer har också ansetts vara en sådan omständighet.246    

                                                
240 Indikatorer om dödsångest eller lidande förekommer t.ex. genom skrik på hjälp eller kamp för sitt liv. 
241 Se bilaga 1 p. 5. 
242 Se bilaga 1 p. 6. 
243 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nummer B 650-11. 
244 Se bilaga 1 p. 7. 
245 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nummer B 268-12. 
246 Svea hovrätt, dom 2014-11-06, mål nummer B 8502-14. 
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     Att brottet begås mot en person som är i fysiskt underläge kan även förstärkas genom att 

offret befinner sig på en plats utan möjlighet att tillkalla hjälp. I 13 fall247 har det ansetts vara 

en försvårande omständighet att offret bragts om livet i sitt eget hem. Det kan däremot även 

tvärtom vara försvårande att begå ett mord på en offentlig plats. Bland de utvalda rättsfallen 

fanns ett fall där offret dödades på en ödslig248 plats. Det gemensamma för båda situationerna 

är att offret saknat möjlighet att tillkalla hjälp. 

 

7.5.5 Planering 

Huruvida dödandet planerats i förväg är en omständighet som ibland aktualiseras redan på 

rubriceringsstadiet. Planering är en omständighet som tyder på att brottet ska rubriceras som 

mord. Om det inte redan beaktats på rubriceringsstadiet ska det beaktas vid straffmätningen 

som en brottsextern omständighet. Så skulle t.ex. kunna vara fallet om det inte föreligger 

några förmildrande omständigheter som tyder på att gärningen borde rubriceras som något 

annat än utgångspunkten: mord. I så fall beaktas planering inte vid rubriceringsstadiet utan 

ska överlåtas att beaktas vid straffvärdebedömningen.  

     I åtta fall249 har hovrätten beaktat planering eller avsaknad av ren impulshandling som en 

försvårande omständighet. Planering kan föreligga i form av t.ex. kartläggning av offret samt 

möjliga sätt att döda densamma250 eller införskaffande av mordvapen.251 Planering av ett 

mord talar starkt för att den tilltalade haft en hög grad av uppsåt. I fem fall252 ansågs det för-

svårande att den tilltalade hade ett avsiktsuppsåt. Dessa fall har dock inte alltid sammanfallit 

med de fall där domstolen särskilt beaktat att mordet varit planerat. Detta kan uppfattas som 

förvirrande. En förklaring kan vara att domstolen inte separerar dessa två omständigheter utan 

ser det som en och samma. Om så är fallet kan en större tydlighet från domstolarna med vad 

som avses som försvårande efterfrågas.  

     I sex fall253 var mordets motiv uttalat. Därför skärptes straffvärdet. Det har i dessa fall varit 

fråga om bl.a. motiv baserade på heder,254 hämnd255 och sexuella preferenser.256 Brottets mo-

tiv och den tilltalades avsikt är omständigheter som enligt 29:1 BrB särskilt ska beaktas.  

                                                
247 Se bilaga 1 p. 8. 
248 Göta hovrätt, dom 2016-02-08, mål nummer B 3402-15. 
249 Se bilaga 1 p. 26. 
250 Göta hovrätt, dom 2015-03-18, mål nummer B 93-15. 
251 Göta hovrätt, dom 2016-02-29, mål nummer B 3119-15. 
252 Se bilaga 1 p. 9. 
253 Se bilaga 1 p. 10. 
254 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2013-05-07, mål nummer B 334-13. 
255 Svea hovrätt, dom 2014-01-24, mål nummer B 11059-13. 
256 Göta hovrätt, dom 2016-02-08, mål nummer B 3402-15. 
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7.5.6 Frånvaro av besinning  

Den tilltalades möjlighet, men val att inte besinna sig och avbryta det brottsliga angreppet är 

en omständighet som inte är helt ovanlig. I nio granskade fall257 har detta beaktats i skärpande 

riktning. HD beaktade i ett fall att den tilltalade påbörjat en misshandel av offret, för att sedan 

avbryta, lämna platsen och sedan återvända till platsen för att skära halsen av offret som en 

försvårande omständighet.258 I ett annat fall påtalade rätten uttryckligen att det fanns god tid 

för den tilltalade att besinna sig, avbryta angreppet och påkalla hjälp. Eftersom den tilltalade 

inte agerade på det önskvärda sättet, blev agerandet en grund för straffskärpning.259  

     Det är inte ovanligt att omständigheten förekommer i samband med fall där även övervåld 

förekommer. Omständigheterna kan i viss mån sägas höra samman. Det är inte orimligt att 

sammankoppla dessa eftersom den tilltalade, när den inte kunnat besinna sig, också möjligen 

brukat övervåld med tanke på hur den tilltalade agerar. Vilken tyngd som omständigheterna 

får tillsammans är svårt att uttala sig om. Det finns dock tendenser som visar att övervåld och 

brutalitet torde väga tyngre än det faktum att den tilltalade inte avbrutit angreppet. Det kan 

möjligtvis förklaras med att det alltid finns en möjlighet att avbryta sitt brottsliga angrepp.  

 

7.5.7 Försök att dölja brottet 

Det är försvårande om den tilltalade gjort försök att dölja sitt brott genom att t.ex. dölja offret. 

Omständigheten beaktades som försvårande i tre fall då de tilltalade på ett mycket vårdslöst 

sätt gömt offret i ett klädskåp,260 försökt iscensätta brottsplatsen så att det skulle se ut som en 

naturlig död261 samt genom anläggande av brand.262  

     Ett annat tillvägagångssätt som syftar till att förenkla döljandet är att skymfa liket genom 

t.ex. styckning. För detta kan den tilltalade dömas separat för brott mot griftefriden enligt 

16:10 BrB. Omständigheten kan dock beaktas som försvårande inom ramen för mord. Ett 

sådant fall förekom bland de utvalda rättsfallen,263 men i tre fall264 dömdes det separat för 

brott mot griftefrid.   

 

                                                
257 Se bilaga 1 p. 11. 
258 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer 4653-15. 
259 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nummer B 690-12. 
260 Göta hovrätt, dom 2016-02-08, mål nummer B 3402-15. 
261 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nummer B 268-12. 
262 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nummer B 183-13. 
263 Göta hovrätt, dom 2015-03-18, mål nummer B 93-15. 
264 Se bilaga 1 p. 12. 
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7.5.8 Närstående 

I 29:2 8 p. BrB föreskrivs att om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten 

hos ett barn i dess förhållande till en närstående person ska det tala i skärpande riktning. Det 

är dock inte endast då barn är inblandade i mordet som närståendeperspektivet påverkar 

straffvärdet. Att offret och den tilltalade har en närståenderelation till varandra talar i skär-

pande riktning enligt den hovrättspraxis som studerats. I 19 fall265 har det förelegat en närstå-

enderelation mellan offret och den tilltalade, vilket fått straffvärdeskärpande effekter.  

     I sex av dessa fall266 har det beaktats att ett eller flera barn har förlorat en eller flera föräld-

rar. I ett fall uttryckte hovrätten att det var försvårande att den tilltalade hade berövat sin före 

detta flickvän livet. Det som ansågs som mycket försvårande var att den tilltalade genom sin 

handling även dödade barnet i hennes mage.267 I ett annat fall uttalade hovrätten att det var 

mycket försvårande att offrets barn inte bara förlorat sin mamma utan även får leva med 

traumat att deras far dödat henne.268 I resterande fall har det handlat om närståenderelationer i 

form av samboskap, äktenskap, avslutade kärleksrelationer samt blodsband.   

 

7.5.9 Åklagarmyndighetens rättspromemoria och resultatet av rättsfallsstudien 

Det kan konstateras att det finns stöd för att de omständigheter som Åklagarmyndigheten pre-

senterade i sin rättspromemoria år 2011269 fortsätter att användas av domstolarna. Av de i 

avsnitt 6.1.9 uppräknade omständigheterna som Åklagarmyndigheten menar att det finns un-

derlag för att anse vara försvårande återfinns i rättsfallsstudien alla omständigheter förutom 

att mordet begåtts samtidigt som annan allvarlig brottslighet och att den tilltalade tidigare 

dömts för mord eller dråp. Att dessa omständigheter inte förekommit i rättsfallsstudien torde 

inte vara särskilt uppseendeväckande då det är omständigheter som kan antas vara mindre 

frekvent förekommande än t.ex. att offret är en närstående.   

     Det kan således slås fast att det finns ett gediget underlag av hovrättsdomar där domstolar-

na under en längre period beaktat samma omständigheter som försvårande. Att omständighet-

erna regelbundet omnämns som försvårande tyder på att det inte finns någon större anledning 

att ifrågasätta huruvida de kan skärpa straffvärdet för gärningen. Någon brist på förutsebarhet 

avseende huruvida dessa omständigheter är försvårande torde alltså inte föreligga.    

 
                                                
265 Se bilaga 1 p. 13. 
266 Se bilaga 1 p. 14. 
267 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nummer B 5145-15. 
268 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nummer B 667-15. 
269 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2011:6, Påföljd för mord. 
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7.6 De försvårande omständigheternas påverkan på straffvärdet 
Utgångspunkten och normalstraffet för ett mord till antalet är 14 års fängelse under förutsätt-

ning att det inte föreligger några omständigheter enligt 29:2-3 BrB. Om det föreligger både 

försvårande och förmildrande omständigheter av samma tyngd är det inte ovanligt att 14 års 

fängelse utdöms. I en situation med övervägande försvårande omständigheter ska däremot 

domstolen placera straffvärdet på en högre nivå, vilket styrs av bl.a. proportionalitetsprinci-

pen. Domstolens har i uppgift att avgöra vilka omständigheter som ska beaktas i skärpande 

riktning samt vilken tyngd omständigheterna har i det enskilda fallet. Därefter görs en sam-

manvägning av omständigheterna som resulterar i ett samlat straffvärde. Domstolarna har att 

beakta de riktlinjer som utarbetades av HD i domskälen till NJA 2013 s. 376. För en enhetlig 

rättstillämpning ska nedanstående följas och respekteras.  

 
”För att straffet ska bestämmas till fängelse sexton år bör det tvärtom krävas att det kan konstateras att omstän-

digheterna sammantagna tydligt talar för ett högre straff medan fängelse arton år bör tillämpas endast i de fall 

då omständigheterna är mycket försvårande, samtidigt som de inte är av sådant slag att livstids fängelse bör 

dömas ut.”  

 

7.6.1 Hur HD beaktat försvårande omständigheter ur straffvärdehänsyn sedan 2010 

Hovrätterna hade under tiden från det att den nya lagstiftningen trädde i kraft år 2014 fram till 

HD:s avgörande i februari 2016270 utarbetat en något spretig praxis gällande påföljd för mord. 

Klargörandet angående tillämpningen av 3:1 BrB från HD i februari 2016 var därför välkom-

men. Domens effekter på gällande rätt har redogjorts för i tidigare avsnitt. Den tilltalade hade 

i tingsrätten dömts till livstids fängelse, medan hovrätten sänkte straffet till 18 års fängelse. 

HD sänkte straffet ytterligare till 16 års fängelse. De försvårande omständigheterna i fallet var 

att offret innan döden inträffade hade utsatts för stor brutalitet genom tillfogande av omfat-

tande och allvarliga skador. Att den tilltalade hade avsiktsuppsåt till brottet påverkade dessu-

tom straffvärdet i skärpande riktning. Det kan alltså konstateras brutalitet samt avsiktsuppsåt i 

kombination torde föranleda ett straff om 16 års fängelse då de gemensamt tydligt talar för ett 

högre straff. För att straffvärdet skulle placeras på nästa ”trappsteg” krävde således endast två 

st. försvårande omständigheter. Det kan funderas över huruvida underrätterna är för generösa 

i beaktningen av försvårande omständigheter eftersom straffet sänkts vid varje prövning. Nå-

got ytterligare angående hur försvårande omständigheter i stort ska hanteras av domstolarna 

                                                
270 Högsta domstolen, dom 2016-02-03, mål nummer 4653-15. 



	   53 

kan däremot inte utläsas ur domen. För att kunna konstatera tydligare tendenser av hur dom-

stolarna hanterar frågan har därför en del av rättsfallstudiet i denna uppsats fokuserat på anta-

let försvårande omständigheter som förelegat i relation till det utdömda straffet. Detta för att 

kunna visa på hur hovrätterna i dessa fall faktiskt tenderar att värdera de försvårande omstän-

digheterna vid straffmätningen.  

     I NJA 2013 s. 376 finns exempel på försvårande omständigheter som torde föranleda livs-

tids fängelse. Det var i fallet försvårande att offret var närstående till den tilltalade, att den 

tilltalade utnyttjade offrets skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig, att den tilltalade 

visat stor hänsynslöshet, att den tilltalade tidigare hade gjort sig skyldig till ett allvarligt brott 

mot offret. Det som var mest försvårande var dock tveklöst att den tilltalade med full insikt 

om det, hade utfört gärningen inför sina minderåriga barn och dessutom genom gärningen 

berövat dem deras mamma. Därför ansågs gärningen ha ett synnerligen högt straffvärde. 

Straffvärdet ansågs ligga på livstids fängelse. På grund av den tilltalades psykiska tillstånd 

dömdes däremot inte till livstids fängelse utan till ett tidsbestämt fängelsestraff. Det förefaller 

rimligt att genom en jämförelse med domen från HD i februari 2016 anta att ju fler försvå-

rande omständigheter, desto större blir presumtionen för att ett högre straff ska utdömas. Det 

föreligger dock helt olika omständigheter som beaktas som försvårande i dessa två fall. Det 

går således inte att utläsa i vilken mån varje omständighet för sig har påverkat straffvärdet.  

 

7.6.2 Förekomsten av försvårande omständigheter i relation till straffvärdet 

Avsnittet avser att visa sambandet mellan antalet försvårande omständigheter och straffvärdet. 

Det ska dock noteras att denna framställning inte gör anspråk på att framställa någon formel 

för hur många försvårande omständigheter som krävs för ett visst straffvärde. Resultatet kan 

emellertid ge en fingervisning om hur det tenderar att se ut i de granskade fallen. Orsaken till 

svårigheten att uttala sig i siffror är att vissa omständigheter presumeras väga tyngre än andra.      

     Det kan inledningsvis konstateras att det endast i tre fall saknades försvårande omständig-

heter och mordet således var inom ramen för de brottsinterna omständigheterna. I ett fall dö-

dades offret med ett dussintal knivhugg mot vitala delar av kroppen,271 i ett annat skedde 

mordet genom en kraftig knivskärning mot halsen272 och i det tredje dog offret till följd av 

knivhugg och stick som utdelades mot bröstet.273       

                                                
271 Göta hovrätt, dom 2015-11-13, mål nummer B 2582-15. 
272 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nummer B 1074-15. 
273 Svea hovrätt, dom 2014-01-23, mål nummer B 10574-13. 
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     I 13 fall274 utdömdes normalstraffet för mord. I de fallen förelåg i snitt nästan 1,7 st. för-

svårande omständigheter. I elva av dessa fall275 har det dock förelegat förmildrande omstän-

digheter, vilket påverkat straffvärdet i motsatt riktning. I fall där 15-16 års fängelse276 utdöm-

des förelåg i snitt 4,6 st. försvårande omständigheter medan snittsiffran för 18 års fängelse277 

var fyra. För livstids fängelse278 var snittet drygt 5,3 försvårande omständigheter per fall.  

     Det presenterade talar, förutom avvikelsen avseende 18 års fängelse, föga förvånande för 

att antalet försvårande omständigheter påverkar straffvärdets storlek. Förklaringen till att snit-

tet för 18 års fängelse är lägre än för 15-16 års fängelse kan tala för att de beaktade omstän-

digheterna i sig väger tyngre och därför stipulerar ett högre straffvärde. Ett exempel på detta 

kan vara ett fall då offret dödades av två gärningspersoner tillsammans.279 Denna omständig-

het skulle kunna anses väga tyngre för sig själv än vissa andra försvårande omständigheter.  

     En annan orsak kan antas vara de senaste årens förvirring angående straffvärdebedömning-

en. Hovrätterna kan alltså eventuellt ha givit försvårande omständigheter alltför stort genom-

slag. Samma förklaring kan möjligen finnas i ett annat fall där det likaså endast förelåg två st. 

försvårande omständigheter, varav den ena var att våldet hade varit ensidigt och extremt.280  

     En tredje möjlig förklaring skulle kunna vara att Hovrätten för Övre Norrland, som dömt i 

båda ovanstående fall, har en strängare syn på försvårande omständigheter i jämförelse med 

övriga hovrätter i Sverige. Vad som är orsaken går emellertid inte att säkert utröna. I reste-

rande fall från andra hovrätter där 18 års fängelse utdömts har det nämligen rört sig om fem 

till sex försvårande omständigheter. 

     I NJA 2013 s. 376 var straffvärdet för handlingen innehållande sex försvårande omstän-

digheter livstids fängelse. I domen från HD i februari 2016 förelåg det endast två försvårande 

omständigheter och straffvärdet bedömdes vara 16 års fängelse. I de hovrättsdomar som beak-

tats var siffran istället i snitt 4,6 st. försvårande omständigheter. Detta skulle kunna tala för att 

hovrätterna är mer restriktiva med att beakta försvårande omständigheter än vad HD är. En 

annan förklaring kan som tidigare nämnts vara att de försvårande omständigheterna som be-

aktades i HD vägde tyngre än de omständigheter som presenterats i hovrättsfallen.  

 

                                                
274 Se bilaga 1 p. 17. 
275 Se bilaga 1 p. 18. 
276 Se bilaga 1 p. 19. 
277 Se bilaga 1 p. 20.  
278 Se bilaga 1 p. 21. 
279 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nummer B 561-15. 
280 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nummer B 395-15. 
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7.6.3 Mer eller mindre vanliga försvårande omständigheters effekt 

Den mest frekventa försvårande omständigheten i studien är att offret på varit skyddslöst. I 28 

fall281 beaktades omständigheten i straffskärpande riktning. Med skyddslöshet har det i under-

sökningen menats att offret varit på en plats som gjort offret skyddslös, t.ex. på en enslig plats 

eller i sitt eget hem, eller annars varit skyddslös p.g.a. storlek, ålder eller handikapp. I 22 

fall282 förekom dödsångest och annat lidande alternativt hänsynslöshet, brutalitet eller grym-

het. Tätt därefter, i 19 fall,283 kommer omständigheten att offret varit en närstående.  

     De omständigheter som var sällan förekommande tenderade att ge större effekt på straff-

värdebedömningen än annars. En orsak kan vara omständigheternas karaktär då de är extra 

förfärliga och därför inte lika vanliga. I ett fall hade t.ex. den tilltalade dödat sin gravida f.d. 

flickvän. Det var enligt hovrätten i hög grad försvårande.284  

     Avsiktsuppsåt, vilket uttryckligen förekom i fem fall,285 beaktades särskilt av domstolen. 

Att denna omständighet bör väga tungt stödjs även av HD:s dom från februari 2016 då endast 

två försvårande omständigheter föranledde ett fängelsestraff om 16 år.286 Även då brott sker 

inför barn eller då barn förlorat en förälder genom gärningen torde väga tyngre än andra om-

ständigheter. I alla utom ett fall då omständigheten förelegat blev straffet livstids fängelse. I 

en dom var det enligt domstolen klart försvårande att den tilltalade genom sitt handlande från-

tog sina barn deras mamma.287 Domstolarna tenderar alltså att påpeka att de ovanliga försvå-

rande omständigheternas allvar genom att uttala sig om att de är t.ex. klart försvårande, gravt 

försvårande eller mycket försvårande. Detta kan tyda på att domstolarna faktiskt uttalar sig 

om att vissa försvårande omständigheter är mer förfärliga än andra, vilket skulle kunna med-

föra att de påverkar straffvärdet i skärpande riktning i större utsträckning än andra försvå-

rande omständigheter gör.    

     Slutligen har det i denna studie bara förekommit ett fall med tortyrliknande inslag. Mor-

dets straffvärde var livstids fängelse. Hur stor vikt som lades vid tortyren är oklart då det där-

till förelåg sex andra försvårande omständigheter.288 Genom studier av domskälen framstår 

det dock som om domstolen beaktat tortyrinslaget tämligen markant. Den enda omständighet 

                                                
281 Se bilaga 1 p. 7. 
282 Se bilaga 1 p. 4. 
283 Se bilaga 1 p. 13. 
284 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nummer B 5154-15. 
285	  Se bilaga 1 p. 9.	  
286 Jämför med avsnitt 7.6.2 som redogör för att det i rättsfallsstudien framkommit att det i snitt förelegat 4,6 försvårande om-
ständigheter då straffvärdet bedömts vara 15-16 år. 
287 Svea hovrätt, dom 2015-05-12, mål nummer B 1274-15. 
288 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nummer B 650-11. 
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som är vanligt förekommande men som givits liknande uttalanden är hänsynslöshet. Det har 

dock bara identifierats i ett fall: grav hänsynslöshet som enligt domstolen var obegriplig.289 

 
 

7.6.4 Exempel på de försvårande omständigheternas inbördes förhållanden  

Motiv, avsiktsuppsåt och planering är omständigheter som är nära sammankopplade. Vid tyd-

liga mordmotiv torde även avsiktsuppsåt föreligga. Det är inte heller förvånande om det före-

kommit planering då den tilltalade haft avsiktsuppsåt eller motiv. Det är anmärkningsvärt att 

det i sex290 av sju fall291 då det förekommit planering inte beaktats att den tilltalade haft ett 

avsiktsuppsåt. Det torde falla sig naturligt att mena att en tilltalad som planerat ett mord också 

haft avsiktsuppsåt till detsamma. Planering är en omständighet som tenderar att beaktas redan 

vid rubriceringen. Om den beaktats på rubriceringsstadiet ska den inte beaktas en gång till vid 

straffvärdebedömningen. Avsiktsuppsåt har beaktats som en försvårande omständighet i HD 

och det torde därför följa av praxis att det är en försvårande omständighet. Hur rättstillämpar-

en ser på förhållandet mellan motiv, avsiktsuppsåt och planering har dock ej kunnat klargöras.   

     I 13292 av 15 fall293 då domstolen beaktat oväntade angrepp har det därtill beaktats att an-

greppet förövats mot ett skyddslöst offer. Det är således tydligt att dessa omständigheter är 

tätt sammankopplade, kanske t.o.m. i det närmsta avhängiga varandra.  

     Domstolarnas sätt att uttrycka sig tenderar att variera. Begrepp som är tämligen liknande 

men som ändock inte är synonyma används för liknande företeelser. Begreppen hänsynslös-

het, grymhet, kallsinnighet, vansinnighet, besinningslöshet, brutalitet och övervåld används 

flitigt av domstolarna. Det är inte ovanligt att domstolarna även använder ett flera av dessa 

ord för att beskriva ett mord. Huruvida omständigheterna egentligen är desamma men beteck-

nas på olika sätt eller om domstolarna beaktar skilda omständigheter har tyvärr inte kunnat 

fastställas. Vad som kan konstateras är att domstolarna beaktar liknande omständigheter, men 

använder olika sätt att uttrycka sig på. Den enda omständighet som finns uppräknad i 29:2 är 

ju stor hänsynslöshet. 

 

                                                
289 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2015-05-19, mål nummer B 454-15. 
290 Se bilaga 1 p. 23.  
291 Se bilaga 1 p. 22.  
292 Se bilaga 1 p. 25.  
293 Se bilaga 1 p. 24. 
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7.7 I vilka fall utdöms 14 års fängelse? 
Utgångspunkten efter NJA 2013 s. 376 är att det vid avsaknad av omständigheter i 29:2-3 BrB 

ska utdömas ett tidsbestämt fängelsestraff om 14 år. Normalstraffet grundar sig på följande.  

 
”En läsning av endast förarbetena till ändringen av straffskalan för mord (prop. 2008/09:118) leder till bedöm-

ningen att lagstiftaren då får antas ha haft uppfattningen att utgångspunkten för mord skulle vara fängelse tolv 

år. Efter lagändringarna den 1 juli 2010 är det dock berättigat att dra slutsatsen, att utgångspunkten för mord 

numera ska vara fängelse fjorton år.” 

 

     I sammanhanget är det viktigt att förstå vilka omständigheter som är brottsinterna respek-

tive brottsexterna, d.v.s. vad som är normalt för ett mord och vad som går därutöver. Diskuss-

ionen togs upp i ett mål där den tilltalade bakifrån utsatte offret för en oförberedd knivskär-

ning i halsen. Hovrätten bedömde att de presenterade omständigheterna var brottsinterna, var-

för domstolen dömde den tilltalade till normalstraffet för mord. Hovrätten uttalade följande.294  

  
”För brottstypen mord är, nästan undantagslöst, ett extremt hänsynslöst handlande en integrerad del i gärning-

en. Omständigheterna vid brottet får skärpande inverkan på straffvärdet endast i den mån de kan anses gå utö-

ver vad som följer med brottstypen i sig.”  

 

     Ett fall som särskiljer sig i detta sammanhang är ett fall där den tilltalade dömdes till nor-

malstraffet för mord, trots att åklagaren menade att ett flertal omständigheter av generellt sett 

skärpande karaktär förelåg. Enligt hovrätten var dessa omständigheter av den form som inte 

går utöver vad som utmärkts av brottstypen i sig. I domskälen finns följande att läsa.295 
 

”Ett uppsåtligt dödande av en annan människa utgör samtidigt det allvarligaste brottet mot liv och hälsa och 

präglas i princip alltid av hänsynslöshet. Straffvärdet för mord bör därför påverkas i skärpande riktning endast 

av omständigheter som går utöver vad som utmärks av brottstypen i sig.”  

 

I det nyss nämnda fallet296 hade offret dödats genom ett ganska kort men våldsamt kniv-

angrepp mot vitala kroppsdelar. Hovrätten menade till skillnad från tingsrätten att det inte 

förelåg några försvårande omständigheter. Att offret försågs med droger av den tilltalade inte 

utgjorde en situation som gjorde henne skyddslös eller utsatt. Lika lite det faktum att hon var 

kvinna, svagare och mindre byggd än den tilltalade. Att offret avled inom loppet av några 

minuter från det dödliga angreppet ansågs tyda på ett ganska kortvarigt men allvarligt an-
                                                
294 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nummer B 1074-15. 
295 Göta hovrätt, dom 2015-11-13, mål nummer B 2582-15. 
296 Göta hovrätt, dom 2015-11-13, mål nummer B 2582-15. 
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grepp, där offret förmodligen förlorat medvetandet tidigt i angreppet. Hovrätten konstaterade 

dessutom att offret inte har tillfogats skador som gått utöver vad som utmärker ett mord. Den 

av offret upplevda smärtan och rädslan innan hon avled ansågs inte vara tillräckligt utmär-

kande för att det skulle beaktas som försvårande.  

     Hovrättens resonemang i domskälen skiljer sig från övriga studerade rättsfall. De omstän-

digheter som inte ansetts vara försvårande i detta fall hade sannolikt många andra gånger 

kunnat påverka straffvärdet i skärpande riktning. Att den unga kvinnan var fysiskt underläg-

sen var inte försvårande, men i t.ex. RH 2011:69 och ett flertal andra fall har fysiskt underläg-

senhet p.g.a. ung eller gammal ålder påverkat. Positivt är dock att domstolen är ytterst tydlig i 

sitt resonemang kring de omständigheter som skulle kunnat vara försvårande.  
 

7.7.1 Försvårande och förmildrande omständigheter “spelar ut” varandra 

NJA 2013 s. 376 innehåller riktlinjer om hur försvårande och förmildrande omständigheter 

ska verka i relation till straffvärdet i det enskilda fallet. Det finns inget hinder emot att dom-

stolen dömer till 14 års fängelse även om det föreligger både försvårande och förmildrande 

omständigheter. Det är inte ovanligt att det blir på så vis då det finns lika mycket försvårande 

som förmildrande omständigheter. Omständigheterna spelar så att säga ut varandra. Det blir 

således ett utslag för proportionalitet och inte vedergällning.  

     I tio av de undersökta fallen297 var straffvärdet 14 års fängelse. I fyra av dessa fall298 utta-

lade hovrätten uttryckligen att de försvårande och förmildrande omständigheterna vägde lika 

tungt, vilket medförde att straffvärdet ansågs motsvara normalstraffet. I ett av dessa fall utta-

lade domstolen att det var klart försvårande att mordet förövades mot en närstående i hemmet. 

Däremot sänktes straffvärdet eftersom den tilltalade direkt efter brottet gick till en granne för 

att tillkalla ambulans.299 Det kan således uttolkas två försvårande omständigheter, d.v.s. att 

den dödade var närstående till den tilltalade samt att brottet begicks hemma hos offret. Däre-

mot förelåg det endast en förmildrande omständighet, vilket därför kan tolkas som att den har 

ett större värde än de försvårande var för sig i det enskilda fallet. 

     Bland de studerade fallen finns ett intressant exempel på när domstolen gör en samman-

vägd bedömning som värderas till 14 års fängelse, trots en avsevärd mängd försvårande om-

ständigheter. Det låg den tilltalade till last att brottet begåtts med avsevärd brutalitet och 

grymhet då offret tilldelats ett flertal djupa knivhugg mot vitala delar av kroppen. Dessutom 

                                                
297 Se bilaga 1 p. 15. 
298 Se bilaga 1 p. 16. 
299 Svea hovrätt, dom 2014-11-21, mål nummer B 8681-14. 
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var offret i ett utsatt läge på grund av kraftig alkoholpåverkan. Därtill måste offret ha känt 

smärta och dödsångest. I förmildrande riktning beaktade domstolen att det kunde påvisas viss 

provokation från offret gentemot den tilltalade i anslutning till mordet. Eftersom mordet hade 

föregåtts av viss provokation från offret sänktes dock straffvärdet avsevärt.300 Det är tydligt 

att hovrätten lät provokationen väga tämligen tungt med tanke på att det var den enda förmild-

rande omständigheten som presenterats i relation till ett flertal försvårande.  

 

8 Analys och diskussion 

8.1 Inledande kommentarer 
Uppsatsen har syftat till att utreda när försvårande omständigheter beaktas på stadiet för 

brottsbeskrivningsenlighet jämfört med straffmätningen samt på vilket sätt och i vilken ut-

sträckning omständigheterna får genomslag vid straffvärdebedömningen för mord. Därtill 

ämnar uppsatsen granska om rättstillämpningen är enhetlig och hur rättstillämpningen kom-

mer till uttryck. Uppsatsen ska alltså besvara vad som genererar rubriceringen mord jämfört 

med dråp, på vilket sätt rättstillämparen ger de försvårande omständigheterna betydelse vid 

straffmätningen för ett mord i förhållande till normalstraffet 14 års fängelse samt vilken ge-

nomslagskraft som de försvårande har var för sig respektive tillsammans vid straffmätningen.  

     Genom studier av de klassiska rättskällorna har den första frågan om rubricering besvarats. 

Besvarandet av fråga har främst skett i avsnitt fyra. Ämnet har dock även undersökts och dis-

kuterats i avsnitt sju då det i samtliga fall studerats hur rubriceringsfrågan adresseras.  

     Resultatet av vilka omständigheter som är försvårande vid mord, vad de får för effekt vid 

straffmätningen i relation till normalstraffet 14 år samt vilken styrka de har var för sig eller i 

kombination med varandra ska kommenteras utifrån det tidigare anförda.  

 

8.2 Gällande rätt i förhållande till den granskade rättstillämpningen  
Gällande rätt avseende försvårande omständigheter presenterades i avsnitt sex medan rättstill-

lämpningen belystes genom rättsfallsstudien i avsnitt sju. Konformiteten mellan omständig-

heterna som uppräknas i Åklagarmyndighetens rättspromemoria301 och de som påvisats beak-

tas i rättsfallsgranskningen har redan kommenterats i avsnitt 7.5.9. Sambandet mellan de om-

                                                
300 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2014-03-21, mål nummer B 239-14. 
301 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2011:6, Påföljd för mord. 
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ständigheter som uppräknas i 29:2 BrB och de som identifierats i rättsfallsgranskningen har 

däremot inte varit lika starkt som det mellan åklagarmyndighetens uppräkning och de grans-

kade fallen. Orsakerna kan vara många, men en förklaring kan vara att de omständigheter som 

uppräknas i 29:2 BrB ska passa för alla brott. De är alltså inte specifikt utformade för att avse 

försvårande omständigheter vid mord utan kompletteras genom praxis på området utvecklas.  

     Punkterna som är uppräknade i 29:2 BrB passar olika bra att applicera på brottet mord. Så 

som det kommenterades i avsnitt 6.1.1 är ett subjektivt överskott enligt 29:2 1 p. BrB inget 

som torde kunna aktualiseras vid ett fullbordat mord. Omständigheten har således inte beskri-

vits närmare och har heller inte förekommit i rättsfallsgranskningen. Stor hänsynslöshet har 

däremot förekommit i studien av de utvalda rättsfallen. Det har dock inte i alla fall varit möj-

ligt att utröna om domstolen menar att det är hänsynslöshet som kan kopplas till 29:2 2 p. BrB 

eller om det är en lägre form av hänsynslöshet som beaktas. Eftersom mord i sig är ett hän-

synslöst brott kan det i vissa fall vara vanskligt att utreda om hänsynslösheten är något som 

följer av brottstypen eller om det går utöver vad som är brottsbeskrivningsenligt. 

     Utnyttjande av skyddslös ställning enligt 29:2 3 p. BrB torde kunna aktualiseras vid mord. 

Omständigheten kan kopplas samman med det faktum att ett antal av de granskade fallen 

gällde en mycket ung eller äldre person som haft svårt att värja sig bragts om livet. Om dom-

stolarna menade att straffskärpningen grundade sig i 29:2 3 p. BrB är dock inte uttalat. Inte 

heller den närliggande bestämmelsen om utnyttjande av ställning enligt 29:2 4 p. BrB eller 

utnyttjande genom tvång, svek eller missbruk av någons ungdom enligt 29:2 p. 5 BrB före-

kom i utredningen. Att omständigheten kan bli aktuell vid mord kan för det dock inte uteslu-

tas. Lika lite har brottslighet i organiserad form enligt 29:2 6 p. BrB eller diskriminerande 

motiv enligt 29:2 7 p. BrB förekommit i undersökningen, vilket dock inte utestänger möjlig-

heten att dessa omständigheter kan aktualiseras som straffskärpande vid mord. En tillämpning 

av 29:2 8 p. avseende en gärning som är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn 

kan däremot ha förekommit i några fall. I fem mål beaktades det att barn genom mord förlorat 

en förälder. Någon uttrycklig hänvisning till 29:2 8 p. BrB gjordes dock inte.  

     Det kan konstateras att det endast är ett fåtal av de i lagstiftningen uppräknade allmänt 

hållna omständigheterna som har urskilts i de granskade domarna. Användningen av tydlighet 

gällande de omständigheter som inte återfinns i lagstiftningen men som utarbetats genom 

rättstillämpningen är således stor.  
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8.3 Formell social kontroll  
Kriminalisering är formell social kontroll genom straffhot. Bestraffningshotet skapar hand-

lingsmönster hos individerna. Förbudet att mörda torde inte förbigå någon, men vilka omstän-

digheter som är försvårande är sannolikt inte lika tydligt för gemene man. Att beröva annan 

livet är sedan lång tid tillbaka fäst i minnet som en socialt förkastlig handling. I vissa krimi-

nella kretsar är det möjligtvis inte lika förkastligt, men majoriteten av befolkningen torde ha 

blivit påverkade av den vane- och moralbildande effekten som lagen har. Mänskligt liv har 

tveklöst ett av de högsta skyddsvärdena i vårt samhälle och är en del av kärnstraffrätten.  

     Större tydlighet i vilka omständigheter som påverkar straffvärdet kan måhända inverka på 

individers handlingsmönster. Det som talar emot är möjligen att mord ibland begås utan pla-

nering och i ett psykiskt stadium där gärningspersonen inte sett någon möjlighet att besinna 

sig. Då kommer gärningspersonen förmodligen inte fundera över gärningens straffvärde. Vill 

en effekt åstadkommas, att döda någon, behöver det sällan utdelas t.ex. extra knivhugg. Det 

orsakar endast ett högre straffvärde eftersom övervåldet blir en försvårande omständighet.  

     Avskräckningsteorin kräver att den tilltalade tänker rationellt avseende vinst och risk. 

Mord torde vara ett brott då det kan vara svårt att påvisa en kalkylerad vinst relaterat till ris-

ken för straff.302 I några av rättsfallen verkar dock den tilltalade ha haft långtgående planer på 

att döda och t.o.m. gjort förberedelser, vilket tyder på ett rationellt tänkande. Mord utförda av 

t.ex. hedersmotiv kan innebära vinning för den tilltalade om målet är att återupprätta familjens 

heder. Vinning kan även finnas i situationer då vittnen tystas eller då den tilltalade är arvinge 

till offret. I det senare fallet torde dock gärningspersonen förlora arvsmöjligheter. Straffet som 

följer gärningen kan i de fallen möjligtvis ses som att de väger upp effekten av brottet.  

 

8.4 Önskan om fler prejudikat 
Sedan 2007 har HD beviljat prövningstillstånd i fyra mordfall: NJA 2007 s. 194, NJA 2013 s. 

376, domen från februari 2016 samt ett mål inte avgjorts än. Det är naturligt att fallen har fått 

prövningstillstånd i anslutning till lagändringarna.303 Visserligen kan inte HD bevilja pröv-

ningstillstånd i första bästa fall där en ny version av lagen tillämpas, men det finns skäl som 

talar för att HD torde pröva frågan så snart det upptäcks att det råder osäkerhet kring rättstill-

lämpningen. Det är särskilt viktigt på straffrättens område då det de facto är enskilda individer 

som lider av att det råder osäkerhet kring rättsläget samt förtroendet för rättsapparaten skadas.      

                                                
302 Att kalkylera vinst av ett rånbyte relaterat till antal år i fängelse kan vara lättare. Med mord är det svårt att göra detsamma. 
303 NJA 2013 s. 376 kom fyra år efter ändringen 2009 och Högsta domstolen, dom 2016-02-23, mål nr. B 4653-15 kom cirka 
ett och ett halvt år efter ändringen 2014. 
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     De fall som väl har prövats i HD har varit till stor hjälp för underrätternas tillämpning och 

har som sig bör fått stort inflytande på underrätternas domar genom att de konstateranden och 

riktlinjer som HD presenterat har respekterats och efterlevts. HD:s två senaste avgöranden304 

har resulterat i dels ett normalstraff och s.k. trappsteg för straffmätningen vid tillämpande av 

29:2-3 BrB, dels att lagstiftaren fått en bakläxa vad gäller formuleringen av reglerna med 

grund i legalitetsprincipen. Ett exempel på det är att den nya lagstiftningen 2014 satte det rela-

tivt stabila och klara rättsläget ur spel.  

     Vid studier av domarna är det tydligt att det rådde osäkerhet avseende hur lagändringen 

2014 samspelade med revideringen av 29 kap. BrB under 2010. Huruvida normalstraffet 

skulle höjas eller kvarstå på samma nivå som tidigare ledde till en oenhetlig rättstillämpning. 

Detta yttrade sig i att vissa hovrätter ansåg att normalstraffet var 16 års fängelse, medan andra 

hävdade 15 års fängelse. Följden av HD:s dom i februari 2016, där 14 års fängelse konstate-

rades vara normalstraffet för mord, är att det kan finnas personer som blivit dömda i hovrätten 

till upp till två års fängelse längre än vad de skulle ha fått om rättsläget hade varit tydligt. Det 

är långt bortom en önskvärd situation. För den enskilde individen skadas sannolikt förtroendet 

för rättsväsendet. Det kan givetvis även påverka samhällets tilltro till domstolarna.  

     Frånvaro av HD-avgöranden som belyser försvårande omständigheter specifikt kan skapa 

problem genom avsaknad av vägledning i form av prejudikat för underinstanserna att ta hjälp 

av. Då påföljdsbestämningen inte är tabellbunden har den framvuxna domstolstraditionen stor 

betydelse. Förvisso tar hovrätterna hjälp av varandras avgöranden, men det är skillnad på pre-

judikatvärdet jämfört med en dom från HD. Det vore därför välkommet med en dom där HD 

tar ställning till de försvårande omständigheterna eftersom dessa inte har fått något större fo-

kus efter 2010 års lagändring samt att omständigheterna i 29:2 BrB inte är uttömmande och 

därför är beroende av praxis. 

     De omständigheter som ansetts vara försvårande i de granskade domarna var ofta svåra att 

passa in under någon av punkterna i 29:2 BrB. Förvisso använder domstolarna ibland begrepp 

som hänsynslöshet, men det är osäkert om de menar att det är stor hänsynslöshet enligt 29:2 2 

p. BrB, eller om det är en lägre grad av hänsynslöshet, som ändå är försvårande. Omständig-

heterna som presenteras av Åklagarmyndigheten följer dock samma mönster i denna rättsfall-

studie. Det talar för att det är vedertaget att tillämpa dessa omständigheter som försvårande. 

Vissa omständigheter har även omnämnts av HD, vilket tyder för starkare prejudikatverkan. 

Det har dock i rättsfallsstudien förekommit omständigheter som inte tidigare betitlats som 

försvårande av HD eller Åklagarmyndigheten. Hur stor vikt som kan läggas vid dessa om-
                                                
304 NJA 2013 s. 376 samt Högsta domstolen, dom 2016-02-23, mål nr. B 4653-15. 
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ständigheter är således oklart. Oklarheter i en sådan viktig fråga som de försvårande omstän-

digheterna, som lagstiftaren velat och förmodligen i framtiden kommer att ge en central roll, 

riskerar att skada samhällets tilltro till rättsväsendet eftersom medborgarna förväntar sig ett 

trovärdigt, pålitligt och genomtänkt system samt tillämpning av detsamma. 

 

8.5 Vikten av utförliga domskäl 

Outförliga domskäl var ett återkommande problem vid rättsfallstudien. Det orsakade svårig-

heter att utreda och finna svar på uppsatsens frågeställningar. I domskälen tenderar försvå-

rande omständigheter att klumpas ihop och summeras flyktigt, för att sedan utan förklaring få 

ett straffvärde. Det blir svårt att t.ex. uttala sig om omständigheternas inbördes ställning.  

     Vikten av utförliga domskäl betonades vid lagändringarna år 1989 samt 2010 då det ger en 

möjlighet att bättre förstå domstolens resonemang. Tydligare och utförligare argumentation 

avseende straffvärdebedömningen skulle generera transparens vid tolkning av domskäl. Moti-

vering av domstolens överväganden är en betydande fördel för förståelsen av hur domstolen 

beaktat olika faktorer och ger ett underlag för ett eventuellt överklagande av domen. På så vis 

främjas en enhetligare rättstillämpning. Dessutom blir det lättare för t.ex. den tilltalade att 

förstå domen och vad densamme är dömd för. Det kan därtill underlätta ett överklagningsför-

farande. Utförliga domskäl kan även ge brottsoffrets anhöriga, som ofta tenderar att önska ett 

så högt straff som möjligt, en bild av hur domstolen bedömt och motiverat straffet. 

     I avsnitt sju nämndes att domskälens varierande utförlighet. Ambitionen i resonemanget 

kring straffvärdepåverkande omständigheter tenderar tyvärr att vara knapphändig. En ond 

spiral uppstår då domstolarna, som för att skapa en enhetlig rättstillämpning ska beakta och 

söka ledning i varandras domskäl då det saknas prejudikat, inte kan hitta vägledning då 

domskälen inte är tillräckligt detaljerade. En domstolskultur innehållande odetaljerade doms-

käl riskerar om något att försvåra upprätthållandet av den inom straffrätten grundläggande 

förutsebarheten. Domskälen var, under perioden från 2014 års lagstiftnings ikraftträdande 

t.o.m. HD:s dom i februari 2016, mycket utförliga i fråga om normalstraffet. Hovrätten för 

Västra Sverige argumenterade utifrån att normalstraffet var 15 år, medan bl.a. Svea hovrätt 

menade att normalstraffet var 16 års fängelse. Hovrätterna utvecklade således egna riktlinjer 

som dessvärre inte var enhetliga. Under denna period framstår det som att det spelade roll i 

vilken del av landet som frågan prövades. Det är mycket allvarligt! En differens om ett års 

fängelse kan låta obetydlig i och med att det ändå är ett långt straff, men för den enskilde in-

dividen handlar det om en verkställighetstid som är åtta månader längre än vad den hade varit 
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om personen i fråga hade blivit dömd i Hovrätten för Västra Sverige istället för Svea hovrätt. 

Till slut konstaterade dock HD i domen från februari 2016, att normalstraffet fortsatt skulle 

vara 14 års fängelse, vilket således har lett till en återupprättad likformighet bland landets 

domstolar. Förutsebarheten har alltså återigen blivit klarare, men det är givetvis beklagligt att 

det rådde en så pass stor oordning i hovrätterna innan HD prövade frågan. Återigen måste det 

konstateras att förutsebarheten är viktig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Individen ska skyddas 

från godtyckliga bedömningar. Om förutsebarheten naggas i kanten kan detta på sikt urvattna 

förtroendet för domstolarna.  

 

8.6 Uttömmande kontra icke uttömmande lagstiftning  
Då 29:2 BrB till skillnad från 29:3 BrB har negativa effekter för den enskilde kan det ur rätts-

säkerhetsaspekt diskuteras om det är lämpligt att regeln inte är uttömmande. Rättssäkerhetsga-

rantin som legalitetsprincipen står för illustreras genom att den enskilde kan förutse när och 

hur den kan komma att bli utsatt för straff. Med beaktande av det i legalitetsprincipen info-

gade obestämdhetsförbudet kan dagens lagstiftningsteknik ifrågasättas då föreskrifter t.ex. ska 

präglas av precision. Å andra sidan ska proportionalitets- och ekvivalensprincien beaktas. Ju 

svårare brott, desto svårare straff och lika svåra fall ska få lika svåra straff, eller åtminstone 

anses ha ett likvärdigt straffvärde. Domstolen ska förvisso ta avstamp i 29:2 BrB och se vilka 

omständigheter som är av samma dignitet som de kodifierade, men då restriktiviteten tagits 

bort finns det egentligen inget som hindrar att domstolarna beaktar allt fler omständigheter. 

Lagstiftningens öppenhet motiveras dock ur proportionalitetsprincipen och den stora frihet 

som domstolarna behöver ha för att kunna beakta särskilda förhållanden i varje enskilt fall. 

     Det är dock av naturliga skäl synnerligen svårt att lista alla försvårande omständigheter. I 

uppsatsens avsnitt 6.1.9 omnämns vid brott mot person vanligt förekommande försvårande 

omständigheter som inte är kodifierade. Omständigheterna kan däremot antas ha ett mindre 

naturligt samband till t.ex. ekonomisk brottslighet,305 men å andra sidan finns det säkerligen 

omständigheter som passar för ekonomisk brottslighet, men inte för brott mot person. Be-

stämmelsen skulle dock få ett svåröverskådligt omfång om listan blev uttömmande. Överre-

glering riskerar därtill att skapa en stelbent och okänslig straffmätning bundenheten till upp-

räkningen och ”nya” försvårande omständigheter kan således inte beaktas. En sådan ordning 

vore olycklig utifrån proportionalitetshänsyn. Lagstiftaren måste då allteftersom addera om-

                                                
305 Det kan dock inte uteslutas att det kan begås exempelvis hänsynslösa bedrägerier. 
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ständigheterna till listan i 29:2 BrB för att de ska kunna beaktas. I sådana fall slipper således 

vissa tilltalade undan för att lagstiftaren inte varit tillräckligt förutseende eller snabb.  

     Ett alternativ vore att till samtliga brott i BrB foga en uttömmande lista liknande 29:2 BrB. 

Om ett sådant system är passande är dock oklart. Lagstiftaren har ju i och för sig uttryckligen 

velat ge försvårande omständigheter en större genomslagskraft. Vilka dessa är och vilken be-

tydelse de ska tillmätas behöver dock förtydligas. Idag finns det tyvärr ingen dom från HD 

efter 2010 års lagstiftnings ikraftträdande. Ett tydliggörande från HD vore därför önskvärt.  

     Genom rättsfallsstudien kan det fastslås att det är svårt att avgöra om ekvivalensprincipen 

respekteras när det finns flera försvårande omständigheter i varje enskilt fall. Ur ekvivalens- 

och proportionalitetshänsyn är det tacksamt att HD har skapat en tydlig grund att utgå ifrån i 

straffmätningen genom NJA 2013 s. 376. Det är däremot oklart är vad det betyder att det ska 

utdömas 16 års fängelse om omständigheterna sammantaget tydligt talar för ett högre straff 

medan det ska utdömas 18 år om omständigheterna är mycket försvårande samtidigt som de 

inte är av sådant slag att livstids fängelse bör utdömas. Domstolen ansvarar för att avgöra i 

vilket ”fack” omständigheterna ska placeras. Det finns dock inte riktlinjer om t.ex. vilken 

kvantitet eller kvalitet som krävs av omständigheterna för att de ska placeras i ett visst fack.  

     Det är möjligt att den restriktiva hållningen gentemot 29:2 BrB i den ursprungliga propo-

sitionen till 29:2 BrB hade fog för sig. Vid slopandet av restriktiviteten påtalades det att de 

försvårande omständigheterna utifrån proportionalitetsprincipen skulle få ett ökat genomslag 

genom att bestämmelsen förmildrades i ordvalen. Denna signal är tydlig, men det kan ifråga-

sättas huruvida det efter denna förändring kan omfattas fler försvårande omständigheter än det 

gjorts tidigare. Om fler kan beaktas än tidigare behövs tydliga besked kring vilka dessa är. 

 

8.7 Slutliga kommentarer 
Varför HD inte lagt fokus på försvårande omständigheter vid mord kan inte besvaras. En möj-

lighet kan vara att HD inte ser något behov. Med tanke på lagstiftarens vilja att ge försvårande 

omständigheter en framskjuten roll i lagtexten torde det dock finnas ett intresse att ge detta 

större fokus. Rättsfallstudien har i och för sig visat på flera gemensamma tendenser som även 

återfinns i Åklagarmyndighetens rättspromemoria. Det förekommer dock viss förvirring avse-

ende t.ex. begreppsbildning och omständigheternas olika värde eller rangordning. Inget i lag-

stiftningen tyder på att en försvårande omständighet har mer påverkan i skärpande riktning än 

en annan, men det verkar ändock finnas sådana tendenser vid rättstillämpningen.  
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     För att upprätthålla det höga anseende som svenska domstolar har vore förtydliganden från 

HD i denna fråga eftertraktat ur rättsäkerhetssynpunkt. Det vore således önskvärt att HD be-

viljade prövningstillstånd i ett mål avseende mord, där fokus placerades på försvårande om-

ständigheter och dess effekter på straffvärdet. Eftersom det varit tämligen stormigt på området 

de senaste åren är det dessutom angeläget att rättsläget stabiliseras. Den utredning som justiti-

eministern föreslagit tillsätta med anledning av HD:s dom i februari kan eventuellt orsaka en 

ytterligare icke önskvärd förvirrad situation. Detta kan dock förhindras genom ett gediget 

förarbete, i vilket domstolarna kan söka större vägledning än de kunnat göra från den senaste 

propositionen till 2014 års lagändring under förutsättning att lagstiftningen och förarbetet 

rimmar. Fram tills ett nytt lagförslag presenteras hyser uppsatsförfattaren förhoppningar om 

att den kommande domen från HD kommer att bringa klarhet på området.  

     I det större perspektivet kan det slutligen sägas att presenterade resultatet kan ses från olika 

håll, dels från den tilltalade men även från brottsoffrets anhöriga. Brottsoffrets anhöriga ten-

derar att uttrycka en vilja om att den tilltalade ska få ett så högt straff som möjligt. Lagstift-

ningen sätter dock gränser för hur strängt straff en tilltalad kan få. Det som offret blivit utsatt 

för är alltid hemskt eftersom någon bragts om livet, men domstolen måste vara noga med att 

endast beakta de försvårande omständigheterna som går utöver vad som är straffbelagt.  

     Viljan om att straffa hårt måste i detta sammanhang ställas i relation till de följder som ett 

långt fängelsestraff kan få för den tilltalade. Den tilltalade inkapaciteras endast under en viss 

tidsperiod, förvisso en lång tid i en människas liv, men den tilltalade kommer att avtjäna sitt 

straff och friges. Ju längre tid som spenderas i fängelse, desto svårare torde det bli att återan-

passas till samhället. Stigmatisering kan leda till ytterligare brottslighet. Det blir således en 

negativ spiral, som förmodligen ingen av parterna tjänar på. Å andra sidan ska självklart off-

rets anhöriga få upprättelse genom att svårigheten på mordet ska avspeglas på straffet på så 

vis som proportionalitetsprincipen föreskriver. Oaktat om det är brottsoffrets perspektiv eller 

den tilltalades perspektiv som intas är behovet av en rättsordning där de grundläggande prin-

ciperna om bl.a. förutsebarhet, legalitet och humanitet respekteras det som måste styra ut-

vecklingen av lagstiftningen och rättstillämpningen.   
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Svea hovrätt, dom 2014-01-24, mål nummer B 11059-13. 

Svea hovrätt, dom 2014-01-23, mål nummer B 10574-13. 

Svea hovrätt, dom 2011-05-23, mål nummer B 3112-11. 

 

9.7.4. Tingsrättsavgöranden 

Varbergs tingsrätt, dom 2016-05-03, mål nummer B 1254-15. 

 

9.8 Elektroniska källor 
Dagens Juridik (2016), hämtad 2016-05-22, http://www.dagensjuridik.se/2016/02/efter-hds- 

     baklaxa-till-politikerna-ministern-gor-gemensam-sak-med-ex-ministern. 

Sveriges Radio (2016), hämtad 2016-05-22, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?program 

     id=83&artikel=6369109. 
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10 Bilaga 1 
 
1.  
HD, dom 2016-02-03, mål nr. B 4653-15 
NJA 2013 s. 376 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2015-11-13, mål nr. B 2582-15 
Göta HovR, dom 2015-03-18, mål nr. B 93-15 
Göta HovR, dom 2013-12-06, mål nr. B 2805-13 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2012-10-15, mål nr. B 2602-12 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2014-12-22, mål nr. B 1182-14 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. B 1137-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
HovR för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nr. B 5154-15 
HovR för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nr. B 1074-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nr. B 561-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nummer B 395-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-01-11, mål nr. B 933-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2014-01-23, mål nr. B 10574-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
 
2. 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
Svea HovR, dom 2015-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2014-01-23, mål nr. B 10574-13 
 
 
3. 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2015-03-18, mål nr. B 93-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
 
4. 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 

Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2015-03-18, mål nr. B 93-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2014-12-22, mål nr. B 1182-14 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
 
5. 
Göta HovR, dom 2015-03-18, mål nr. B 93-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2012-10-15, mål nr. B 2602-12 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. 1137-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
HovR för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nr. B 5154-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nr. B 395-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-01-11, mål nr. B 933-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
 
 
6. 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
 
7. 
NJA 2013 s. 376 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13  
Göta HovR, dom 2012-10-15, mål B 2602-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. B 1137-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nr. B 561-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nr. B 395-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
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Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 

	  
8.  
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nr. B 395-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-18, mål nr. B 183-13 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
9. 
HD, dom 2016-02-03, mål nr. 4653-15 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2015-03-19, mål nr. B 93-15 
 
10. 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
11. 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
 
12. 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. B 650-11 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 
 
13. 
NJA 2013 s. 376 
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
HovR för Nedre Norrland, dom 2014-12-22, mål nr. B 1182-14 
HovR för Västra Sverige, dom 2016-02-15, mål nr. B 5154-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. B 334-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 

14. 
NJA 2013 s. 376 
HovR för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nr. B 5145-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
 
15. 
Göta HovR, dom 2013-12-06, mål nr. B 2805-13 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. B 1137-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR över Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR över Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR över Övre Norrland, dom 2012-01-11, mål nr. B 933-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-23, mål nr. B 10574-13 
 
16. 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. 1137-12 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
 
17. 
Svea HovR, dom 2014-01-23, mål nr. B 10574-13 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
HovR för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nr. B 1074-15 
Göta HovR, dom 2015-11-13, mål nr. B 2582-15 
Göta HovR, dom 2013-12-06, mål nr. B 2805-13 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. B 1137-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-01-11, mål nr. B 933-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
 
18.	  
Göta HovR, dom 2015-11-13, mål nr. B 2582-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2013-01-27, mål nr. 1137-12 
HovR för Västra Sverige, dom 2015-02-19, mål nr. B 1074-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-01-11, mål nr. B 933-11 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-03-21, mål nr. B 239-14 
Svea HovR, dom 2014-11-21, mål nr. B 8681-14 
Svea HovR, dom 2014-11-06, mål nr. B 8502-14 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-23, mål nr. B 10574-13 
 
19. 
HD, dom 2016-02-03, mål nr. B 4653-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-05-15, mål nr. B 284-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2014-04-24, mål nr. B 444-14 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
20. 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-07-02, mål nr. B 395-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nr. B 561-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-10-30, mål nr. B 2259-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
Svea HovR, dom 2015-06-04, mål nr. B 2806-15 
 
21. 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
RH 2011:69 
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NJA 2013 s. 376 
HovR för Nedre Norrland, dom 2014-12-22, mål nr. B 1182-14 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-10-14, mål nr. 650-11 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 
Göta HovR, dom 2015-03-18, mål nr. B 93-15 
HovR för Västra Sverige, dom 2016-01-25, mål nr. 5154-15 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr. 334-13 
Svea HovR, dom 2015-02-26, mål nr. B 318-15 
HovR över Skåne & Blekinge, dom 2015-05-19, mål nr. B 454-15 
 
22. 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
 
23. 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3112-11 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
24. 
NJA 2013 s. 376 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2012-10-15, mål nr. B 2602-12 
Göta HovR, dom 2012-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 

HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nr. B 561-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
Svea HovR, dom 2014-07-18, mål nr. B 5695-14 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
25. 
NJA 2013 s. 376 
Göta HovR, dom 2016-02-08, mål nr. B 3402-15 
Göta HovR, dom 2013-06-27, mål nr. B 1052-13 
Göta HovR, dom 2012-10-15, mål nr. B 2602-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2015-06-17, mål nr. B 415-15 
HovR för Nedre Norrland, dom 2012-05-03, mål nr. B 268-12 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-11-10, mål nr. B 667-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2015-09-01, mål nr. B 561-15 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-11-07, mål nr. B 724-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2014-02-21, mål nr. B 18-14 
HovR för Övre Norrland, dom 2013-05-17, mål nr. B 183-13 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
 
26.  
RH 2011:69 
Göta HovR, dom 2016-02-29, mål nr. B 3119-15 
Göta HovR, dom 2011-08-25, mål nr. B 1962-11 
HovR för Nedre Norrland, dom 2011-11-02, mål nr. B 881-11 
HovR för Övre Norrland, dom 2012-11-16, mål nr. B 690-12 
Svea HovR, dom 2015-05-12, mål nr. B 1274-15 
Svea HovR, dom 2014-01-24, mål nr. B 11059-13 
Svea HovR, dom 2011-05-23, mål nr. B 3113-11 

 


