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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rätten till nödvärn finns för att särskilda intressen i samhället ska skyddas. Brott som 

begåtts i nödvärn anses vara försvarliga och rättssystemet medger att undantag kan 

tillåtas, men endast med hänsyn till behov och proportionalitet som genomsyrar det 

svenska rättssystemet. Nödvärnsrätten som den ser ut idag är dock inte helt 

problemfri, utan svårigheter i tillämpningen kan uppstå. Exempel på det sistnämnda 

är rätten till nödvärn vid brott i nära relationer. Det som huvudsakligen är 

problematiskt är sakförhållandet att brottsoffer i nära relationer inte sällan är 

uteslutna från skyddet som nödvärnsregleringen är avsedd att ge. Skyddets 

begränsade omfattning beror inte nödvändigtvis enbart på nödvärnsregleringens 

utformning, utan kan många gånger vara en effekt av de särtypiska 

brottsomständigheterna i nära relationer.  

Ett typexempel på en särtypisk brottsomständighet i nära relationer är att en 

svagare part under en längre period blir utsatt för våld i en nära relation. På grund av 

den svagare partens fysiska egenskaper kan han eller hon många gånger inte ingripa 

med nödvärn när angreppet är direkt förestående. Motangrepp vid direkt förestående 

våld kan leda till att våldet istället eskalerar. Istället finns en reell chans till 

motangrepp först när det direkta angreppet är över. Skulle den svagare parten bruka 

våld vid ett tillfälle som det sistnämnda skulle det dock av rätten bedömts som en 

hämndaktion, då angreppet inte längre konstituerar nödvärn. På grund av den nära 

relationen har den svagare parten av många anledningar svårt för att anmäla brott, 

överlämna bevisning eller lämna relationen. Denna typ av brottsoffer står utan skydd 

och utan nödvärnsrätt i deras utsatthet.   

Redan i medeltidens lagsamlingar gällde rätt till självhämnd vilket innebar en 

rättighet för en person som utsatts för brott att bestraffa den begångna handlingen - 

en viss rätt att ta lagen i egna händer. Tillkomsten av en generell nödvärnsrätt 

förekommer i 1734 års Sveriges Rikes Lag i 26 kap. 4 § missgärningabalken.1 

Nödvärnsregleringen som gäller idag har varit oförändrad sedan den första juli 1994. 

I första hand avsåg utformningen av dagens nödvärnsrätt med dess tillkomst att 

                                                 
1 Larsson., s. 674., 26:4 SRL 
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behandla de traditionella slagsmålsfallen, och vid dess tillkomst betraktades troligen 

inte nödvärnsrätt vid brott i nära relationer, då kunskap om utsattheten dessförinnan 

saknades. Sedan tillkomsten av nödvärn har samhället, rättigheterna och juridiken 

förändrats. Utvecklingen har lett till en utökad insikt om utsattheten i nära relationer 

och statistik visar på att omfattningen av våld är stor. Trots detta är 

nödvärnsregleringen fortsatt oförändrad. Med dessa givna grunder ska det i denna 

uppsats undersökas om det finns skäl till att förändra nödvärnsregleringen för att 

bättre skydda brottsoffer som utsatts för brott i nära relationer.  

 

1.2 Syfte 

Nödvärn som ansvarsfrihetsgrund finns för att skydda ett intresse som anses vara värt 

att försvara. Ordinärt straffbara gärningar blir istället försvarliga i nödvärn och detta 

skydd tillfaller envar. Brottsoffer som utsatts för våld i nära relationer kan av olika 

anledningar många gånger ej nyttja denna nödvärnsrätt. Med detta som utgångspunkt 

är syftet med denna uppsats att utreda om det finns ett behov att ändra 

nödvärnsregleringen för att bättre skydda brottsoffer som utsatts för våld i nära 

relationer.  

 

1.3 Problemformulering 

Frågeställningen inom ramen för denna forskning lyder enligt följande: Finns det 

behov att förändra regleringen av nödvärn för att bättre skydda brottsoffer som 

utsatts för våld i nära relationer? För att besvara denna huvudsakliga frågeställning 

måste tre delfrågor besvaras. Delfrågorna lyder enligt följande: Vad är det 

huvudsakliga problemet med nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer? Hur uppnås en balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet? Kan 

brottsoffren erhålla rättsligt skydd på andra grunder? 

 

1.4 Avgränsningar 

Inom ramen för detta arbete avgränsas uppsatsen till att endast behandla 

nödvärnsrätten vid våldsbrott specifikt i nära relationer. Nödvärnsrättens problematik 
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utanför nära relationer kommer inte att utredas något närmare. Denna avgränsning 

tillämpas för att utsträckta problem med nödvärnsrätten inte omfattas av syftet med 

denna uppsats. Begreppet nära relation kommer endast att utredas översiktligt då den 

essentiella utredningen inte utgörs av vilka som ska anses vara i en nära relation, utan 

snarare hur nödvärnsrätten tillämpas för dessa personer. Nödvärnsparagrafens 24 

kap. 1 § st. 2 p. 2-4. Brottsbalken (1962:700) (BrB) kommer inte att beröras något 

väsentligt då det inte är fullständigt aktuellt i relation till frågeställningen för detta 

arbete. 24 kap. 1 § st. 2 p. 2-4. BrB behandlar återtagande- och intrångssituationen 

samt situationen då någon vägrar lämna en bostad. Dessa situationer är irrelevanta i 

relation till syftet med uppsatsen. Historisk tillbakablick av tillkomsten av nödvärn 

har inte i någon större omfattning beaktats då det inte tillför utredningen någon 

väsentlig betydelse. Viss praxisstudie förekommer genomgående i uppsatsen, men 

endast i den omfattning det varit essentiellt för det rättsliga resonemanget. Jag har 

bedömt att nödbestämmelsen inte direkt är relevant för att besvara uppsatsens 

frågeställning och har därför lämnat detta utan avseende. Uppsatsen präglas av ett 

genusperspektiv men jag har valt att hålla utredningen neutral där våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer både kan vara män eller kvinnor. Denna tillämpning har 

gjorts för att det är mer verklighetsnära i beaktande av objektivitetsprincipen.  Institut 

som i övrigt är av relevans vad gäller nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i 

nära relationer har beaktats.  

 

1.5 Metod och material 

Arbetet kommer att baseras på empiriska studier, författning, förarbeten, praxis, 

doktrin och allmänna rättsgrundsatser. De empiriska studierna har beaktats för att 

klarlägga problematiken och utsattheten våldsutsatta brottsoffer i nära relationer 

befinner sig i. De juridiska källorna har därefter bearbetats där lagen har tolkats i 

beaktande av förarbeten, praxis och doktrin. Materialet har därefter tillämpats i ljuset 

av ett brottsofferperspektiv. Detta innebär att behandlingen av materialet i första 

hand avsett att tillgodose behovet hos brottsoffren i nära relationer för att därefter 

jämföras med om det även är rättsenligt i beaktande av rättssäkerhet och 

rättstrygghet. I övrigt är utgångspunkten för uppsatsen ett brottsofferperspektiv. 

Brottsofferperspektivet inom ramen för denna uppsats innebär att de juridiska 
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källorna utreds i beaktande av rättigheterna för ett brottsoffer. En isolerad 

tillämpning av den rättsdogmatiska metoden där systematisering och tolkning av 

rättsregeln sker, utan att beakta brottsofferperspektivet, kan inte anses uppnå syftet 

med uppsatsen.  

Problematiken kring våld i nära relationer kommer i första hand att redovisas 

för. Nödvärnsrätten kommer därefter att presenteras ur ett brottsofferperspektiv där 

initiala frågor kring nödvärnsrättens reglering och tillämpning berörs. Frågorna som 

lyfts upp i denna översikt kommer därefter att på djupet behandlas i nästföljande 

kapitel i försök att utreda hur nödvärnsrätten kan bli mer fördelaktig för brottsoffer i 

nära relationer. Därefter följer ett kapitel som handlar om hur brottsoffer på andra 

grunder kan erhålla ett rättsligt skydd. Slutligen avslutas uppsatsen med en 

sammanfattning baserad på resultatet av utredningen.  

I övrigt präglas uppsatsen av en bearbetning och egen analys av rättskällorna 

ur ett brottsofferperspektiv. Egna tankar, reflektioner och slutsatser förekommer 

genomgående i uppsatsen även om uppsatsen avslutas med en sammanfattning med 

egna noteringar.  

 

1.6 Motiv 

Motivet till att skriva detta arbetet har sin grund i det svenska rättssystemets 

utformning. Den svenska rätten är i sin helhet uppbyggd på allmänna rättsprinciper 

som legalitetsprincipen, skuldprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa 

principer är fundamentala och absolut centrala för upprätthållandet av rättssäkerheten 

i systemet. Nödvärnsrätten vid våld i nära relationer är i skrivande stund inte fullt 

förenlig med de allmänna rättsprinciper som genomsyrar den svenska rätten. Motivet 

till att skriva detta arbete förekommer dock inte enbart för upprätthållandet av de 

allmänna rättsprinciper som gäller, utan snarare ultimat för att ge och upprätthålla det 

grundläggande skydd som måste kunna förväntas tillfalla envar i ett rättssystem som 

rättssystemet i Sverige.  

Om skyddet som nödvärnsrätten avser att ge inte utökas, förmedlar 

allmänheten indirekt att samhället helt negligerar brottsoffer som utsatts för brott i 

nära relationer. Juridisk trygghet måste kunna säkerställas för envar som utsätts för 
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brott. Oavsett om brott sker i en ordinär situation eller om det sker i en nära relation 

måste nödvärnsrätten kunna garanteras. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 utgör en inledning till uppsatsen där bakgrunden redogörs för. I kapitlet 

anges även syftet, problemformuleringen och metoden för uppsatsen. Kapitel 2 utgör 

ett problematiseringskapitel där nödvärnsrättens problematik för våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer presenteras. I första hand behandlas nödvärnsrätten och 

tre olika rättsfall där nödvärnsrätt inte har aktualiserats för brottsoffren. Följande 

avsnitt behandlar begreppet nära relationer, närmare vilka som ska anses vara i en 

nära relation och vilka rekvisit som ska uppställas. Därefter presenteras 

Brottsförebyggande rådets statistik för våld i nära relationer för att utvidga 

uppfattningen av utsatthetens omfattning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

våldets normaliseringsprocess som närmare berör hur brottsoffer och gärningsman 

normaliserar våldet som sker i en nära relation. Utgångspunkten för 

normaliseringsprocessen kommer vara ur ett genusperspektiv, men processen är inte 

exklusivt gällande för just kvinnor och män. Normaliseringsprocessen kan även gälla 

för andra typer av nära relationer där det finns en dominerande- och en undergiven 

part. 

 Kapitel 3 avser att behandla nödvärnsrätten översiktligt där problemen med 

nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer redogörs för. Avsnitten är 

utformade till att i behandla nödvärnsrätten och dess beståndsdelar, och i detta 

sammanhang belysa problemen med frågeställningar. Frågeställningarna har därefter 

behandlats genom utredningen i kapitel 4, 5 och 6 och slutligen genom 

sammanfattningen. I kapitel 4 behandlas rätten till nödvärn, där begreppet 

överhängande behandlas genomgripande. I detta kapitel fastställs möjligheterna till 

en tidig- respektive fördröjd nödvärnsrätt genom begreppet överhängande fara som 

anges i förarbetena. Kapitel 5 behandlar försvarlighetsbedömningen, där mängden 

och typen av våld ett våldsutsatt brottsoffer i en nära relation kan nyttja redogörs för. 

Slutligen behandlar kapitel 6 alternativa möjligheter för våldsutsatta brottsoffer att 

erhålla rättsligt skydd. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med sammanfattande tankar och 

reflektioner.  
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2 Problematisering 

2.1 Nödvärnsrätten 

Det har hävdats att konstruktionen av nödvärnsrätten är bristfällig genom debatten 

kring kvinnors rätt till nödvärn och debatten om battered women i engelskspråkig 

litteratur. Detta uttalande har sin grund i att nödvärnsrätten inte sällan blivit obrukbar 

för brottsoffer, särskilt kvinnor, som utsatts för grovt våld i hemmet. Kvinnor 

(brottsoffer) som utsatts för våld i hemmet är överlag fysiskt svagare än männen 

(gärningsmännen). När dessa svagare brottsoffer är direkt utsatta för angrepp, som 

konstituerar rätt till nödvärn, saknar de ofta reell förmåga att försvara sig. När 

brottsoffren har reell förmåga att försvara sig saknas däremot den juridiska rätten att 

göra detsamma. Det framhålls även att tillkomsten av nödvärnsrätten åsyftade att 

särskilt behandla traditionella manliga konfliktsituationer.2  

För att illustrera problematiken framhävs här tre rättsfall. En svärfader brukade 

en hammare och slog ihjäl sin sovande svärson i Helsingborg 1986. Den avlidne hade 

under en lång tid misshandlat sin hustru och sina barn och även hotat hustrun med 

repressalier om hustrun skulle lämna honom och i detta fall åberopades 

nödvärnsrätten.3 I ett andra fall blev ytterligare en man avsiktligt dödad genom 

hammarslag av sin fru. Mannen hade under en längre period misshandlat sin fru och 

sitt barn, och därtill hotat fruns särkullbarn. Mannen hotade med att slå sönder sonen 

tills han tappat både syn och hörsel. Hustrun som kände fruktan för sonens liv 

bestämde sig för att döda fadern.4 I ett tredje fall blev en man, liggandes i sin säng, 

skjuten till döds av sin hustru. Under 18 år hade kvinnan blivit terroriserad och 

misshandlad av mannen. Kvinnan fruktade ständigt att mannen skulle komma att 

våldta henne och mannen hade därtill gett uttryck för att göra henne till invalid om 

hon skulle lämna honom.5 

                                                 
2 Celia W., s. 266-276. 
3 Helsingborgs tingsrätts dom av den 23 december 1986 dom DB 1570. 
4 Svein Slettan s. 594-610. 
5 Per-Edwin Wallén “Nödvärnsrätten”. Advokaten 1987 (s. 156-169, 253-266, 270) 
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Referaten ger inte fullständig rättvisa åt situationerna som kvinnorna befunnit 

sig i. Det har i samtliga fall varit återkommande tillfällen av mycket grov misshandel. 

I det förstnämnda fallet kan det i domen utläsas att kvinnan utsattes för misshandel 

med yxa som ledde till kraftig blodförlust, att hon blev släpad i håret uppför trappan 

till övervåningen, att hon blev slagen tills ett par kindtänder lossnade, att hon blev 

stucken med kniv samt att hennes barn utsattes för grova knytnävsslag, hot och 

kvävning.  

Avsaknad nödvärnsrätt vid reell förmåga att försvara sig i kombination med 

oförmågan att fysiskt försvara sig med rätten till nödvärn, leder till att denna typ av 

brottsoffer blir allvarligt utsatta. En nödvärnsrätt för denna typ av brottsoffer måste 

kunna säkerställas, emellertid får den allmänna rättssäkerheten samtidigt inte 

undermineras. Detta jämviktstillstånd är svårt att uppnå och problematiken är mer 

komplicerad än denna första iakttagelse. Peter Asp har i ett utdrag behandlat frågan 

huruvida det i vissa fall bör “vara tillåtet för en kvinna som regelbundet utsätts för 

mycket grov misshandel i hemmet att i (preventivt) nödvärn döda sin plågoande”.6  

Denna uppsats avser inte att behandla frågan huruvida det för brottsoffer som 

blivit våldsutsatta i en nära relation bör vara tillåtet att döda, utan snarare hur denna 

typ av brottsoffer bättre ska skyddas genom nödvärnsrätten. Brottsofferkretsen 

inkluderar våldsutsatta kvinnor men är inte enbart begränsat till dessa.   

 

2.2 Begreppet nära relationer 

Det finns i skrivande stund ingen legal definition av begreppet nära relation. Det 

finns ingen enhetlighet i vilka som anses vara parter i en nära relation, utan det är 

fullständigt beroende på vilket rätts- eller samhällsområde som berörs. Vägledning 

kan emellertid tas från bland annat familjerättens definitioner av makar 1 kap. 1 § 

äktenskapsbalken (1987:230), sambor 1 § sambolagen (2003:376), släktskap i 

föräldrar- och ärvdabalken (1949:381, 1958:637) eller den implicita 

brottsofferkretsen i exempelvis brottsbalkens grov fridskränkningsbrott. 

Brottet grov fridskränkning är nära kopplat till temat som uppsatsen berör och 

det är därför av stort värde att beakta hur närstående kravet behandlas i detta 

sammanhang. Pågående eller tidigare äktenskap- och äktenskapsliknande 

                                                 
6 P. Asp., s. 85-108. 
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förhållanden ingår självklart i begreppet nära relation. Gärningsmannens barn, 

styvbarn, släktingar såsom syskon och föräldrar ingår också i närståendebegreppet i 4 

kap. 4a § BrB. Förarbetena anger att det är normalt att gärningsmannen och den 

kränkta bor eller tidigare har bott tillsammans, men detta är dock inte ett absolut 

krav.7 Vad som utgör ett närståendeförhållande måste bedömas utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. En legal enhetlig definition av 

närståendebegreppet finns varken i förarbetena, tidigare rättsfall, doktrin, inom 

sedvanerätten eller i allmänna rättsgrundsatser. För att ha någon typ av utgångspunkt 

ska emellertid två rättsfall kort behandlas.   

Närståendebegreppet behandlades i NJA 2004 s. 97 där en kvinna och 

gärningsmannen haft en parrelation under ungefär ett och ett halvt års tid utan 

gemensam bostad. Första gärningstillfället inträffade sedan relationen pågått i mer än 

ett halvår. Paret hade under tidsperioden upphört förhållandet ett tiotal tillfällen. 

Partena sov över hos varandra två till tre gånger i veckan, och betraktade sig själva 

och av andra som ett par. Varken bohag eller ekonomin var gemensam. Högsta 

domstolen (HD) anförde att närståendebegreppet inte i övrigt förekommer i 

brottsbalken och att begreppet inte vare sig i juridiskt eller i allmänt språkbruk kan 

anses ha någon sådan entydig innebörd att det framstår som uteslutet att tillämpa det 

på en man och en kvinna som utan att vara gifta eller sambor lever i ett fast 

förhållande. Enligt domstolen var visserligen förarbetena till viss del motsägelsefulla 

och paragrafens struktur väckte också tvekan i frågan. Domstolen anförde att 

regleringens allmänna syfte därför borde tilläggas avgörande betydelse för 

tolkningsfrågan. Mot den bakgrunden fann domstolen att parterna – som varit ett 

etablerat par som umgåtts med varandra på ett sätt som väl är att jämföra med vad 

som kan vara fallet i ett samboförhållande eller mellan äkta makar – varit att anse 

som närstående. Domstolen anmärkte särskilt att det förhållandet att var och en av 

dem haft tillgång till en egen bostad i detta fall inte medförde någon annan 

bedömning. Gärningen bedömdes som grov fridskränkning.8 

I RH 2016:29 ansågs en kortvarig relation om ca tre månader, där parterna inte 

bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och där det första 

brottstillfället ägde rum mindre än en månad efter att parterna hade träffats, inte 

utgöra ett närståendeförhållande i paragrafens mening. 
                                                 
7 Prop. 1997/98:55 s. 132 
8 M.Burman., JT 2004/05 s. 133 ff. 
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Av det första rättsfallet följer att 4 kap. 4a § 1 st. BrB omfattar vissa 

parrelationer mellan man och kvinna som inte omfattas av 4 kap. 4a § 2 st. BrB. 

Genom att betrakta rättsfallen i relation till varandra kan ett visst krav på etablering 

utläsas. Vid tillämpningen 4 kap. 4a § BrB måste parterna ha eller tidigare ha haft en 

viss etablering i sin relation. Förhållandets längd är en avgörande faktor, men inte ett 

uteslutande rekvisit. Sällskapande och äktenskapsliknande karaktärer utan ett absolut 

krav på sammanboende är av rättsfallen också ett vägledande rekvisit. När i 

relationen gärningarna inträffar verkar av rättsfallen också vara vägledande för 

bedömningen om etableringsnivån ska anses vara uppnådd. Dessa rekvisit är 

självklart inte uttömmande men är några av rekvisiten HD och hovrätten (HovR) 

anser vara av betydelse. 

Relationens längd och när första gärningstillfället inträffar är absolut av 

betydelse med tanke på våldets normaliseringsprocess som ska behandlas här nedan i 

avsnitt 2.4 Normaliseringsprocessen. Självklart är även andra omständigheter av vikt 

vid bedömandet av när en relation ska anses vara närstående och ha uppnått 

etableringskravet men en begränsning måste göras, då inte alla relevanta 

omständigheter alltid grundligt kan bedömas eller utredas. Av störst betydelse är 

emellertid regleringens allmänna syfte som borde ligga till grund för bedömningen 

om närståendekravet ska anses vara uppnått. Detta sista rekvisit bör dock inte 

betraktas som en slasktratt utan är ett huvudsakligt rekvisit som bör beaktas 

genomgående vid tillämpningen av paragrafen. Tid, relationens karaktärer och 

regleringens allmänna syften är rekvisit som betraktas vid tillämpningen av 4 kap. 4a 

§ BrB och är för tillfället även godtagbara utgångspunkter för begreppet nära relation 

i denna uppsats. 

Med denna bakgrund definieras en nära relation i denna uppsats som en 

relation mellan två eller flera parter där det är eller har varit ett kärleksförhållande, 

släktskap, beroendeförhållande eller jämförbart förhållande. Exempel på en denna 

typ av relation är ett partnerförhållande mellan två personer, barn och 

föräldrarförhållande, ett beroendeförhållande mellan vårdtagare och vårdgivare eller 

liknande. Avgörande för när dessa förhållanden anses närstående och ha uppnått 

etableringsnivån är tid, relationens karaktär och regleringens allmänna syfte. 

Bedömningen från när en vanlig relation övergår till en nära relation måste emellertid 

vara konkret, iakttagbar och konsekvent. Etablerade riktlinjer måste finnas och denna 

definition får ej vara flytande på det sätt att kvalificeringen är skiftande från fall till 
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fall. Endast då kan rättssäkerhet garanteras om nödvärn i en nära relation bör 

behandlas annorlunda från en traditionell nödvärnssituation.  

För tillfället får denna definition av en nära relation anses vara 

tillfredsställande inom ramen för denna uppsats, då en mer genomgående utredning 

av begreppet inte är erforderligt. Tid, relationens karaktär och regleringens allmänna 

syften är redan komplicerade rekvisit att bedöma, och på grund av dess inneboende 

flytande egenskaper kommer resultatet i slutändan ändock leda till att fall till fall blir 

olika. Dessa gemensamma rekvisit är som utgångspunkt emellertid ett steg mot en 

viss enhetlighet. Syftet med rekvisiten är just att försöka omfamna brottsoffer som 

saknar nödvärnsrätt vid reell förmåga att försvara sig, som därtill saknar förmågan att 

fysiskt försvara sig med rätten till nödvärn. Denna typ av brottsoffer är av statistik 

framförallt brottsoffer i nära relationer. Problemet med en icke-legal och icke-

enhetlig definition av begreppet närstående och nära relation undanskyms av den 

särskilda utsattheten och de större problem den drabbade brottsofferkretsen bemöter. 

Närståendebegreppet kommer därför i denna uppsats inte att behandlas något 

närmare. 

 

2.3 Statistik 

För att på en nationell nivå förstå problematiken samt omfattningen av våld i hemmet 

och våld i nära relationer behandlas i detta avsnitt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) 

statistik från 2014 om brott i nära relationer, som är den senaste statistiken i 

skrivande stund. Med begreppet nära relation i BRÅ:s utredning avses ett tidigare 

eller pågående partnerförhållande med flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett 

om paret är sammanboende eller ej. Brotten som har kartlagts är systematiska 

kränkningar och förödmjukelser, försök att inskränka friheten, hot, trakasserier, 

misshandel, grov misshandel, sexualbrott och grova sexualbrott.9 Grov misshandel 

och grovt sexualbrott definieras av BRÅ som att en nuvarande eller tidigare partner 

gjort illa den utsatta personen med ett föremål, knytnävar, sparkar eller liknande, 

respektive att partnern tvingat den utsatta till någon form av sexuell handling genom 

att hota, hålla fast, utnyttja den utsatta personens tillstånd eller liknande.10 Denna 

                                                 
9 BRÅ 2014:8 s. 18-20. 
10 BRÅ 2014:8 s. 6 fotnot 1-2.  
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definition följer därför inte den juridiska definitionen fullständigt, men det kan ändå 

vara av intresse att uppmärksamma denna utredning då den nära sammanfaller med 

begreppet våld i nära relationer inom ramen för detta arbete. 

Rapporten utreder hur utbrett brott i nära relationer är och vilken karaktär 

brotten har. Rapporten utreder även varför utsatta personer väljer att inte anmäla till 

polisen, hur vanligt det är med barn boende i hushållet hos våldsutsatta samt hur 

vanligt det är att de utsatta inte har fått tillfredsställande vård, hjälp eller skydd.11 

Enligt rapporten uppger 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i 

en nära relation under 2012. Andelen brottsutsatta kvinnor var i princip jämnstor med 

andelen brottsutsatta män år 2012, men ändock är det vanligare att kvinnor utsätts för 

grövre våld och har betydligt större behov av hjälp och sjukvård. Bland de som 

utsattes för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och endast 2,4 

procent av männen att de uppsökte eller hade behövt uppsöka sjukvård. 

Bakgrundsfaktorer med starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, 

boendeform och ekonomiska förutsättningar. Ingen tydlig skillnad kan urskiljas i 

utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda.12 

Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för återkommande 

våld än män. Av de som utsattes för återkommande fysiskt våld under 2012 blev 

nästan var fjärde person utsatt flera gånger. Ungefär 26 procent av de utsatta 

kvinnorna och 20 procent av de utsatta männen blev utsatta för återkommande fysiskt 

våld under 2012, vilket motsvarar 0,6 procent av kvinnorna och 0,4 procent av 

männen i befolkningen som helhet.13  

Ungefär var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för 

brott i en nära relation. Även här är det vanligare att kvinnor blir utsatta. Drygt var 

fjärde kvinna och var sjätte man har utsatts någon gång i sitt liv. Andelen utsatta för 

fysiskt våld uppgår till 15 procent för kvinnor och 8,1 procent för män. Systematiska 

kränkningar, förödmjukelser samt misshandel är vanligast.14  

Uppemot en tredjedel av de utsatta kvinnorna och en fjärdedel av de utsatta 

männen uppger att de har barn boende i sitt hushåll. På befolkningsnivå uppräknat 

motsvarar det nästintill 83 000 kvinnor och 67 000 män. Med ett barn i varje hushåll 

                                                 
11 BRÅ 2014:8 s.20. 
12 BRÅ 2014:8 s. 48-54. 
13 BRÅ 2014:8 s. 57-65. 
14 BRÅ 2014:8 s. 66-70. 



14 (64) 

innebär det att 150 000 barn lever i hushåll där det förekommit någon form av våld 

under 2012.15 

Merparten av de utsatta polisanmäler oftast inte händelsen. Den vanligaste 

förklaringen till att polisanmälning inte sker är enligt kartläggningen att man 

betraktar händelsen som en småsak. Oftast uppges det att händelsen utreddes på egen 

hand som förklaring. Detta är fullt logiskt att de utsatta hellre reder ut småsaker på 

egen hand istället för att kontakta polisen. Sällan beror en icke anmälan på lågt 

förtroende för polisen och rättsväsendet, på att man inte vill eller orkar genomgå en 

rättsprocess eller på att man inte vågar.16 

Andelen kvinnor och män som inte upplever att de fått den hjälp och stöd de 

hade behövt uppgår till 11,4 respektive 4,4 procent. Andelen personer som upplever 

att deras behov av hjälp och stöd inte blivit tillgodosedda är särskilt stor bland de 

som utsatts för återkommande fysiskt våld. Uppemot 38 procent av kvinnorna och 

drygt 21 procent av männen uppger att de haft behov av hjälp och stöd som inte blivit 

tillgodosedda.17  

Enligt BRÅ bör nivåer av utsatthet i befolkningen som framkommer i denna 

kartläggning beaktas som miniminivåer, eftersom mörkertalet troligtvis är stort.18 

Hur stor omfattning av de utsatta som varit förhindrade att bruka nödvärnsrätten är 

oberäkneligt. Ett logiskt resonemang är emellertid att brottsoffer som blivit utsatta, 

har med stor sannolikhet också haft svårt för att försvara sig. Detta hinder att försvara 

sig kan ha sina grunder i en fysisk oförmåga, vara kopplat till en avsaknad rätt till 

nödvärn eller på annat sätt vara särskilt förankrat till den nära relationen. Det som 

kan sammanfattas genom denna statistik är i vart fall att många brottsoffer är särskilt 

utsatta i nära relationer och att nödvärnsrätten av en eller flera anledningar för dessa 

brottsoffer inte varit fullt brukbar.  

 

2.4 Normaliseringsprocessen 

Våldets normaliseringsprocess kallas det normaliserande som sker hos våldsutsatta 

brottsoffer som utsatts för brott i en nära relation under en längre period. 

                                                 
15 BRÅ 2014:8 s. 71-75. 
16 BRÅ 2014:8 s. 76-79. 
17 BRÅ 2014:8 s. 80-83. 
18 BRÅ. 2014:8 s. 7. 
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Normaliseringsprocessen skrivs ofta ur ett genusperspektiv, men är fullständigt 

tillämpligt även i andra sammanhang där en gärningsman och ett brottsoffer finns. 

Brottsoffer i nära relationer som blir våldsutsatta anger många gånger att de inte ser 

sig själv som våldsutsatta brottsoffer. Våldet brukar i regel inte hastigt börja, utan det 

är en långsam upptrappning av våld. När denna upptrappning sker vänjer sig 

brottsoffret till det och med tiden intensifieras våldet mer och mer, utan någon större 

anmärkning hos den våldsutsatta. I kombination med kärlek, känslor, förtroende och 

andra omständigheter har denna typ av brottsoffer svårt att se verkligheten av 

situationen de befinner sig i. Normaliseringsprocessen kommer i det följande att 

behandlas ur ett man- och kvinnoperspektiv. 

Som utgångspunkt är våld huvudsakligen inte kopplat till social avvikelse utan 

snarare till social normalitet. Våldsamma män är ur sociologiska variabler 

fullständigt välfungerande i samhället. Inget direkt särskiljande samband vad gäller 

alkoholkonsumtion, social utsatthet, utbildning, arbete, födelseort, personliga 

egenskaper eller barndom kan upptäckas mellan misshandlande- och icke-

misshandlande män.19 

 Våldets normaliseringsprocess är för männen djupt förankrat i parternas 

könsverklighet om maskulinitet, makt och kontroll över kvinnor. Våld och problem 

är inte alltid sammanhängande faktorer. Det är inte alltid en problematisk person, 

situation eller social bakgrund som föranleder våldet utan för männen är våldet 

snarare ett medel för att uppnå ett mål. Genom våldet skapar männen maskulinitet. 

Det kan konstateras att något händer med mannen och kvinnan då våldet 

normaliseras. Våldet förekommer huvudsakligen i hemmet, oftast då parterna är 

ensamma. Misshandlaren styr noggrant var, hur och hur mycket han slår. Våldet är 

en kontrollerad handling där misshandlaren styr över person, plats, tid, mängd och 

sätt. Många gånger utövas våldet för att männen vill sätta en gräns för kvinnans 

verksamhet, en gräns som inte kan sättas med ord. Genom våldet kan männen även 

uppnå isolering. Fysisk isolering genom att inte tillåta umgänge med andra och 

mental isolering genom att inte tillåta andras inblick i deras liv. Kontroll över 

kvinnan uppnås där kvinnans ord, tankar och känslor helt kan kontrolleras av 

misshandlaren.20 

                                                 
19 E. Lundgren., s. 13-19. 
20 E. Lundgren., s. 23-30. 
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 Gränserna införlivas än mer genom Stockholmssyndrom, då våldet varieras 

med värme och omsorg. Likt tidigare är det misshandlaren som kontrollerar mängden 

våld och värme kvinnan får. Misshandlaren kan kontrollera kvinnans livsutrymme 

just för att han emellanåt även är snäll och kärleksfull. Vid våldstillfället kan mannen 

kortsiktigt kontrollera kvinnan. Genom att markera en gräns, genom isolering och 

växling mellan våld och värme, kan misshandlaren även uppnå en långsiktig kontroll 

över kvinnan.21 

 Männens våld mot kvinnor beror många gånger på en kvinnlighetsnorm som 

inte överensstämmer med kvinnlighetens realitet hos deras partner. Hos männen 

förväntas det att kvinnorna är eller beter sig på ett särskilt förväntat sätt, och då 

kvinnorna inte beter sig på detta sätt vill männen tillrättavisa dem. Misshandlaren 

kopplar normen och realiteten till förståelsen av sig själv som man. Endast om 

kvinnan agerar enligt mannens förväntade sätt kan mannen känna sig som en riktig 

man.22 

 Det våldsamma beteendet förknippas ofta med en erotisk upplevelse hos 

männen, där våld och sex går hand i hand. Ur männens perspektiv normaliseras 

våldet till att vara ett starkt positivt medel för makt och kontroll. Genom 

normaliseringsprocessen har ett psykologiskt beroende uppstått där misshandlaren 

kan vara en riktig man först när han har total kontroll över kvinnans liv.23 

 För kvinnan är det initiala våldet chockerande, avvikande och oacceptabelt. 

Genom våldets normaliseringsprocess blir våldet emellertid med tiden en vanlig 

handling som förväntas och accepteras, och slutligt kan våldet till och med försvaras. 

Denna anpassning är en följd av upprepade våldshandlingar i ett förhållande. 

Samtidigt som männens kontroll över kvinnans livsområden ökas, förminskas 

kvinnans handlingsutrymme proportionerligt. För kvinnorna förflyttas gränserna för 

vad som kan accepteras och inte accepteras och den misshandlade har genom 

normaliseringsprocessen svårt att se gränsen mellan en misshandlande och icke-

misshandlande man. Denna gränsförskjutning är inte uppenbar för brottsoffret som 

genom anpassning med tiden blir fullständigt underordnad mannen.24   

                                                 
21 E. Lundgren., s. 30-33. 
22 E. Lundgren., s. 33-40. 
23 E. Lundgren., s. 40-48. 
24 E. Lundgren., s. 49-53. 
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 Genom fysisk isolering blir den misshandlade även mentalt och psykiskt 

isolerad. Kvinnan har endast mannen att vända sig till och han blir med tiden 

kvinnans enda referensram. Genom normaliseringsprocessen associerar kvinnan det 

goda med det onda och har svårt för att se att mannen som hon älskar faktiskt 

misshandlar henne. Kvinnan som har normaliserat våldet tänker inte ens på frågan att 

lämna mannen då det för kvinnan framstår som en helt irrelevant fråga. För kvinnan 

är normaliseringsprocessen en aktiv nedbrytningsprocess, där våldsmotivet och 

förväntningarna internaliseras hos kvinnan. Mannens föreställningar om hur kvinnor 

bör vara blir verklighet för kvinnorna, och kvinnorna börjar tro att våldets orsak är 

just fel hos dem personligen.25  

 

3 Framställning 

3.1 Översikt 

Med en fördjupad insyn i utsattheten och nödvärnsrättens problematik vid våld i nära 

relationer avser jag i detta avsnitt behandla nödvärnsrättens reglering översiktligt. 

Initialt kommer regleringens ofördelaktiga delar att ifrågasättas i ljuset av utsattheten 

brottsoffer i nära relationer befinner sig i. Okontroversiella frågor som eventuellt 

påverkas av en förändrad syn på nödvärnsrätten kommer även de att lyftas upp. 

Syftet är att initialt väcka frågor inom ramen för uppsatsen för att därefter utreda och 

behandla dessa frågor på djupet i nästföljande avsnitt, ultimat för att besvara 

frågeställningen i avsnitt 1.3 Problemformulering. 

Nödvärnsrätten som en rättfärdigande omständighet kan i korthet sägas vara en 

ansvarsfrihetsregel som har till effekt att neutralisera straffhot som vanligen följer av 

en brottslig gärning. Nödvärnsrätten anses vara en lösning på en negativ 

intressekollision där nödvärnsgärningen fordras för att skydda och rädda någon eller 

något.26 Att utföra en handling som formellt uppfyller rekvisiten i en 

straffbestämmelse är i somliga situationer det enda sättet att skydda det mer 

betydande intresset som hotas av andras brottsliga gärningar. Ett brottsligt angrepp 

                                                 
25 E. Lundgren., s. 53-72. 
26 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 208-209. 
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kan därför i en nödvärnssituation mötas med ett annat brottsligt angrepp om det är 

absolut erforderligt för att tryggheten ska säkerställas. En kvalificerad 

nödvärnshandling kan i en nödvärnssituation därför ej behandlas på samma sätt som 

ett ordinärt brottsligt angrepp mot person. Undantag för denna typ av situationer 

måste därmed tillåtas för att trygghet ska kunna fastställas. 

I nödvärnsparagrafen 24 kap. 1 § BrB anges förutsättningarna för att en 

handling som uppfyller alla rekvisit i en brottsbeskrivning ändå ska betraktas som 

tillåten och icke rättsstridig. En naturlig följd av att en normalt brottslig handling 

betraktas som tillåten är att andra rättsområden påverkas. Bland annat påverkas 

medverkansläran, där den som medverkat till annans nödvärnshandling inte kan 

göras ansvarig för medverkan, då ett medverkansobjekt saknas. Till följd av detta kan 

var och en ingripa och hjälpa den med nödvärnsrätt, så länge rättigheten är 

kvalificerad, vilket också explicit framgår av 24 kap. 5 § BrB.27  

En initial fråga som väcks i samband med detta är hur medverkansläran 

påverkas av en förändrad syn på nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer. Med ett antagande att nödvärnsrätten utvidgas till fördel för våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer, bör nödvärnshjälpen även utsträckas till att omfatta en 

var som hjälper den nödvärnsberättigade? Rätten till nödvärn innebär att 

nödvärnshandlingen är fullt tillåten och legal. Kan denna nödvärnsrätt vara begränsad 

endast till den enskilde parten i den aktuella nära relationen utan att det skapar andra 

problem? Hur motiveras en förändrad syn av medverkansläran med hänsyn till 

rättssäkerhetsaspekter? 

Då nödvärnsparagrafen är till fördel för den som står åtalad för brott är 

analogisk tillämpning av bestämmelsen fullt tillåten. Vid en analogisk tillämpning av 

bestämmelsen kan nödvärnshandlingen hänvisas till att vara socialt adekvat. I detta 

sammanhang används begreppet social adekvans som en gemensam grund för 

nödvärnshandlingar som anses vara socialt godtagna i ett rättssamhälle som 

rättssamhället i Sverige. Social adekvans kan i ett annat sammanhang beteckna den 

särskilt oskrivna ansvarsfrihetsgrunden som i korthet innebär att en gärning som 

formellt är kriminaliserat och inte omfattas av ett undantag ändå kan betraktas som 

ett icke-brott genom samhällets oskrivna förhållningssätt.28 

 
                                                 
27 Se RH 2006:63. 
28 Se NJA 1997 s. 636 och NJA 2009 s. 776. 
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3.2 Begreppen överhängande, pågående och avslutat  

Det är vanligen inte svårt att avgöra när ett brottsligt angrepp har påbörjat eller pågår. 

Det är däremot svårt att inom generella termer beskriva när ett angrepp anses vara 

överhängande. Vägledningen i förarbetena till lagrummet 24 kap. 1 § BrB ger heller 

inte klarhet i vilket exakt skede som nödvärnsrätten uppstår. I förarbetena anges det 

att angreppet inte behöver vara omedelbart förestående för att nödvärnssituationen 

ska anses föreligga, emellertid får nödvärnshandlingen inte tilltas så tidigt att det blir 

fråga om ett preventivt nödvärn, som inte tillåts i den svenska rätten.29  

Förarbetena verkar ge vägledningen att gränsdragningen måste göras i 

beaktande av de konkreta förhållande i varje enskilt fall. Jag ställer mig något kluven 

i denna otydliga definition som ges, då det ur ena sidan är förståeligt att 

rättssäkerheten måste upprätthållas genom förbud mot preventivt nödvärn, samtidigt 

som det å den andra sidan är av vikt att tryggheten kan garanteras envar, särskilt de 

utsatta i nära relationer. Det framstår i skrivande stund som att nödvärnsskyddet 

starkt är underminerat av rättssäkerhetsaspekten vad gäller våld som sker i nära 

relationer. Hur kan bestämmelsen bli mer balanserad och konsekvent utan att varken 

rättssäkerheten eller nödvärnsrätten blir underminerad? Bör mer vikt tilläggas skälen 

och syftena med regleringen? Osäkerheten i var gränsen går har lett till att 

våldsutsatta brottsoffer blir än mer utsatta. 

Likt begreppet överhängande är gränsdragningen för ett pågående och avslutat 

angrepp mycket svårhanterligt. Så snart ett angrepp har avslutas upphör också 

nödvärnsrätten då angreppet inte längre anses vara pågående eller överhängande.  

 

3.3 Perdurerande brott 

Alla brott är inte enbart påbörjade, pågående eller avslutade. Brott kan också vara 

perdurerande, vilket innebär att brotten inte anses direkt avslutade i samband med ett 

omedelbart upphörande av en viss handling. Perdurerande brott anses pågå under en 

längre period, där brottet fastän är fullbordat inte anses vara avslutat förrän ett visst 

tillstånd helt upphört. Exempel på ett perdurerande brott är olaga frihetsberövande. 

                                                 
29 SOU 1953:14 s. 395 
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Grunder för bedömningen måste även här grundas på de konkreta 

omständigheterna i det särskilda fallet. Det kan emellertid anses vara utrett att ett 

angrepp är avslutat så snart angriparen blivit försvarslös, givit upp eller vänt ryggen 

till. Av värde att nämna är att en serie av slag betraktas som ett enda angrepp och inte 

som upprepade nya angrepp.30 I relation till detta ställer jag mig frågandes till 

möjligheten av en nödvärnsrätt i perdurerande brott. Grov (kvinno)fridskränkning 4 

kap. 4a § BrB som hör nära till temat våld i nära relationer anses i dagsläget inte 

utgöra ett perdurerande brott.31 Hur skulle nödvärnsrätten kunna tillämpas om brottet 

ansågs vara ett perdurerande brott? Hur påverkas rättssäkerheten av den förändrade 

synen på brottet? Finns det nackdelar med att förändra författningens egenskaper? 

Initialt framstår det som en självklarhet att brottet bör vara perdurerande.  

Kvinnovåldskommissionen har framfört att nödvärnsrätten för kvinnor som 

dödat eller svårt skadat sina misshandlade män kunde komma att påverkas om brottet 

konstruerades som ett perdurerande brott. Emellertid konstaterade kommissionen 

endast detta utan att mer uttömmande redogöra för hur nödvärnsrätten kunde 

påverkas.32 

Ett angrepp måste i övrigt vara brottsligt för att en nödvärnssituation ska anses 

vara förestående. Angriparen måste med andra ord genom sin handling ha uppfyllt 

alla brottsförutsättningar. Angrepp från barn, äldre eller psykiskt störda personer är 

också brott enligt svensk rätt och kan därav också ge en rätt till nödvärn. Culpösa 

brott som innebär angrepp på person eller egendom konstituerar också en 

nödvärnsrätt. Ett icke-brottsligt angrepp kan konstituera en rätt till en nödhandling 

enligt 24 kap. 4 § BrB.  

 

3.4 Försvarlighetsbedömningen 

Föreligger en nödvärnssituation är en försvarshandling mot angreppet en fullständigt 

rättsenlig handling förutsatt att den inte är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheter i övrigt. 

Omständigheterna i det konkreta fallet utgör utgångspunkt för 

försvarlighetsbedömningen. Generella regler för bedömningen kan svårligen 
                                                 
30 NJA 1969 s. 425, NJA 1999 s. 460. 
31 Prop. 1997/98:55 s. 131  
32 M. Larsson., SvJT s. 673. 



21 (64) 

fastställas. Genom praxis och doktrin har emellertid två vägledande principer 

formulerats som kan betraktas som en konkretisering av lagtexten. Försvarsgärningen 

får inte klart avvika från vad som har varit nödvändigt och det får inte råda ett 

uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotar 

angreppet.33 

Försvarshandlingen måste därtill rikta sig mot angriparens person eller hans 

eller hennes intressen. Är angriparna flera torde försvarshandlingen kunna riktas mot 

vem som helst av dem, dock är det tveksamt mot en medverkande om den specifika 

handlingen inte kan beskrivas som ett angrepp mot person eller egendom.34 Ingrepp i 

tredje mans rättsfär kan inte rättfärdigas genom nödvärnsbestämmelsen. Denna typ 

av ingrepp kan emellertid rättfärdigas med bestämmelserna om nöd i 24 kap. 4 § 

BrB. Försvarlighetsbedömningen är något strängare mot den angripne i 

nödbestämmelsen. 

Den angripne är principiellt inte skyldig att fly fältet och undvika angreppet på 

annat sätt än genom en annars brottslig gärning. Det kan dock i vissa situationer med 

hänsyn till angreppets karaktär eller skada vara uppenbart oförsvarligt att tillgripa 

våld, exempelvis om angreppet är från ett barn eller människor med 

funktionshinder.35  

Även här finns utrymme att diskutera hur försvarlighetsbedömningen kan 

påverka brottsoffer i nära relationer. Vilka omständigheter i det konkreta fallet kan 

tala för att försvarshandlingen är tillåten? Kan den unika karaktären av våldsbrott i 

nära relationer påverka bedömningen vad gäller rekvisitet omständigheter i övrigt?  

 

3.5 Excess 

Har en person handlat i en nödvärnssituation men överskridit gränsen för det tillåtna 

försvaret kan personen fortfarande undgå ansvar om han eller hon svårligen kunnat 

besinna sig. Gärningen betraktas då som rättsstridig, men gärningsmannen anses 

kunna ursäktas. Denna regel om excess anses vara en ursäktande omständighet 

                                                 
33 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 237., NJA 2009 s. 776. 
34 Se NJA 1995 s. 661. 
35 NJA 1969 s. 425, NJA 2005 s. 237. 
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snarare än en rättfärdigande sådan.36 Om den tilltalade handlat i en nödvärnssituation 

men ändå bedöms ha begått brott kan omständigheten att gärningen företagits i en 

nödvärnssituation utgöra en förmildrande omständighet vid straffmätningen enligt 29 

kap. 3 § p. 5 BrB.  

Initialt väcks frågor om hur excess kan hjälpa våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer. Hur kan excess bestämmelsen påverka utfallet av brukandet av nödvärn 

för brottsoffer i nära relationer? Vad förmedlar rättssystemet om endast excess kan 

användas som en ansvarsfrihetsregel?  

 

3.6 Putativt nödvärn 

Om en straffbelagd gärning begås av någon som tror att denne är utsatt för brottsligt 

angrepp och denna tron framkallats genom faktiskt villfarelse har denna person 

handlat i putativt nödvärn. Gärningsmannen och densamme som handlar i putativt, 

inbillat nödvärn föreställer sig att omständigheterna är sådana att han eller hon har 

rätt att försvara sig. Likt faktiskt villfarelse gällande ansvarsgrundande 

omständigheter utesluter ansvar för uppsåtligt brott, utesluter villfarelse rörande 

rättfärdigande omständigheter straffansvar för uppsåtliga brott, förutsatt att gärningen 

hade varit tillåten om det varit som den som handlar i putativt nödvärn inbillat sig.  

 Gärningen är dock inte att anse som rättsenlig, utan är en otillåten gärning. 

Eftersom gärningen är otillåten kan medverkansansvar aktualiseras för medverkande 

till den inbillade nödvärnshandlingen. Endast bristen på uppsåt leder till ansvarsfrihet 

då den som begår nödvärnshandlingen endast felaktigt tror att en rättfärdigande 

omständighet föreligger. Om den handlande uppfattade situationen på ett korrekt sätt, 

men felaktigt tror att nödvärnsrätten sträcker sig längre än den faktiskt gör är det en 

straffrättsvillfarelse som aktualiseras. Frihet från ansvar är förgrunden endast om 

villfarelsen är uppenbart ursäktlig. 

 

                                                 
36 NJA 2009 s. 234. 



23 (64) 

4 Rätten till nödvärn 

4.1 Nödvärnsparagrafen 

I 24 kap. 1 § 1 st. BrB stadgas nödvärnsrätten, och den anger att en gärning som 

någon begår i nödvärn, utgör brott endast om gärningen med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart 

oförsvarlig. Rätten till nödvärn föreligger enligt 24 kap. 1 § 2 st. BrB mot ett påbörjat 

eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, mot den som med 

våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 

mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus gård eller fartyg 

eller mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Toleransgränsen för 

vilka gärningar som tillåts i nödvärn anges med ett uppenbart oförsvarlighetsrekvisit, 

och det som beaktas i relation till detta rekvisit är angreppets beskaffenhet, det 

angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt.  

 

4.2 Begreppet överhängande 

Möjligheten för en tidig- respektive fördröjd nödvärnsrätt genom begreppet 

överhängande ska i det följande redovisas för. Rätten till nödvärn föreligger mot ett 

påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Nödvärnsrätten är helt utesluten om 

angreppet inte kan anses vara påbörjat eller överhängande. Frågan huruvida 

våldsutsatta brottsoffer kan anses ha handlat i nödvärn i de situationer de faktiskt haft 

reell förmåga att försvara sig är således fullständigt beroende av hur påbörjat- och 

överhängandebegreppet bedöms. Det saknas anledning att närmare bestämma när ett 

angrepp påbörjats då överhängande är ett tillräckligt rekvisit i bedömningen.37 

 Begreppet överhängande är dock inte fullständigt okomplicerat. Enligt 

förarbetena ger uttrycket överhängande möjlighet för den angripne att i vissa fall 

använda en nödvärnsåtgärd på ett något tidigare stadium än sedvanligt. Angreppet 

måste inte vara absolut omedelbart förestående för inträdandet av nödvärnsrätten, då 

denna snäva begränsning kan vara olämplig. Som exempel får en fartygsbefälhavare 

kännedom om att besättningen tänker döda honom när fartyget kommer till viss plats. 

                                                 
37 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 211. 
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I denna situation är befälhavaren inte tvungen att under alla förhållanden vänta med 

nödvärnsåtgärder tills fartyget kommit till den utvalda platsen, utan nödvärnhandling 

får företagas så snart faran kan anses vara överhängande. Ett relativt tidigt ingripande 

motiveras i förarbetena med att angreppet vid vissa tillfällen kan avvärjas med 

lindrigare medel än om vederbörande måste dröja med åtgärder till dess angreppet 

påbörjas eller är omedelbart förestående.38  

 Vägledningen som förarbetena anger för bedömningen av begreppet 

överhängande är således att nödvärnsåtgärder kan tilltas på ett tidigare stadium 

såframt faran anses vara överhängande. Vad som är att bedömas som överhängande 

fara behandlas emellertid inte i resonemanget. Syftet med att tillåta detta är att 

försöka minska mängden och svårigheten av våld som behöver brukas för att 

angreppet ska avvärjas.  

För att illustrera komplexiteten i begreppen påbörjat, överhängande och 

avslutat skildras här ett tidigare rättsfall. I en taxikö uppstod oenighet mellan två 

personer. Under konflikten slår person A med knytnäven mot person B som lyckas 

undvika slaget. I samma läge slår person B tillbaka med knytnäven och A blir träffad 

rakt i ansiktet. Frågan om B agerat i nödvärn behandlades i detta mål. HD fastställer 

att utgångspunkten är att B är utsatt för ett påbörjat brottsligt angrepp och därmed 

haft nödvärnsrätt till detta. Åklagaren hade däremot invänt med att angreppet var 

avslutat i och med att B undvikit det initiala slaget, och att nödvärnsrätten därmed 

inte längre kunde betraktas som gällande. HD fastställer emellertid att slaget som B 

utdelade var omedelbart efter det initiala angreppet och att det under dessa 

omständigheter inte kan anses vara ett avslutat angrepp, oavsett om A efter 

mottagandet av slaget försökte fullfölja det påbörjade angreppet.39  

Ett angrepp, och därmed den överhängande faran, är således inte omedelbart 

avslutat i och med att den konkreta handlingen upphör. Förhållandet att HD fastslår 

att det efterföljande händelseförloppet står utan betydelse för nödvärnsrätten under de 

givna omständigheterna utgör en indikation på att överhängande fara föreligger även 

efter en konkret angreppshandling företagits, och är direkt associerat till den initiala 

handlingen. Nödvärnshandlingen var emellertid företagen omedelbart i anknytning 

till angreppet och kunde därmed tillåtas för det brott som aktualiserades i fallet. 

Relevant för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer är om denna omedelbarhet kan 
                                                 
38 SOU 1953:14 s. 395. 
39 NJA 1999 s. 460. 
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utsträckas längre för andra typer av brott under andra omständigheter, såframt 

överhängande fara kan anses föreligga i enlighet med förarbetena. Om 

omedelbarhetsrekvisitet kan utsträckas längre kan våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer företaga en fördröjd nödvärnshandling även efter att de har blivit utsatta 

för ett angrepp, då de endast vid dessa situationer har en reell förmåga att försvara 

sig.  

Det är i detta sammanhang av relevans att nämna att hämndaktioner i 

anslutning till avslutade angrepp emellertid inte tillåts. I ett tidigare mål hade 

våldsamma handlingar uppstått, som konstituerat nödvärnsrätt för den angripne. När 

den angripne i ett senare skede utförde ett motangrepp ansågs nödvärnsrätten ha 

upphört. HD fastställer att det av utredningen framgår att begränsning till försvar inte 

tillämpats och att ett nytt brottsligt angrepp istället var föreliggande.40  

I en senare utredning om nödvärnsrätten fastslogs svårigheterna att i lagtext 

mer preciserat ange gränserna för när nödvärnsrätten påbörjar respektive upphör. Det 

bedömdes åligga domstolen att avgöra denna åtskillnad i varje enskilt fall. Det ansågs 

sakna skäl att i sak ändra nödvärnsregleringens omfattning och att det fortsättningsvis 

bör vara att nödvärnsrätt föreligger först när ett angrepp anses vara överhängande. En 

tillåten nödvärnsrätt mot gärningar som inte är överhängande men som med goda 

grunder antas komma utföras senare ansågs inte lämpligt då en sådan tidig 

nödvärnsrätt betraktas som äventyrlig. Som exempel gavs fallet att “man med stor 

sannolikhet tror att man kommer att bli misshandlad när man träffar en person och 

därför i förväg söker upp och angriper honom”. Tillåtelse till nödvärnsrätt i en sådan 

situation innebär en felaktig avvägning mellan intresset att freda sig mot angrepp och 

det motstående intresset att i möjligaste mån minska våldsanvändningen i 

samhället.41 

Risken för att våldsanvändningen i samhället upptrappas är således av 

utredningen det främsta skälet till att inte tillåta nödvärnsrätt i ett tidigare eller 

fördröjt stadium än inträdandet av momentet överhängande angrepp. Det är 

emellertid av vikt att framhålla skillnaden mellan att tillåta en tidig nödvärnsrätt vid 

överhängande fara och att förbjuda en tidig nödvärnsrätt då överhängande fara inte 

föreligger, vilket tangerar gränsen till ett preventivt nödvärn. Det sistnämnda 

exemplet i utredningen utgör ett preventivt nödvärn som inte tillåts i svensk rätt. Det 
                                                 
40 NJA 1980 s. 606. Se även NJA 1970 s. 280. 
41 SOU 1988:7 s. 72-73. 



26 (64) 

är även i detta sammanhang viktigt att åtskilja en faktisk försvarshandling från en 

förtäckt försvarshandling som i realiteten konstituerar ett nytt brottsligt angrepp. Av 

utredningen följer att det senare av det nämnda inte möjligtvis kan tillåtas på grund 

av säkerhetsaspekter, men var gränsen går mellan de två distinktionerna är inte alltid 

under alla omständigheter fullständigt uppenbar.  

Skilda meningar vad gäller tillämpningsområdet för begreppet överhängande 

har inom rättsvetenskapen diskuterats. Det kan argumenteras för att det redan idag 

finns tolkningsmöjligheter i rekvisitet överhängande brottsligt angrepp, som 

möjliggör en mindre restriktiv tillämpning av nödvärnsregleringen. Monica Larsson 

argumenterar för att det finns möjlighet att fria den våldsutsatta kvinnan i en nära 

relation som har begått en brottslig gärning mot mannen genom att se till kvinnans 

hela situation och genom att ta hänsyn till hotet om våld som kvinnan konstant utsätts 

för, även om hon vid utförandet av försvarshandlingen inte faktiskt blir utsatt för 

våld.42 Jag instämmer med detta uttalande och tolkar det som att möjligheten även 

kan utsträckas till våldsutsatta brottsoffer i nära relationer utan att denna rättighet 

enbart gäller exklusivt för våldsutsatta kvinnor. Uttalandet är också i linje med 

vägledningen som tidigare gavs i förarbetena.43 Så framt överhängande fara kan 

konstateras föreligga har brottsoffer en nödvärnsrätt i den givna situationen.  

 

4.3 Begreppet fara 

För att konstatera att våldsutsatta brottsoffer i nära relationer omfattas av en 

nödvärnsrätt genom begreppet överhängande fara, måste en utredning om vad som 

faktiskt konstituerar överhängande fara utföras. Inom straffrätten förekommer 

farebegreppet i olika sammanhang och tre olika former av faredelikt uppställs inom 

rättsvetenskapen. Faredelikten är de konkreta faredelikten, de abstrakta faredelikten 

och delikten med presumerad fara. Ansvar för de konkreta faredelikten förutsätter att 

det i något avseende föreligger konkret fara för något som värderas negativt, 

exempelvis skada. Ansvar för de abstrakta faredelikten karakteriseras av att de på 

annat sätt än genom uppställandet av krav på konkret fara förutsätter någon sorts 

möjlighetsbedömning. Inte sällan aktualiseras det att bedöma om en viss gärning 

                                                 
42 SvJT 2002 s. 685. 
43 SOU 1953:14 s. 395. 
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typiskt sett kan leda till en viss skada. Delikten med presumerad fara karakteriseras 

slutligen inte av att brottsdefinitionen uppställer en viss typ av rekvisit. 

Brottsdefinitionen beskriver istället en gärning som presumeras vara farlig i något 

hänseende. Presumtionen kan inte motbevisas och är därför också systematiskt 

ointressant. Denna typ av delikt är omöjlig att avgränsa och med en diffus 

bestämning av objektet för fara kan praktiskt taget alla brott betraktas vara delikt med 

presumerad fara. Det är av vikt att framhålla att gränserna mellan de olika 

deliktstyperna inte sällan är otydlig. Vid bedömning av huruvida fara föreligger bör 

kraven enligt det ifrågavarande deliktet noga beaktas och försiktighet måste gälla då 

generella kunskaper om vad som avses med ett visst uttryck tillämpas.44  

Skälet att straffbelägga orsakande av fara är att det ur straffvärdesynpunkt 

många gånger är svårt att skilja fallet att någon hänsynslöst utsätter andra för risker 

och därvid orsakar skada, från fallet att det hänsynslösa beteende slumpmässigt inte 

föranleder någon skada, där tillfälligheten inte på något sätt är relaterad till faktorer 

inom gärningsmannens kontroll. Genom att uppställa fara som rekvisit kan 

lagstiftaren avgränsa eller utvidga det straffbara området. Fara kan allmänt sägas 

föreligga om ett möjlighetsförhållande föreligger mellan gärning och följd. Fara 

föreligger om det är existentiellt möjligt att en viss gärning leder till viss följd och 

faran är i detta sammanhang den relation som råder mellan en tänkbart orsakande 

faktor och en tänkbar följd. Fara innebär att det på något sätt är möjligt att något som 

värderas negativt kommer att inträffa.45  

När lagen talar om fara innebär det i allmänhet att ett krav på konkret fara 

uppställs. En gärning innebär konkret fara för att en bestämd följd inträffar, om det är 

existentiellt möjligt och plausibelt att gärningen leder till den specifika följden. 

Utgångspunkten för att avgöra om en viss gärning innebär konkret fara för en 

bestämd följd är världens faktiska tillstånd vid tiden för gärningen. Man måste därtill 

undersöka vilka förändringar i världen som krävs för att gärningen ska leda till 

följden och om dessa förändringar är plausibla. Det kan utan tvivel finnas flera 

plausibla händelseförlopp som leder gärningen till den specifika följden men det 

räcker med att finna ett plausibelt händelseförlopp för att konkret fara kan 

konstateras föreligga.46  

                                                 
44 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 89-90. 
45 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 91-92. 
46 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 93. 
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4.3.1 Konkret fara 

Det ligger nära till hands att undersöka om konkret fara kan anses föreligga vid 

tillämpningen av begreppet överhängande fara i relation till nödvärnsrätten, då det 

förstnämnda är det starkaste faradeliktet inom straffrätten. Konkret fara kan även 

anses vara grundläggande då det finns etablerade rekvisit som måste vara uppfyllda 

för att konkret fara ska konstateras föreligga, vilket ur ett rättssäkerhetsperspektiv är 

av absolut vikt i synnerhet till en tidig eller fördröjd nödvärnsrätt. Det kan ur 

förarbetena till nödvärnsrätten inte utläsas att det är just konkret fara som avses i 

begreppet överhängande fara, men i förening med rättssäkerhetsskälen och målet att 

söka minska våldsanvändningen i samhället är konkret fara det mest lämpliga 

faredeliktet ur en objektiv bedömning. 

 

4.3.1.1 Existentiell möjlighet 

Existentiell möjlighet är möjligheten för världen att i framtiden gestalta sig på ett 

visst sätt. Av relevans för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer är endast vissa 

former av möjlighet av intresse, exempelvis möjliga följder av konkreta gärningar. 

Existentiell möjlighet kan bedömas utifrån olika aspekter varav logisk, fysisk, 

psykologisk eller rättslig är några. Det finns ingen strikt begränsning av relevanta 

aspekter inom straffrätten, men lagen utpekar emellertid endast vissa typer av 

gärningsföljder som relevanta. Bedömningen för existentiell möjlighet utgår alltid 

från gärningstidpunkten och föreligger endast om det går att konstruera en kausallinje 

som leder gärningen till den bestämda följden. Vid bedömningen tillämpas all vid 

bedömningstillfället tillgänglig kunskap som finns till förfogande. Mycket i 

bedömningen består av kunskap om naturlagar, teknisk förmåga och logiska 

resonemang. För att konstatera att en viss kausallinje är möjlig måste endast säkra 

kunskaper tillämpas. Genom kravet på existentiell möjlighet och straffprocessrättens 

beviskrav kan ett plausibelt tillstånd hos världen vid gärningen inte vara ett enkelt 

utslagsgivande rekvisit.  Om en bil exempelvis kör på fel sida av vägen före en kurva 
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kan konkret fara för kollision konstateras endast om det är klart att det finns en bil på 

andra sidan kurvan. En kollision kan i annat fall inte anses vara existentiell möjlig.47 

Den relevanta existentiella möjligheten för våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer är möjligheten att bli utsatt för brott av personen brottsoffret står nära till, i 

synnerhet våldsrelaterade brott. Denna möjlighet är föranledd av en konkret 

handling, exempelvis en tidigare misshandel eller en viss förberedelseåtgärd.48 Den 

existentiella möjligheten måste emellertid bedömas på annat sätt då den konkreta 

gärningen som föranleder den existentiella möjligheten har sin grund i ett brottsligt 

handlande, vilket emellertid inte alltid är ett faktum. Ett problem uppstår om 

gärningsmannen blir bestraffad för en tidigare brottslig gärning, och det är just 

samma gärning som orsakar den existentiella möjligheten. Förhållandet utgör dock 

ett hinder endast om framkallandet av den existentiella möjligheten och tillståndet är 

lagstridigt. Förbudet mot dubbelbestraffning ne bis in idem i protokoll 7 artikel 4.1 

lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) (EKMR) utgör ett hinder 

och skydd för att gärningsmannen återigen lagförs för samma gärning. Detta innebär 

att framkallandet av den existentiella möjligheten inte rättsligt kan prövas då ett 

domslut mot den initiala brottsliga handlingen är fastställd. Den existentiella 

möjligheten måste i detta fall först ha realiserats för att domstolen rättsligt kan ta upp 

det efterföljande brottsliga handlandet.  

Som ett exempel misshandlar person A ständigt person B i hemmet. Person A 

blir dömd för denna misshandel. Denna initiala misshandel antas skapa en existentiell 

möjlighet för en senare misshandel av person B. Domstolen kan i detta fall inte uppta 

frågan att den initiala misshandeln har skapat en existentiell möjlighet för en senare 

misshandel. För det första är en sådan situation på alla sätt bristande i kausalitet, men 

även om en sådan situation kan anses vara kausal i förhållande till den initiala 

misshandeln utgör detta förhållande inte något lagstridigt. Även om förhållandet var 

lagstridigt utgör principen ne bis in idem ett hinder för att domstolen på nytt 

återupptar samma fråga till prövning. I denna situation måste person A realisera den 

existentiella möjligheten, det vill säga återigen utföra ett misshandelsbrott mot person 

B för att domstolen ska kunna ta upp denna fråga till prövning. Även om denna 

                                                 
47 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 93-95. 
48 Se avsnitt 2.5 Normaliseringsprocessen om upptrappningen av våld, det systematiska handlandet 
och anpassningen som sker hos gärningsman och brottsoffer. 
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situation utgör ett rättsligt problem utesluter sakförhållandet inte nödvärnsrätten för 

det våldsutsatta brottsoffret, om den existentiella möjligheten de facto är framkallad 

av den tidigare gärningen, vad den än må bestå av. 

Det kan i en första iakttagelse anses obefogat att hävda att en initial misshandel 

eller en viss handling framkallar en existentiell möjlighet för en senare misshandel, 

som ett brottsoffer i en nära relation kan ha nödvärnsrätt till. Jag anser emellertid att 

det kan finnas utrymme för detta uttalande i beaktande av det systematiska 

användandet av våld i en nära relation. Existentiell möjlighet måste kunna 

konstateras vid gärningstidpunkten även om bedömningen först företas i efterhand. 

Detta innebär att en bedömning av vad gärningen kunnat leda till med utgångspunkt 

vid gärningstidpunkten utförs vid bedömningstillfället. Det finns dock svårigheter 

förenade med detta då den existentiella möjligheten är fullständigt beroende av 

gärningsmannens handlande.  

Faktum är att den existentiella möjligheten fullt motsvarar handlandet. Ett 

problem med att den existentiella möjligheten är detsamma som gärningsmannens 

handlande är att orsakandet av skada inte längre utgör en slumpmässig tillfällighet 

utanför gärningsmannens kontroll, utan snarare det fullständigt motsatta. Det finns en 

risk att rättssäkerheten undermineras när den existentiella möjligheten är beroende av 

gärningsmannens egna handlande, då det ur gärningstidpunkten är svårt att med 

säkerhet framhålla att ett visst möjlighetsförhållande är framkallat av en tidigare 

gärning. Det är särskilt svårt då den existentiella möjligheten består av viss 

kognitivitet hos gärningsmannen. Om hänsyn däremot tas till den systematiska 

våldsanvändningen i en nära relation blir framkallandet av den existentiella 

möjligheten emellertid inte lika abstrakt i förhållande till den initiala gärningen. Till 

skillnad från exemplet med bilen som kör på fel sida av vägen vid en kurva kan 

existentiell möjlighet inte fastställas genom att enbart betrakta den fysiska 

möjlighetsfaktorn. Den psykologiska aspekten som kännetecknar våld i nära 

relationer blir i dessa fall fullständigt obeaktad.  

För att rättssäkerheten ska säkerställas är det av vikt att inte tillämpa en 

fingerad existentiell möjlighet, utan vid bedömningstillfället måste endast säkra 

kunskaper tillämpas. Då all tillgänglig kunskap vid bedömningstillfället ska tillämpas 

anser jag att det vid denna bedömning finns möjlighet att beakta våldets 

normaliseringsprocess, det konstanta hotet det våldsutsatta brottsoffret i en nära 

relation ständigt utsätts för och den metodiska våldsanvändningen i relationen, för att 
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därigenom avgöra om existentiell möjlighet för att bli utsatt för våld föreligger. Detta 

resonemang ligger även i linje med Monica Larssons uttalande om att beakta 

brottsoffrets hela situation,49 och jag anser att detta beaktande bör ske vid just denna 

bedömning.  

Kravet på kausalitet kan i vissa fall anses brista beroende på vilken gärning 

som anses framkalla den existentiella möjligheten. Det kan anses fingerat att påstå att 

en viss handling leder till ett framtida brott som våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer har nödvärnsrätt till, men detta beror fullständigt på den kognitiva- och det 

kontrollerbara aspekten av den existentiella möjligheten. Vid beaktande av 

helhetsbilden och till våldets normaliseringsprocess kan kausalitet konstrueras till att 

vara helt tillfredsställande. Det bör framhållas att denna typ av kausalitet endast kan 

anses vara tillräcklig då fallet berör ett våldsutsatt brottsoffer i en nära relation, då en 

sådan kausalitet i någon annan situation skulle riskera underminera rättssäkerheten. 

 

4.3.1.2 Plausibilitet 

Plausibilitet används för att beteckna sannolikheten som fordras för att konkret fara 

ska föreligga. Sannolikhet kan i sin tur graderas i en skala. Begreppet plausibilitet bör 

dock inte förväxlas med begreppet probabilitet. Probabilitet i detta sammanhang är 

en matematisk och kvantitativ sannolikhetsbedömning i kontrast till plausibilitet som 

är en mer systeminriktad bedömning. Även om chansen och risken att ett visst 

resultat inträffar är liten, är det ett fullt rimligt utfall på det specifika 

händelseförloppet. Att utan kvalificering hävda att något är plausibelt innebär 

vanligen att något är rimligt. Rättslärans sannolikhetsbedömningar avser nästan alltid 

plausibilitet. Skulle probabilitet istället ha tillämpats skulle flertalet av 

händelseförloppen framstå som ytterst osannolika. Sannolikhetsgraden som erfordras 

för att fara ska anses föreligga varierar och beror inte sällan på hur allvarlig den 

oönskade följden är. Det har i doktrinen ansetts lämpligt att införa kravet på 

plausibelt i beaktansvärd grad för att konkret fara ska anses föreligga.50  

 Även vad gäller plausibilitet bör helhetsbilden och normaliseringsprocessen 

beaktas. Endast då den systematiska våldsanvändningen beaktas kan plausibilitet för 

en viss följd konstateras. Det kan inte anses vara plausibelt att en viss handling leder 
                                                 
49 SvJT 2002 s. 684. 
50 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 95-97. 
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till ett framtida våldsbrott utan vidare. Följden är emellertid väldigt plausibelt för 

brottsoffret som varaktigt blir utsatt för våld i en nära relation. Kravet på plausibilitet 

i beaktansvärd grad kan i dessa fall anses vara uppnådd.  

 

4.3.2 Abstrakt fara 

Abstrakt fara är en konkret fara med modifiering där vissa drag i den faktiska 

situationen abstraheras, och till viss omfattning tillämpas en förändrad eller begränsat 

faktaunderlag vid denna typ av farobedömning. Kriminaliseringen avser i dessa fall 

det typiskt eller genomsnittligt farliga i ett handlingssätt. Abstrakt fara bestäms 

enbart negativt och hur långt abstraheringen får drivas är oreglerat. Bedömningen av 

om abstrakt fara föreligger är i praktiken att avgöra huruvida en gärning har vissa 

egenskaper som i någon mening typiskt är farliga. I lagtext används begreppen 

“ägnad att” och “kan” för att indikera att denna typ av bedömning ska tillämpas. 

Uttrycket “kan” anses innebära ett minimikrav på existentiell möjlighet, men inte 

sällan måste även ett visst krav på plausibilitet vara uppnått. Uttrycket “ägnad att” 

anses generellt innebära ett högre krav på plausibilitet än när uttrycket “kan” 

tillämpas. Kravet på plausibilitet i detta sammanhang kan anses uppgå till att det 

under plausibla omständigheter räcker om det leder till eller orsakar följden i fråga. 

Det är av vikt att framhålla att begreppet “ägnat att” inte syftar till gärningsmannens 

avsikt med en viss gärning, utan bedömningen är snarare huruvida gärningen har 

vissa egenskaper som gör att den typiskt sett duger för något. Abstrakta faredelikt 

betecknar således en obestämd klass av brottstyper där en möjlighetsbedömning 

erfordras, men där kravet på konkret fara undantages. De abstrakta faredelikten får 

sammantaget till effekt att det straffbara området utvidgas.51  

Om abstrakt fara istället för konkret fara tillämpas i begreppet överhängande 

fara i relation till nödvärnsrätten, kan nödvärnsrätten anses utvidgas till att omfatta 

fler fall. Genom att tillämpa abstrakt fara kan karakteristiska och typiska drag för 

våld i nära relationer beaktas i farobedömningen där även kravet på plausibilitet 

reduceras. Då denna typ av bedömning tillämpas kan fara ännu tydligare konstateras 

föreligga för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer. Konsekvenserna av detta 

förfarande är emellertid att rättssäkerheten till viss omfattning urholkas då 

                                                 
51 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 100-102. 
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abstraherandet till stor del kan vara godtyckligt. Det kan heller inte anses förenligt att 

tillämpa abstrakt fara vid bedömningen om överhängande fara föreligger i beaktande 

av de skäl som angivits i förarbetena om att söka minska våldsanvändningen i 

samhället. Det bör därför för den fortsatta utredningen fastställas att det är konkret 

fara som avses då fara i begreppet överhängande fara behandlas. 

 

4.3.3 Delikten med presumerad fara 

Delikten med presumerad fara kommer i denna utredning inte att behandlas något 

ytterligare då denna typ av faredelikt endast är teoretisk. Tillämpningen av 

presumerad fara måste anses vara otillförlitlig och riskabel vid behandlandet av en 

tidig eller fördröjd nödvärnsrätt, som redan i dess natur är förenade med risker. Det 

enda motivet till att tillämpa delikten med presumerad fara är endast om en viss 

gärning normalt eller ofta medför fara för ett skyddsvärt intresse.52 Det kan hävdas 

att våldsutsatta brottsoffer i nära relationer återkommande utsätts för denna typ av 

fara, men även i beaktande av detta är denna generalisering i hög grad förenad med 

osäkerhet.  

 

4.4 Befälhavaren och besättningen 

Genom att ha konstaterat att det är konkret fara som bör avses i begreppet 

överhängande fara ska exemplet med befälhavaren och besättningen behandlas i 

beaktande av detta. Det har fastslagits att befälhavaren har en rätt till en tidig 

nödvärnsrätt i den situation han befinner sig i då överhängande fara kan anses 

föreligga. Det ska i det följande redovisas för varför överhängande konkret fara för 

brottsligt angrepp, som medger en tidig nödvärnsrätt för befälhavaren, föreligger. 

Genom denna redovisning ska rekvisit nedtecknas för att därefter jämföras med 

nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer. 

 

                                                 
52 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 90. Jfr med 4 § TBL om rattfylleri. 
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4.4.1 Konkret fara 

Det anges i förarbetena att fartygsbefälhavaren som får kännedom om att 

besättningen tänker döda honom när fartyget kommer till viss plats inte är nödsakad 

att under alla förhållanden vänta med att företaga nödvärnsåtgärder tills fartyget 

kommit till platsen. Det ansågs motiverat att nödvärnshandling får företagas så snart 

faran kan anses vara överhängande.53 Det är i detta exempel explicit angivet att faran 

består av följden dödsfall, det vill säga upphörandet av tillståndet liv. Nästa 

bedömning består av att avgöra om denna fara kan anses vara konkret. För att 

konkret fara ska konstateras föreligga i detta fall måste det vara existentiellt möjligt 

och plausibelt att en viss handling leder till följden dödsfall. Beroende på vilken 

handling som utgör utgångspunkt kan kausalitetskravet anses vara uppfyllt eller 

bristande. Att hävda att fartygets ankommande till den förutbestämda platsen leder 

till befälhavarens dödsfall måste i alla situationer anses brista i kausalitet. Att 

däremot hävda att uppläggandet av en strategi för att döda befälhavaren leder till 

dennes dödsfall är emellertid inte en lika långdragen kausalkedja där kravet på 

kausalitet kan anses vara uppnådd. Det ligger i vart fall i farans riktning att en sådan 

handling leder till följden dödsfall. Likt svårigheterna som diskuterades i avsnitt 

4.3.1.1 om existentiell möjlighet är det även i detta fall svårt att med utgångspunkt i 

gärningstidpunkten avgöra om en existentiell möjlighet är framkallad, då den 

existentiella möjligheten fullständigt motsvarar och är beroende av gärningsmannens 

kognitiva handlande. Vid bedömningstillfället tillämpas emellertid all tillgänglig 

kunskap som finns till förfogande, och i bektandet av detta kan det finnas utrymme 

att konstruera en kausalkedja som leder handlingen att upplägga en strategi till 

följden dödsfall. Den tillämpade kunskapen kan bestå av insikt om befälhavarens 

bristande handlingsalternativ, om besättningens uppsåt och metod eller på annat sätt 

vara relaterat till situationen brottsoffer och gärningsman befinner sig i.  

 Fartygsbefälhavaren befinner sig på fartyget, och har i sin situation antagligen 

begränsade handlingsalternativ där flykt är orealiserbart. Besättningen, det vill säga 

ett flertal personer i plural, planerar på att döda honom. Existentiell möjlighet kan i 

detta fall fastställas om det i detta läge kan konstateras att befälhavaren definitivt 

kommer att befinna sig på platsen där gärningen ska utföras.54  

                                                 
53 SOU 1953:14 s. 395. 
54 Jfr med exemplet med bilen som kör på fel sida av vägen före en kurva. Existentiell möjlighet kan 
inte anses föreligga om det inte finns en bil på andra sidan kurvan. Det är på samma sätt existentiellt 
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 Plausibiliteten för att den existentiella möjligheten inträffar måste vara i 

beaktansvärd grad för att konkret fara slutligen ska kunna fastställas.55 Hur 

plausibilitet i beaktansvärd grad ska förklaras i detta sammanhang är svårt, då 

omständigheterna i exemplet med fartygsbefälhavaren är okända. Givet 

omständigheterna att befälhavaren befinner sig till havs och att besättningen utgörs 

av ett flertal personer som har för avsikt att döda befälhavaren måste plausibiliteten i 

detta fall anses ha uppnått graden beaktansvärd. Det är således i detta exempel både 

existentiellt möjligt och plausibelt att besättningens strategi leder till en handling 

som resulterar i befälhavarens dödsfall. Konkret fara kan därmed i detta fall 

konstateras föreligga.  

 

4.4.2 Eventuella problem 

Problemet med att det existentiella möjligheten inte kan fastställas vid 

gärningstidpunkten då den existentiella möjligheten utgörs av gärningsmannens 

kognitiva handlande kan behandlas på två sätt. Det första sättet är att abstrahera 

denna del av bedömningen så att faran i begreppet överhängande fara istället utgörs 

av abstrakt fara snarare än konkret fara. Detta är emellertid inte önskvärt i beaktande 

av tidigare angivna skäl och ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Om en tidig eller 

fördröjd nödvärnsrätt ska tillämpas kan inte en abstrakt fara anses vara lämplig då 

abstrakt fara i dess natur är förenat med osäkerhet. Om abstrakt fara likväl ska 

tillämpas måste abstraheringen i detta sammanhang vara begränsat endast till 

gärningsmannens handlande. Det som abstraheras blir då den existentiella 

möjligheten som istället ersätts av ett krav på kognitiv möjlighet. Den kognitiva 

möjligheten innebär en möjlig fakticitet där begränsningen utgörs av den 

intellektuella förmågan. Vid bedömningen av kognitiv möjlighet kan osäker kunskap 

beaktas. Det som utgör den osäkra kunskapen i detta fall är gärningsmannens 

handlande. Det är kognitivt möjligt att besättningens strategi leder till befälhavarens 

död, även om utförandet av besättningens gärning är förenat med osäkerhet. I denna 

kognitiva möjlighet föreligger alltid en hypotes om att händelseförloppet är 

existentiellt möjligt. Skälen för att hävda att något är kognitivt möjligt måste ha 

                                                                                                                                           
omöjligt för besättningen att ta livet av befälhavaren om befälhavaren inte befinner sig på fartyget 
eller på den plats där besättningen planerar att utföra gärningen.  
55 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 97. 
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sådan styrka att ett uteslutande inte kan ske. Det vill med andra ord säga att kognitiv 

möjlighet kan inte sägas föreligga om det är fullständigt uteslutet att en viss följd 

kommer att orsakas av en specifik gärning.56 

 Den alternativa lösningen är att fortsätta anse konkret fara som tillämplig. Det 

är svårt att avgöra existentiell möjlighet på grund av den kontrollerade handlingen 

gärningsmannen företar. Problemet med denna svårighet är att konkret fara i dessa 

fall aldrig kan fastställas såframt realiserandet av faran består i en viss kognitiv 

handling hos gärningsmannen. Om besättningen först måste ha påbörjat realiserandet 

av gärningen att döda befälhavaren utgör gärningen inte längre en överhängande 

fara, utan snarare ett överhängande angrepp som okontroversiellt medger en 

nödvärnsrätt för befälhavaren. Fara måste anses ha uppstått innan angreppet är 

påbörjat. Situationen som befälhavaren befinner sig i måste därav betraktas som en 

överhängande farosituation och inte som en överhängande angreppssituation. 

Såframt förutsättningarna för att en existentiell möjlighet ska realiseras föreligger, 

måste rekvisiten anses vara uppfyllda. Det är omöjligt att spekulera vidare i 

gärningsmannens kognitiva handlande, då denna del ständigt kan utsättas för 

förändring. För att existentiell möjlighet ska konstateras föreligga måste det i dessa 

fall räcka med att förutsättningen obestridlighet i genomförbarhet är uppnådd. 

Såframt det är fysiskt möjligt att befälhavaren med säkerhet befinner sig på platsen 

där gärningen ska företas och så länge besättningen har fysisk möjlighet att planera 

och utföra gärningen mot befälhavaren som till resultat blir att följden dödsfall 

inträffar, måste existentiell möjlighet vara uppfyllt. I det givna exemplet befinner sig 

befälhavaren redan på fartyget och har i stort inga handlingsalternativ, vilket 

definitivt talar för en existentiell möjlighet. Vad gäller den osäkra bedömningen av 

gärningsmannens kognitiva handling måste detta överlämnas till bedömningen av 

plausibilitet. Om det i beaktande av omständigheterna är plausibelt att 

gärningsmannen utför gärningen, måste konkret fara anses föreligga.  

 Då det i förarbetena är fastställt att en tidig nödvärnsrätt är godtagbar såframt 

överhängande fara föreligger och så länge rättssäkerheten inte undermineras måste 

slutsatsen vara att nödvärnsrätt föreligger så länge faran kan konstateras vara 

konkret. Om det på grund av osäkerhet i existentiell möjlighet inte kan fastställas att 

konkret fara föreligger, finns det i vart fall utrymme i den abstrakta faran att 

                                                 
56 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 94-95. 
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konstatera en viss nödvärnsrätt i givna situationer. Det måste i varje fall vara konkret 

fara eller abstrakt fara som gäller, då det i förarbetena är givet att befälhavaren har en 

viss rätt till en tidig nödvärnshandling.  

 

4.4.3 Överhängande 

Nästa del i bedömningen blir att avgöra när den konkreta faran kan anses vara 

överhängande. Det är i förarbetena inte angett vad som avses med begreppet 

överhängande. Det är emellertid angett att ett angrepp inte behöver vara omedelbart 

förestående samtidigt som ett preventivt nödvärn inte kan tillåtas enligt svensk rätt.57 

Denna gränsdragning måste göras med utgångspunkt i de konkreta förhållandena i 

varje enskilt fall. Genom att betrakta begreppet överhängande fara som 

överhängande konkret fara kan det i vart fall konstateras att en överhängande 

situation inte föreligger förrän faran är så pass konkret att den med säkerhet kan 

beskrivas som existentiell möjlig och plausibel. Om det i det givna exemplet är 

uteslutet att befälhavaren kan lämna fartyget och att fartyget inom kort kommer att 

anlända till den förutbestämda platsen där gärningen planeras på att företas, måste 

det anses som att den konkreta faran är överhängande. Begreppet överhängande i 

sammanhanget överhängande angrepp i nödvärnsparagrafen avser enligt tidigare 

rättsfall att angreppet är så nära förestående att det gränsar mot ett påbörjat 

angrepp.58 

 Fartygsbefälhavaren kan således anses ha en tidig nödvärnsrätt då konkret fara 

kan konstateras föreligga i den givna situationen och då angreppet är så nära 

förestående att det gränsar mot ett påbörjat angrepp. Rekvisiten för en tidig eller 

fördröjd nödvärnsrätt bör genom detta vara att konkret fara ska föreligga och att 

angreppet är så nära förestående att det gränsar mot ett påbörjat angrepp.  

 

                                                 
57 SOU 1953:14 s. 395. 
58 Se NJA 1995 s. 661 om en tidig (putativ) nödvärnsrätt där angreppet ansågs överhängande och jfr 
med NJA 1999 s. 460 om en fördröjd nödvärnsrätt där nödvärnsrätten inte ansågs upphörd under de 
givna omständigheterna. 
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4.5 En tidig- eller fördröjd nödvärnsrätt 

För våldsutsatta brottsoffer i nära relationer innebär det att möjligheter till en tidig- 

eller fördröjd nödvärnsrätt eventuellt finns genom begreppet överhängande brottsligt 

angrepp i 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB och genom begreppet överhängande fara som 

anges i förarbetena.59 Det kan argumenteras för att omständigheterna i exemplet med 

fartygsbefälhavaren i stor omfattning är unika och att det våldsutsatta brottsoffret i 

en nära relation inte kan likställas med situationen befälhavaren befinner sig i. Jag 

vill dock argumentera för det motsatta och menar att det våldsutsatta brottsoffret på 

många sätt befinner sig i en likartad situation som i det givna exemplet. Det 

våldsutsatta brottsoffret har likt befälhavaren endast begränsade handlingsalternativ i 

den situation de befinner sig.  

 

4.5.1 Begränsade handlingsalternativ 

Den oförstående allmänheten skulle hävda att brottsoffret har en möjlighet att lämna 

relationen och att en utväg från våldsbrotten finns. Den som hävdar detta har dock 

inte förstått våldets normaliseringsprocess, där våldet för det våldsutsatta brottsoffret 

inte längre utgör något avvikande eller abnormalt. För det våldsutsatta brottsoffret i 

en nära relation framstår uttalandet om en utväg som fullständigt irrelevant, då han 

eller hon inte är medveten om den allvarliga situation som föreligger. Våldet blir en 

del av vardagen och betraktas som något naturligt hos brottsoffret som har 

normaliserat våldet. Den dominerande parten har fullständig kontroll över 

brottsoffret och våldet används systematiskt för att nedbryta brottsoffret fysiskt och 

psykiskt.60 I beaktande av denna realitet är handlingsfriheten för brottsoffret 

obestridligen begränsad.  

 Möjligheterna till en utväg kan anses vara fler för brottsoffret som kommer till 

insikt om normaliseringen av våldet och utsatthetens verkliga förhållande. Dessa 

möjligheter är emellertid alltjämt i stor omfattning begränsade. På grund av 

normaliseringsprocessen har det våldsutsatta brottsoffret många gånger blivit 

beroende av den nära relationen han eller hon befinner sig i. Genom isoleringen och 

den systematiska kontrollen har brottsoffret blivit socialt-, känslomässigt- eller 

                                                 
59 SOU 1953:14 s. 395. 
60 E. Lundgren., s. 53-72. 
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ekonomiskt beroende av förhållandet.61 Inte sällan finns det även andra aspekter som 

försvårar möjligheterna att lämna den destruktiva relationen. Brottsoffret kan 

exempelvis vara bunden av relationen på grund av att det finns ett gemensamt barn,62 

på grund av kulturella eller religiösa normer eller på grund av bristande hjälp och 

stöd.63 Denna grupp av brottsoffer har i synnerhet svårt för att lämna relationen för 

att det finns en mycket påtaglig fruktan för sitt liv och en insikt om att våldet endast 

kommer att eskalera. Allmänheten som inte förstår de försvårande omständigheterna 

som är utmärkande för våld i nära relationer inser inte den betydande faran i att 

lämna den destruktiva relationen. Sista fasen vid våld i nära relationer är att ta livet 

av brottsoffret. Större delen av mord på våldsutsatta brottsoffer sker i samband med 

ett upphörande av en relation eller efter en relation har upphört. I dessa situationer 

har misshandlaren inget att förlora längre. Andra följder av att lämna relationen är 

exempelvis ständiga trakasserier, förföljelse och hot.64  

 

4.5.2 Våldets verklighet 

För att belysa svårigheternas verklighet följer en kort redogörelse för en 

tingsrättsdom. I ett nyligen uppmärksammat mål hade en 19 årig kvinna T blivit 

mördad av sin före-detta 23 åriga pojkvän B. Parterna hade sedan 2014 haft en 

parrelation tillsammans där de sov över hos varandra flera gånger i veckan. Paret 

hade periodvis upphört och återupptagit relationen vid ett flertal tillfällen.65 I mars 

2017 upphörde relationen helt i samband med en polisanmälan om misshandel mot 

pojkvännen. Så småningom återupptog de kontakten med varandra. Det var 

emellertid inte uttalat att de i samband med återupptagandet av kontakten även 

återupptog den tidigare relationen. En kväll i maj 2017 träffades parterna hemma hos 

B. Nästföljande morgon hade T inte kommit hem och T:s mamma blev då orolig och 

anmälde T som försvunnen. Dagen efter detta hittade polisen T:s döda kropp 

placerad i en skottkärra på botten av sjön som är ansluten till B:s bostad. I målet 

dömer tingsrätten den åtalade B till livstids fängelse för mord, misshandel vid sju 
                                                 
61 E. Lundgren., s. 23-30. 
62 Se BRÅ 2014:8 s. 71-75 där uppemot en tredjedel våldsutsatta kvinnor och en fjärdedel våldsutsatta 
män i nära relationer uppger att de har barn i relationen.   
63 Se BRÅ 2014:8 s. 80-83 där 38 procent av våldsutsatta kvinnor och 21 procent av våldsutsatta  män 
uppger att de haft behov av hjälp och stöd som inte blivit tillgodosedda. 
64 L.M. Steiner., 2012,. 10:53. 
65 Jfr med NJA 2004 s. 97. 
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tillfällen, olaga hot vid åtta tillfällen och olaga tvång. Samtliga uppräknade brott var 

förövade mot brottsoffret T under en tvåårsperiod.66  

Utöver den tekniska- och rättsmedicinska bevisningen har brottsoffret T:s 

dagboksanteckningar värderats i målet. I dagboksanteckningarna har brottsoffret T 

noggrant dokumenterat ned brotten hon blivit utsatt för. Brottsoffret T har även 

dokumenterat våldsbrotten genom fotografier av hennes skador. Tingsrätten skriver 

att avsikten med dokumentationen inte kan ha varit annan än “att för det fall hon, 

som hon själv förutspått i sina dagboksanteckningar, inte var i livet” skulle B:s 

behandling av henne bli känd.67 Brottsoffret T hade således både fruktat för sitt liv 

och förutsett att B skulle döda henne. Denna fruktan är inte en specifik omständighet 

för detta mål, utan denna rädslan är absolut karakteristisk för våldsutsatta brottsoffer 

i nära relationer som har insett den verkliga fara de befinner sig i.  

 Tingsrätten skriver att det i målet finns flera försvårande omständigheter. 

Gärningsmannen B “har vägt i princip dubbelt så mycket som T och varit fysiskt 

överlägsen henne. Brottet har riktat sig mot en i reell mening närstående på en 

avlägsen och relativt ödslig plats där hon i praktiken saknat möjlighet att undkomma 

eller få hjälp. Hon har varit helt skyddslös”.68 Det tingsrätten skriver i detta stycke är 

i stor utsträckning en verklig sammanfattande framställning av situationen ett 

våldsutsatt brottsoffer i en nära relation befinner sig i. Jag vill hävda att de 

försvårande omständigheterna som uppräknas inte exklusivt gäller för brottet mord 

utan är rådande omständigheter genomgående även för de tidigare brotten. Den 

praktiska möjligheten att undkomma ett våldsbrott i en nära relation är i hög grad 

begränsad, svår och farlig. I beaktande av denna framställning är 

handlingsmöjligheterna för det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation mycket likt 

situationen fartygsbefälhavaren befinner sig i. Utvägarna är i princip icke-

existentiella. 

 

4.5.3 Kravet på konkret fara 

Faran måste självklart fortfarande vara konkret för att en tidig- eller fördröjd 

nödvärnsrätt ska föreligga för brottsoffret. Existentiell möjlighet kan vid våldsbrott i 

                                                 
66 Tingsrättens mål nr: B 1071-17., s. 1-9. 
67 Tingsrättens mål nr: B 1071-17., s. 11-14. 
68 Tingsrättens mål nr: B 1071-17., s. 53-55. 
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en nära relation fastställas så snart ett brott obestridligt kan genomföras. För att 

avgöra plausibiliteten för att den existentiella möjligheten ska inträffa måste 

avseende fästas till omständigheterna i det enskilda fallet.  Rekvisiten uppställda i 24 

kap. 1 § BrB måste även i alla delar vara uppfyllda för att nödvärnsrätten ska inträda.  

 Sammantaget anser jag att det finns möjligheter för det våldsutsatta brottsoffret 

att företaga en tidig- eller fördröjd nödvärnshandling, så snart överhängande konkret 

fara som gränsar mot ett överhängande angrepp kan anses föreligga, i enlighet med 

förarbetena. Det kan argumenteras för att det givna exemplet med 

fartygsbefälhavaren i denna del har tolkats extensivt, utöver vad utredaren avsåg med 

skrivelsen. Jag anser emellertid att det finns fog för denna extensiva tolkning och att 

tolkningen inte utgör ett hinder för syftet att söka minska våldsanvändningen i 

samhället.69 En korrekt tolkning och tillämpning av en tidig- respektive fördröjd 

nödvärnsrätt måste även anses vara lämpligt i beaktande av att angreppet vid vissa 

tillfällen kan avvärjas med lindrigare medel än i annat fall.70 Jag anser även att 

tolkningen inte strider mot legalitetsprincipen 1 kap. 1 § BrB då tolkningen utgör ett 

led i begreppet “överhängande brottsligt angrepp”. Tolkningen kan endast anses vara 

extensiv till det givna exemplet med fartygsbefälhavaren och utgör därav inte en 

extensiv tolkning av nödvärnsparagrafen.  

Slutligen anser jag att tolkningen opartiskt ger våldsutsatta brottsoffer i nära 

relationer en reell möjlighet att försvara sig i utsattheten de befinner sig i. Aspekter 

av våldets normaliseringsprocess och av utsattheten som våldsutsatta brottsoffer i 

nära relationer befinner sig i saknas helt i de juridiska rättskällorna vad gäller 

nödvärn. Ingen problematisering av rätten till nödvärn för våldsutsatta brottsoffer i 

nära relationer kan uttydas. Utformandet av lagregeln har varit att det handlar om 

jämlika parter, och psykologisk dominans är överhuvudtaget inte beaktat. Det 

orättvisa maktförhållandet, den konstanta terrorn och den nedbrytande utsattheten 

som karaktäriserar våld i nära relationer är inte synliggjord i nödvärnsregleringen.71 

Jag bedömer det därför som erforderligt att beakta våldets normaliseringsprocess och 

utsatthetens realitet vid denna del av bedömningen för nödvärnsrätt. 

 

                                                 
69 SOU 1988:7 s. 72-73. 
70 SOU 1953:14 s. 395. 
71 SvJT 2002 s. 678. 
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4.6 Kritik 

Det finns potentiella problem med att tillåta en tidig- respektive fördröjd 

nödvärnsrätt. Nedan följer ett avsnitt med kritik mot en sådan nödvärnsrätt. 

 

4.6.1 Asp och Larssons kritik 

Peter Asp har i ett utdrag skrivit om nödvärnsrätten ur ett kvinnoperspektiv. Han 

anser att nödvärnsrätten är väl uppbyggd och att rättigheten inte är till för att ge 

individen skydd från något. Rättigheten möjliggör snarare ansvarsfrihet för individen 

som skyddat sig i situationer där det ur ett samhällsperspektiv framstår som 

godtagbart.72 Asp anser att kvinnan som misshandlat eller dödat sin partner oftast 

inte gjort det i samband med att angreppet varit omedelbart förestående, utan snarare 

för att hon vet att hon kommer bli angripen. Han skriver att denna typ av handling 

utgör ett preventivt nödvärn och att det finns faror med en utsträckt preventiv 

nödvärnsrätt. Farorna består i en risk för en ökad privat våldsanvändning och en 

ökad otrygghet för individen. Att medvetet döda någon för att undvika att bli 

misshandlad kan inte anses förenligt med straffrätten. Asp hänvisar till 24 kap. 5 § 

BrB om nödvärnshjälp för att utveckla sin ståndpunkt. Genom en jämförelse mellan 

kvinnan som utövar våld i nödvärn och polisen som utövar våld i nödvärnshjälp vill 

han framlägga bevis för att en utsträckt nödvärnsrätt är felaktig.73 

 Asp delar upp brottsbegreppet i straffbelagd gärning, rättsstridighet och skuld. 

Ett brott föreligger således om en gärning uppfyller samtliga rekvisit i en 

brottsbeskrivning och ingen rättfärdigande eller ursäktande omständighet föreligger. 

En gärning som inte är rättfärdigad anses som rättsstridig, och i detta fall är då det 

första och det andra kravet uppfyllt. Om en gärning ursäktas är gärningen fortfarande 

rättsstridig, men gärningsmannen kan av någon anledning i detta fall ursäktas. Även 

här är det första och andra kravet uppfyllt. Om gärningen däremot genom 

nödvärnsbestämmelsen rättfärdigas har envar som hjälper den nödvärnsberättigade 

motsvarande rättighet och det finns ingen möjlighet för den angripne att försvara sig 

mot en tillåten gärning. Mot bakgrund av det anförda ger Asp exempel på en 

situation där A höjer en kniv i avsikt att döda B. Om handlingen som A företar anses 

                                                 
72 P. Asp., s. 88-89. 
73  P. Asp., s. 94-100. 
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vara en tillåten utsträckt nödvärnshandling bör en polisman enligt reglerna om 

nödvärnshjälp ha rätt att bruka motsvarande våld mot B. Han menar att denna typ av 

nödvärnsrätt knappast kan accepteras då det är orimligt att en polisman 

överhuvudtaget kan ha någon rätt att bruka våld mot en man som sitter och tittar på 

TV eller sover.74 

 I en kritik mot Asps framställning anser Larsson att resonemanget om rätt till 

frihet från ansvar kontra rätt till skydd är korrekt. Larsson menar emellertid att 

kunskaperna om normaliseringsprocessen och kunskaperna av omfattningen av mäns 

våld mot kvinnor bör beaktas. Larsson anser att kvinnor som skadat eller dödat sin 

partner faktiskt har skyddat sig, även om kvinnorna i gärningsögonblicket inte var 

omedelbart och fysiskt angripna. Hon skriver att fara för kvinnans liv och hälsa 

konstant är närvarande och överhängande i misshandelsförhållanden och att 

domstolarna bör beakta dessa omständigheter vid tillämpningen av 

nödvärnsregleringen. Den rättsdogmatiska metoden att analysera nödvärnsrätten är 

inte tillräckligt kvalificerande vid bedömningen av kvinnors rätt till nödvärn då 

denna metod inte beaktar omkringliggande faktorer och andra vetenskapliga 

områden. Larsson anför slutligen att den som endast använder den rättsdogmatiska 

metoden förbiser den viktiga detaljen att det är oerhört svårt och nästintill omöjligt 

för en utomstående att se och definiera den hotfulla situationen kvinnan befinner sig 

i.75 

 

4.6.2 Eventuell lösning 

Jag delar samma åsikt som Asp i att det finns faror förenade med att utsträcka 

nödvärnsrätten till att gälla preventivt, särskilt i beaktande av rätten till 

nödvärnshjälp. Jag instämmer även med att det inte utan vidare kan anses vara tillåtet 

eller förenligt med nödvärnsrätten att medvetet döda någon för att undvika att bli 

misshandlad. Som nämnt i avsnitt 2.1 är syftet med uppsatsen inte att avgöra 

huruvida det bör vara tillåtet att döda i nödvärn, utan snarare om hur våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer bättra ska kunna skyddas av nödvärnsrätten.76 Jag anser 

emellertid att Larssons kritik absolut är befogad och instämmer fullständigt med att 

                                                 
74  P. Asp., s. 100-102. 
75 SvJT 2002 s. 683-684. 
76 Mer om detta i kapitel 5 försvarlighetsbedömningen. 
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det är oerhört svårt för utomstående att uppfatta den hotfulla situationen som 

föreligger.  

Om det överhängande brottsliga angreppet betraktas till dess kärna kan den 

överhängande konkreta faran utgöra en gräns från när en tidig nödvärnsrätt övergår 

till en preventiv nödvärnsrätt. En tidig nödvärnsrätt där angreppet i hög grad är så 

överhängande att konkret fara föreligger kan definitivt anses vara befogad. Genom 

att beakta den konkreta faran blir även problemet med polismannen som inträder inte 

lika abstrakt, då polismannen likt brottsoffret som befinner sig inom farozonen 

endast har en nödvärnsrätt då angreppet är överhängande till den grad att den utgör 

en konkret fara. Om denna lösning inte anses tillfredsställande instämmer jag mer 

med Larssons uttalande om att en isolerad tillämpning av den rättsdogmatiska 

metoden är olämplig vad gäller bedömningen av nödvärnsrätten för våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer.  

En tillämpning av nödvärnsregleringen utan beaktande till 

normaliseringsprocessen och omkringliggande faktorer måste anses vara bristfällig 

då institutet inte ger ett tillräckligt skydd. Den nödvändiga handlingen som måste 

företas för att skydd till individen effektivt ska kunna fastställas måste samtidigt vara 

förenligt med det samhälleliga intresset av att minska våldsanvändningen. En 

ordning där det vore tillåtet att göra allt som krävs för att i varje stund vara säker 

skulle förmodligen underminera rättssäkerheten fullständigt.77 Denna bedömning är 

dock frånskild rätten till nödvärn och utgör snarare ett led i 

försvarlighetsbedömningen.  

 

5 Försvarlighetsbedömningen 

5.1 Uppenbart oförsvarligt 

Toleransgränsen för tillåtna gärningar i en nödvärnssituation begränsas med 

begreppet uppenbart oförsvarligt. I en motsatstolkning av begreppet innebär 

begränsningen att allt som inte är uppenbart oförsvarligt är tillåtet. Detta begrepp 

åsyftar att vara ett avvägningsrekvisit där en bedömning av samtliga relevanta 

                                                 
77 P. Asp., s. 88-89. 
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förutsättningar beaktas för avgörandet om nödvärnshandlingen befinner sig inom 

toleransgränsen. Samtliga handlingar som överstiger toleransgränsen uppenbart 

oförsvarlig, med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt, anses i försvarlighetsbedömningen vara otillåtet. Före 

lagändringen 1994 beaktades enbart angreppets beskaffenhet och det angripnas 

betydelse som avgörande rekvisit i försvarlighetsbedömningen. Då inte samtliga 

relevanta faktorer som bör påverka bedömningen kan rymma inom begreppen 

“angreppets beskaffenhet” och “det angripnas betydelse” har den tidigare 

lagformuleringen fått kritik. En försvarshandling är exempelvis uppenbart oförsvarlig 

om angreppet kan avvärjas med en så simpel handling som att gå därifrån. Hänsyn 

måste därtill tas till angriparens och den angripnes tillstånd och egenskaper. En 

berusad angripare kan exempelvis agera mycket våldsamt och oberäkneligt. 

Toleransgränsen kan vidare anses överskridas om en kraftig person försvarar sig med 

tillhygge medan en kraftlös person i samma situation eventuellt hade kunnat tillgripa 

detsamma straffritt.78 Tillkomsten av rekvisitet omständigheter i övrigt kompletterar 

därför de tidigare två rekvisiten i försvarlighetsbedömningen.79 

 Vad nödvärnshandlingen må bestå av anges inte längre i lagtext, men i regel 

består handlingen av våld eller hot.80 Det finns även utrymme att genom 

underlåtenhet utföra en nödvärnshandling. Ett exempel på detta är en hundägare i 

garantställning som underlåter att förhindra hunden att skada angriparen. Som 

tidigare nämnt måste en nödvärnshandling vara en försvarsåtgärd som riktar sig mot 

angriparen personligen eller något hans intresse. Nödvärnshandlingen får därav inte 

riktas mot tredje man om inte även tredje man kan anses vara en angripare. 

Nödvärnshandling kan även utföras av envar som bistår den angripne.81   

 Nödvärnsrätten är i sin helhet relativ och situationsbetingad. Den vägledande 

principen att “försvarsgärningen inte får klart avvika från vad som har varit behövligt 

och att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärning och 

den skada som hotar genom angreppet” är av betydelse för den mängd och typ av 

våld eller hot som ett våldsutsatt brottsoffer i en nära relation får företa. Det är i detta 

sammanhang av vikt att framhäva att det finns en relativt bred marginal vid 

                                                 
78 Strahl (1976) s. 396. Jfr Jareborg i Lakimies 1984 s. 1040 f. 
79 SOU 1988:7 s. 71 f. 
80 SOU 1988:7 s. 23. 
81  M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 215-216. 
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bedömandet av om den angripne hållit sig inom gränserna för nödvärnsrätten.82 En 

oförsvarlig nödvärnsgärning kan vara tillåten såframt gärningen inte är uppenbart 

oförsvarlig.  

 

5.2 Tre rekvisit 

Det har i tidigare rättsfall bedömts som godtagbart att bruka relativt mycket våld 

obeväpnat med knytnävsslag.83 Det är emellertid oklart om nödvärnshandlingar med 

skjutvapen, knivar och andra tillhyggen är tillåtet.84 HD har i ett vägledande fall 

fastställt att det “endast i utpräglade undantagsfall kan komma till resultatet, att det 

måste accepteras att en person uppsåtligen brukat kniv eller annat livsfarligt vapen 

för att freda sig”.85 Det är av vikt att nämna att samtliga rättsfall som berörts har varit 

situationer mellan två utomstående parter. Inget av rättsfallen behandlar 

nödvärnsrättens försvarlighetsbedömning för ett våldsutsatt brottsoffer i en nära 

relation. Då nödvärnsrätten är relativ, där angreppets beskaffenhet, det angripnas 

betydelse och omständigheter i övrigt kumulativt bedöms, kan en generell formel inte 

uttydas av de enskilda rättsfallen. HD har i de nämnda fallen varit restriktiv vad 

gäller försvarlighetsbedömningen då den angripne har använt tillhyggen för att 

försvara sig.  

 Jag vill i detta sammanhang hävda att situationen ett våldsutsatt brottsoffer 

befinner sig i kan utgöra ett utpräglat undantagsfall och att det kan vara godtagbart 

för detta brottsoffer att tillgripa tillhyggen i syfte att försvara sig. För att understödja 

detta yttrande måste försvarlighetsbedömningens tre beståndsdelar först beaktas 

frånskilt varandra.  

 Vid bedömningen av angreppets beskaffenhet beaktas angriparens egenskaper 

som kroppskraft, psykiskt tillstånd, berusning, ålder eller annat som påverkar 

farligheten hos angreppet. Till bedömning är även angreppets uppkomst där det 

bedöms om angreppet uppkommer plötsligt och oväntat samt de yttre 

omständigheterna varunder angreppet sker. Ett exempel på det sistnämnda kan vara 

om ett angrepp sker i total mörker eller på en plats där hjälp endast svårligen kan 

                                                 
82 Prop. 1993/94:130 s. 69. 
83 NJA 1970 s. 58, NJA 1971 s. 442 och NJA 1999 s. 460. 
84 NJA 1977 s. 655, NJA 1990 s. 210 och NJA 1994 s. 48. 
85 NJA 1994 s. 48. 
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erhållas.86 Slutligen kan även den angripnes egenskaper och möjligheter tillföra 

angreppet en viss beskaffenhet. Exempelvis förväntas större återhållsamhet för 

personen som på grund av sin utbildning har särskilda förutsättningar att hantera 

situationen.87  

 För det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation är angriparen överlag fysiskt 

starkare än den angripne.88 Genom kunskaperna om våldet i nära relationer är det 

emellertid klarlagt att angriparens psykiska tillstånd, berusning eller ålder i hög grad 

kan vara varierande.89 Våldets uppkomst i en nära relation är genom 

normaliseringsprocessen vanligen systematisk, planerad och målinriktad. Våldet 

utövas även många gånger i en isolerad och kontrollerad miljö där möjligheter för 

ingripande hjälp tämligen ofta är obefintlig. Slutligen kan den angripne på grund av 

nedbrytningsprocessen inte ha några särskilda förutsättningar att hantera situationen 

de befinner sig i. Jag menar snarare det motsatta, att det våldsutsatta brottsoffret i en 

nära relation har försämrade förutsättningar att hantera situationen. 

 Vid bedömningen av det angripnas betydelse ska särskild hänsyn tas till det 

intresse som angrips. I denna del av bedömningen görs en åtskillnad mellan ett 

angrepp på liv och hälsa och angrepp på egendom.90 Jag anser att personkretsen 

våldsutsatta brottsoffer i nära relationer är en särskild skyddsvärd krets. Denna typ av 

brottsoffer saknar reell förmåga att försvara sig då nödvärnsrätten inträder, och 

saknar motsvarande juridisk rätt att försvara sig då de har en reell förmåga att göra 

detsamma. Denna verklighet bör beaktas i relation till nedbrytningsprocessen som 

sker hos det våldsutsatta brottsoffret. Den angripne har ofta svårt att inse den 

psykologiska kontrollen som utövas mot dem och våldets verklighet. 

 Vid bedömningen av omständigheterna i övrigt bedöms samtliga övriga 

relevanta omständigheter. Det finns ingen begränsning i vad som kan beaktas och 

uttrycket indikerar att en helhetsbedömning ska göras.91 Även vid denna del av 

bedömningen anser jag att det finns skäl att beakta situationen det våldsutsatta 

brottsoffret befinner sig i. Våldet mot brottsoffret kan ha pågått under en mycket lång 

                                                 
86 Jfr med NJA 1977 s. 655 där gatan var upplyst och där folk var i rörelse. 
87 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 217. 
88 Se avsnitt 2.3 Statistik och jfr med tingsrättens mål nr: B 1071-17 som återspeglar den 
karakteristiska realiteten våldsutsatta brottsoffer i en nära relation befinner sig i. 
89 Se avsnitt 2.5 Normaliseringsprocessen. 
90 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 217. 
91 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 218. 
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tid. Våldet är riktat mot en i reell mening närstående och våldet utövas vanligen i 

hemmet där personen ska känna sig säkrast. Brottsoffret kan även ständigt anses 

befinna sig i en farozon där handlingsalternativen är starkt begränsade. 

 

5.3 Helhetsbedömning 

I en helhetsbedömning av angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheter i övrigt anser jag därav att det kan finnas skäl att betrakta situationen 

ett våldsutsatt brottsoffer i en nära relation befinner sig i som ett utpräglat 

undantagsfall. Det kan anses mer motiverat för denna brottsofferkrets att tillgripa mer 

omfattande våld, även med tillhyggen, i syfte att försvara sig. Det är svårt att ange 

generella riktlinjer för exakt vad som ska anses vara försvarligt. Jag menar emellertid 

att det i vart fall finns argument för att vara mindre reserverad och restriktiv vid 

försvarlighetsbedömningen för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer. 

 Det som eventuellt kan tala emot att vara mindre restriktiv vid dessa 

situationer är rättssäkerhetsaspekten och aspekten att minska våldsanvändningen i 

samhället. Jag menar emellertid inte att försvarlighetsbedömningen ska utvidgas till 

att gälla utöver dess lydelse, utan snarare att det i beaktande av omständigheter som 

normaliseringsprocessen finns utrymme till att mindre restriktiv. Den generella 

vägledningen att gärningen inte får klart avvika från vad som hade varit behövligt 

och att det inte får råda ett uppenbart missförhållande gäller fortfarande. 

 

5.4 Rätten att döda i nödvärn 

En fråga som bör besvaras i detta sammanhang är om det bör vara tillåtet att döda en 

annan människa i en nödvärnssituation. Det har i tidigare rättsfall inte ansetts vara 

uteslutet att döda i nödvärn. HD fastställer i ett tidigare rättsfall att 

nödvärnsbestämmelsen inte innebär att dödligt våld aldrig kan vara tillåtet. Trots den 

breda marginal som finns i försvarlighetsbedömningen måste det vid användandet av 

dödligt våld “ställas höga krav på att något alternativ för att avvärja angreppet inte 

förelegat för att våldet inte skall anses vara uppenbart oförsvarligt”. Den angripne 

måste således befinna sig i ett så trängande hotfullt läge att våldet inte uppenbart går 

utöver det som krävs för att avvärja angreppet och det ska i praktiken inte finnas 
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några andra handlingsalternativ för den angripne. Med utgångspunkt i förhållandena 

på platsen kan handlingsalternativen exempelvis bestå av att bege sig därifrån, 

påkalla hjälp eller att bruka mindre grovt våld. HD fastställer att bedömningen av om 

handlingsalternativ funnits bör ske utifrån objektiva utgångspunkter.92 Staten har 

utöver detta ingen möjlighet att tillåta en alltför omfattande nödvärnsrätt då staten 

kan göra sig skyldig till brott mot artikel 2 i EKMR om rätten till liv. 

 För våldsutsatta brottsoffer i nära relationer kan det finnas utrymme att döda i 

nödvärn. Jag måste emellertid hålla mig reserverad vad gäller rätten att döda i en 

tidig- eller fördröjd nödvärnsrätt. Då nödvärnshandlingen består av dödligt våld, som 

är den mest ingripande handlingen någon kan företa, måste absolut säkerhet råda för 

att handlingen ska rättfärdigas. HD har angett att handlingsalternativ inte ska finnas 

att tillgå och att det förstnämnda ska bedömas utifrån objektiva utgångspunkter. Den 

psykologiska och subjektiva aspekten är karakteristisk för våldsbrott i nära relationer 

och att beakta den trängande fara som föreligger objektivt är omöjligt i dessa fall. Det 

kan argumenteras för att det i en tidig- eller fördröjd nödvärnsrätt redan föreligger en 

viss osäkerhet. En viss osäkerhet kombinerad med rätten att döda kan inte anses 

förenlig med straffrättssystemet och den allmänna rättssäkerheten i samhället.93 

 

5.5 Excess 

Brukandet av större våld i en nödvärnssituation kan vara motiverat om angreppet är 

av kraftigt våldsam natur, medan det motsatta bör gälla om angreppet är av lindrigare 

art.94 Excess innebär att någon överskrider det tillåtna. I 24 kap. 6 § BrB anges 

excessregeln som tillåter en gärningsman att gå fri från ansvar om han eller hon gjort 

mer än vad som var medgivet, såvida omständigheterna var sådana att han svårligen 

kunde besinna sig. Excessregeln aktualiseras endast om den angripne har varit 

berättigad att göra något enligt 24 kap. 1-5 §§ BrB eller 10 § polislagen (1984:387). 

Denna ansvarsfrihetsregel är endast en ursäktande omständighet och excessgärningen 

som begås i nödvärn anses fortfarande vara rättsstridig. Om nödvärnsrätt 

                                                 
92 NJA 2005 s. 237. 
93 Notera att HD:s restriktivitet kan uttydas i NJA 1977 s. 655 där HD anger att den angripne med 
skjutvapen hade kunnat avvärja angreppet genom att klargöra för den obeväpnade angriparen att ett 
skjutvapen finns. 
94 NJA 1990 s. 210., NJA 1994 s. 48. NJA 2009 s. 234., NJA 1990 s. 370.,  
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överhuvudtaget inte kan konstateras kan excessbestämmelsen heller ej medföra att 

gärningsmannen ursäktas.  

 Vid bedömningen av om den angripne i nödvärn har gjort mer än som var 

medgivet för att han eller hon svårligen kunde besinna sig beaktas farans art, den tid 

som stått till förfogande för en adekvat reaktion, den angripnes individuella 

egenskaper och tillfälliga subjektiva tillstånd. Särskilt beaktas farans storlek och dess 

överhängande karaktär och om angreppet plötsligt eller oväntat uppkom. Om den 

angripne haft svårt att behärska sig själv utgör också en del av bedömningen.95 Även 

i denna bedömning kan strängare krav ställas på personer som har särskilda 

kunskaper att besinna sig.96  

 Av absolut vikt för våldsutsatta brottsoffer i en nära relation är om 

ovannämnda omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av svårigheten att 

besinna sig, måste relatera till situationen som först givit den angripne rätten att 

bruka våld eller om skäl därutöver även kan beaktas i bedömningen. Farans art och 

den tid som stått till förfogande för en adekvat reaktion måste i dess natur anses vara 

relaterad till den föreliggande situationen. Vad gäller bedömningen av den angripnes 

individuella egenskaper och subjektiva tillstånd är emellertid oklart. Rättsläget är 

oklart om omständigheter utanför gärningen kan läggas till grund för bedömning av 

en person som i en nödvärnssituation brukar uppenbart oförsvarligt våld för att han 

eller hon haft svårt att besinna sig.97  

 För att det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation bättre ska kunna skyddas 

genom nödvärnsregeln och regeln om nödvärnsexcess måste extensiva 

omständigheter kunna beaktas. De ursäktande omständigheterna är inriktade på 

gärningsmannen och dess individuella egenskaper. Lagtexten nämner även explicit 

endast svårigheten för den nödvärnsberättigade att besinna sig. Detta talar för att den 

angripnes samtliga omständigheter av relevans bör beaktas. Det som talar emot att 

extensiva omständigheter bör beaktas är att nödvärnsexcess endast aktualiseras först 

då en tidigare nödvärnsrätt kan konstateras. Samtliga omständigheter bör då vara 

                                                 
95 SOU 1953:14 s. 417, prop. 1993:94:130 s. 45 och NJA 1990 s. 210. 
96 Jfr med angreppets beskaffenhet i försvarlighetsbedömningen för nödvärn. 
97 Se NJA 2009 s. 234 där den nödvärnsberättigade utförde en gärning som ansågs vara uppenbart 
oförsvarlig. HD beaktade den tilltalades rädsla och upprördhet som var föranledd av händelser mellan 
de inblandade innan nödvärnssituationen uppstod. Händelserna hade emellertid ett nära direkt 
samband med nödvärnssituationen. HD beaktade även att den tilltalade tidigare var ostraffad och hans 
allmänna karaktär. 
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relaterade till denna första rättighet.98 Jag anser emellertid att detta sista argument är 

svagt då även rättigheten till nödvärn kan inträda genom att beakta extensiva 

omständigheter som våldets normaliseringsprocess eller de begränsade 

handlingsalternativ som finns till förfogande för brottsoffret.  

 Om extensiva omständigheter kan beaktas finns det möjlighet att fria det 

våldsutsatta brottsoffret i en nära relation som har utfört en nödvärnshandling som 

varit uppenbart oförsvarlig. Även i detta sammanhang anser jag att 

normaliseringsprocessen och kunskaperna om våldets realitet i nära relationer bör 

beaktas i bedömningen. Då excessregeln emellertid endast är en ursäktande 

ansvarsfrihetsgrund utgör nödvärnshandlingen fortfarande något rättsstridigt. Genom 

att betrakta det våldsutsatta brottsoffrets nödvärnshandling som rättsstridigt 

förmedlar rättsväsendet indirekt att brottsoffrets försvarsgärning fördöms. 

Excessregeln kan således inte anses utgöra ett skydd för brottsoffret i en nära 

relation, då det på inget sätt innebär en rättighet, utan regeln snarare ett ursäktande 

undantag. 

 

6 Potentiella återstående möjligheter 
Återstående möjligheter för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer att erhålla ett 

starkare skydd ska i de följande avsnitten behandlas. 

 

6.1 Putativ nödvärn 

Likt reglerna om excess utgör en putativ nödvärnssituation inte något rättsenligt. 

Villfarelse om föreliggandet av en nödvärnssituation leder inte alltid till att 

gärningsmannen frikänns. En förutsättning är att även den putativa 

nödvärnshandlingen är rättsenlig. Utgångspunkten för bedömning vid putativ 

nödvärn är gärningsmannens uppfattning om situationen. Gärningsmannen som 

befinner sig i en inbillad nödvärnssituation kan inte dömas för uppsåtligt brott så 

                                                 
98 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 378. 
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länge nödvärnshandlingen håller sig inom ramen för vad som bör betraktas som icke 

uppenbart oförsvarligt.99  

 Det är svårt att ange hur en putativ nödvärnsrätt kan bättre skydda våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer. Likt resonemanget för excess utgör putativt nödvärn inte 

något rättsenligt utan snarare föreligger en rättsstridig situation som ursäktas på 

grund av brist av uppsåt. Att denna typ av nödvärnsrätt är rättsstridig innebär att 

putativ nödvärnshjälp inte kan aktualiseras, då denna nödvärnshjälp skulle betraktas 

som brottslig. Putativa nödvärnssituationer är irrelevanta för denna uppsats då 

institutet inte på något sätt kan medföra något skydd för brottsoffer i nära relationer. 

Det enda som kan tänkas vara relevant är att brottsoffren hävdar putativ nödvärn i 

deras försvarshandling, men det skulle i detta fall snarare handla om en 

efterhandskonstruktion för att rättfärdiga den rättsstridiga handlingen. Det kan i detta 

hänseende inte anses förenligt med rättsväsendets principer att genom institutet 

putativ nödvärn undkomma ansvar för gärningar som inte är rättsenliga. 

 

6.2 Preventivt nödvärn 

Preventivt nödvärn har inte accepterats inom den svenska rättsvetenskapen då 

tillåtelse till preventiva nödvärnshandlingar har ansetts innebära en olämplig 

avvägning mellan intresset av att den enskilde får freda sig mot angrepp och det 

motstående intresset av att minska våldsanvändningen i samhället.100  

Exemplet med fartygsbefälhavaren har ansetts utgöra en tidig nödvärnsrätt, 

men utgör inte ett preventivt sådant. En viktig fråga att behandla i detta sammanhang 

är hur exemplet med fartygsbefälhavaren skiljer sig från situationen ett våldsutsatt 

brottsoffer i en nära relation befinner sig i. Asp har uttryckt att situationerna inte kan 

likställas med varandra. Asp anser att det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation 

har en faktisk möjlighet att lämna farozonen. Han framhäver den viktiga skillnaden 

mellan att ha fysisk möjlighet att lämna en plats och att vara fysiskt förhindrad att 

lämna detsamma. Han uppmärksammar att den våldsutsatta personen i en nära 

relation kan vara förhindrad att lämna en plats på grund av grova repressalier, men 

                                                 
99 M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 344-345. 
100 SOU 1988:7 s. 72-73. 
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menar att det inte kan likställas med en person som har fysisk omöjlighet att lämna 

farozonen.101  

Jag vill emellertid rikta kritik mot detta uttalande då jag anser att 

handlingsalternativen för det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation på många sätt 

kan vara lika begränsade som exemplet med fartygsbefälhavaren. Våldets 

normaliseringsprocess är inte beaktad i Asps resonemang. I beaktande av den 

systematiska isoleringen och kontrollen har brottsoffret ingen reell möjlighet att 

lämna farozonen. Den psykologiska och mentala restriktionen kan vara lika stark 

eller till och med starkare än den fysiska restriktionen som föreligger.  

Asp tolkar även exemplet med fartygsbefälhavaren som att angreppet till dess 

natur är någorlunda konkret och preciserat. Av exemplet framgår att befälhavaren får 

reda på att besättningen tänker döda honom när de kommer till en viss plats. Han drar 

genom detta slutsatsen att det följaktligen inte torde räcka med en allmän visshet om 

att man någon gång i framtiden kommer bli utsatt för våld. Han argumenterar 

emellertid att det å andra sidan torde innebära att rätt till nödvärn kan finnas om 

gärningsmannen gör klart att han eller hon tänker misshandla brottsoffret någon gång 

under natten.102  

Jag instämmer med Asps resonemang i detta stycke att angreppet till viss del 

måste vara kvalificerat och ha uppnått en viss nivå av konkretisering. Jag anser att 

gränsen för när en tidig nödvärnsrätt ska kunna inträda är när angreppet är så pass 

överhängande att överhängande konkret fara kan konstateras. Genom denna 

distinktion blir gränsdragningsproblemet inte lika svårhanterligt.  

Jag instämmer slutligen att preventivt nödvärn i svensk rätt inte bör vara 

tillåtet i förebyggande syfte då en sådan tidig nödvärnsrätt kan vara äventyrlig. Med 

preventivt nödvärn avses när man med säkerhet räknar med att bli misshandlad och 

därför söker upp vederbörande i förväg för att angripa honom.103 Jag anser emellertid 

att tidiga- eller fördröjda nödvärnshandlingar kan tillgripas såframt angreppet är 

överhängande till den grad att överhängande konkret fara kan konstateras föreligga. 

Denna typ av nödvärn utgör inget hinder för att rättssäkerheten ska upprätthållas och 

kan få den positiva effekten att mindre våld behöver användas för att avvärja 

angreppet.  

                                                 
101  P. Asp., s. 95-97. 
102 P. Asp., s. 95-97. 
103 SOU 1988:7 s. 73., M. Ulväng. N. Jareborg. P. Asp., s. 211-212. 
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6.3 Perdurerande brott 

Möjligheterna att skydda våldsutsatta brottsoffer i nära relationer genom 

nödvärnsparagrafen har genom uppsatsen i det närmaste uttömts. Det finns emellertid 

möjlighet att uppnå ett skydd genom att undersöka brotten personerna i nära 

relationer utsätts för närmare. Det huvudsakliga brottet som aktualiseras är brottet 

grov fridskränkning 4 kap. 4a § BrB. Detta brott är mest aktuellt att undersöka då det 

sammanfattar samtliga brott våldsutsatta brottsoffer i nära relationer utsätts för. 

Kvinnovåldskommissionen har framfört att nödvärnsrätten för kvinnor som dödat 

eller svårt skadat sina misshandlande män kunde komma att påverkas om brottet grov 

fridskränkning konstruerades som ett perdurerande brott. Emellertid konstaterade 

kommissionen endast detta utan att mer uttömmande redogöra för hur nödvärnsrätten 

kunde påverkas.104 Brottet grov fridskränkning ska i det följande redogöras för. 

 Vid upprepade straffbara kränkningar mot närstående personer aktualiseras 

brottet grov fridskränkning 4 kap. 4a § 1 st. BrB. Om de brottsliga gärningarna begås 

av en man mot en närstående kvinna rubriceras brottet istället som grov 

kvinnofridskränkning 4 kap. 4a § 2 st. BrB. De brottsliga gärningarna ska vara 

gärningar som faller under 3 kap. (brott mot liv och hälsa), 4 kap. (brott mot frihet 

och frid), 6 kap. (sexualbrott), eller 12 kap. (skadegörelsebrott) BrB eller utgöra ett 

brott mot 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare 

närstående person. För att tillämpning av straffbestämmelsen ska aktualiseras 

förutsätts det att flera brottsliga gärningar har begåtts, vilket framgår av begreppet 

“brottsliga gärningar” som anges i pluralis. Brotten utgör i praktiken en 

konkurrensreglering. Istället för att döma för de olika brottsliga gärningarna enskilt 

enligt respektive lagrum döms gärningsmannen för grov fridskränkning eller för grov 

kvinnofridskränkning. Avsikten med regleringen är att markera allvaret i brottslighet 

som riktas mot personer i nära relationer där brotten präglas av en systematisk 

kränkning av den utsatta personen. Utöver de nämnda rekvisiten måste även var och 

en av gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

                                                 
104 M. Larsson., SvJT s. 673., SOU 1995:60A s. 309. 
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gärningarna måste varit ägnade att allvarligt skada målsägandens självkänsla för att 

straffbestämmelsen ska aktualiseras.105  

 Brottet grov kvinnofridskränkning infördes för att rättsväsendet lättare skulle 

kunna ingripa i brott mot kvinnor genom att brottet fokuserar på kvinnans hela 

situation. Lagstiftaren har i detta hänseende anpassat lagen efter kunskaperna om 

normaliseringsprocessen och utsatthetens verklighet.106 Kvinnovåldskommissionen 

föreslog att brottet skulle konstrueras som ett perdurerande brott i beaktande av att 

brotten kan karakteriseras som en process som sträcker sig över många år.107 

Regeringen anförde emellertid att brottet inte bör betraktas som ett perdurerande 

brott. Även i de fall brottet betraktas som ett perdurerande brott kvarstår 

grundläggande bevisproblem som oftast finns i denna typ av mål. Åklagaren måste 

kunna bevisa de enskilda händelserna som manifesterar kränkningen även om brottet 

framställs som ett fortlöpande förfarande. Regeringen anser att 

kvinnovåldskommissionens förslag leder till att beskrivningen blir vag och oprecis, 

vilket till effekt försvårar förutsättningarna för att bevisa brott. Om brottet 

konstrueras som ett perdurerande brott förstärks även svårigheterna med att avgöra 

vilka handlingar som omfattas av domens rättskraft.108  

 Kommissionens förslag innebär vidare att psykisk misshandel som idag inte är 

straffbelagt ska omfattas av brottet i beaktande av normaliseringsprocessen. Enligt 

regeringen strider en sådan utsträckning av lagen mot legalitetsprincipen där det 

straffbara området inte tydligt är avgränsat, och en sådan utsträckning kan därav inte 

tillåtas. Om brottet konstruerades som ett perdurerande brott skulle en risk för att 

bestämmelsen inkluderar icke-straffbelagda gärningar finnas. I propositionen till 

lagen anför regeringen slutligen att några remissinstanser har framfört svårigheter att 

bedöma nödvärnssituationer till följd av utredningsförslagets brottskonstruktion. Om 

kvinnofridsbrottet konstrueras som ett perdurerande brott har kvinnan nödvärnsrätt 

under hela tiden åtalet avser, oavsett om gärningsmannen har påbörjat ett brottsligt 

angrepp eller om det kan anses vara överhängande. För att denna typ av nödvärnsrätt 

                                                 
105 Nilsson, G., kapitel 2., Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P., Ulväng, M., s. 66-68. 
106 SOU 1995:60A s. 302. 
107 SOU 1995:60A s. 309. 
108 Prop. 1997/98:55 s. 76-77. 
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ska inträda måste nödvärnshandlingen vara knuten till de brottsliga angrepp som 

omfattas av åtalet.109  

Suzanne Wennberg har i ett utdrag kritiserat brottskonstruktionen och 

kvinnovåldskommissionens utredning av grov kvinnofridskränkning. Wennberg 

konstaterar att brottet inte kan anses vara ett perdurerande brott och gör en jämförelse 

med brotten människorov och olaga frihetsberövande. Hon anser att upprepade 

våldsbrott inte har perdurerande karaktärer då upprepad misshandel inte skapar ett 

faktiskt tillstånd som endast kan hävas genom en positiv handling.110  

 Larsson riktar emellertid kritik mot Wennbergs uttalande och menar att 

Wennberg bortser från de objektiva rekvisiten i brottsbeskrivningen. Gärningen ska 

vara ägnad att kränka offrets integritet och allvarligt skada dennas självkänsla. Enligt 

Larsson är misshandel ur detta perspektiv en del i en process som skapar just det 

tillstånd som de objektiva rekvisiten anger. Larsson menar att kvinnans integritet och 

självkänsla förblir kränkt och att detta tillstånd inte upphör enbart i beaktande av att 

mannen slutat slå vid det aktuella tillfället. Problemet av att inte betrakta brottet som 

perdurerande blir att tillämparen naturligt koncentrerar sig på den enskilda 

handlingen, vilket till effekt motarbetar syftet med att införa det nya brottet. Hade 

brottet utformats som ett perdurerande brott skulle möjligheterna att tillämpa 

nödvärnsregleringen blivit ännu tydligare. En person som utsatts för ett perdurerande 

brott anses ha nödvärnsrätt under hela tiden brottet pågår. Larsson hävdar att det vid 

införandet av brottet fridskränkning antagligen fanns en outtalad rädsla för att göra 

brottet perdurerande, där effekterna på nödvärnsrätten utgjorde de främsta 

farhågorna.111 

 Kritik kan riktas i två riktningar både för- och emot att betrakta brottet grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som ett perdurerande brott. Jag anser 

att kritiken definitivt är befogad och att det finns starka skäl som understödjer 

ståndpunkterna. Det är här av vikt att göra en avvägning av vilken ståndpunkt som 

har starkast inverkan i enlighet med syftet med lagen, som samtidigt ger upphov till 

minst komplikation ur andra aspekter. Det är visserligen riktigt att de våldsutsatta 

brottsoffren i en nära relation får ett starkare rättsligt skydd om brottet betraktas som 

perdurerande. Men som regeringen har anfört så leder en perdurerande tillämpning 

                                                 
109 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
110 SvJT 2000, s. 794. 
111 SvJT 2002 s. 682-684. 
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av lagen till större komplikationer där det starkaste skälet måste vara att 

legalitetsprincipen kraftigt undermineras. Legalitetsprincipen måste i detta 

sammanhang anses ha en väsentlig viktighet i den omfattning att den inte kan 

åsidosättas. Genom regeringens resonemang bör det således fortsättningsvis vara så 

att brottet grov fridskränkning inte anses vara ett perdurerande brott. 

 Det är emellertid riktigt att våldsutsatta brottsoffer i nära relationer skulle haft 

en nödvärnsrätt under hela den period brottet grov fridskränkning pågår, om brottet 

konstruerades till att vara ett perdurerande sådant. Om komplikationerna med att 

betrakta brottet som perdurerande utreds och en lösning konstrueras har brottsoffren i 

närstående relationer ett skydd att tillgå utan hänsyn till en förändrad syn på 

nödvärnsrätten. Om brottet grov fridskränkning var perdurerande skulle angreppet 

för brottsoffret i en nära relation ständigt vara överhängande. Rekvisiten uppställda i 

nödvärnsregleringen måste emellertid fortfarande anses vara tillämpliga, där 

brottsoffret inte utan vidare har en rätt att döda angriparen i sömnen, då detta i alla 

hänseenden måste anses strida mot försvarlighetsbedömningen. 

 Jag vill slutligen framhäva att möjligheten och skäl att betrakta brottet som ett 

perdurerande brott finns, men att starka grunder för närvarande talar för att brottet 

inte bör tillämpas som ett perdurerande brott. Att betrakta brottet som ett 

perdurerande brott utgör endast ett alternativ till att förstärka skyddet för det 

våldsutsatta brottsoffret i en nära relation. Genom denna utredning anser jag att det 

finns bättre alternativ att tillgå och att brottsoffren redan har ett starkt skydd genom 

begreppet överhängande angrepp och begreppet överhängande fara direkt i 

nödvärnsregleringen.  

 

7 Sammanfattning 
Jag har genom denna utredning försökt behandla frågan om det finns behov av att 

förändra regleringen av nödvärn för att bättre skydda brottsoffer som utsatts för våld i 

nära relationer. Resultatet är inte odiskutabelt och kan inte anses vara fullständigt 

uppenbar. Delfrågorna har bestått av att redogöra för vad det huvudsakliga problemet 

med nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer är, hur balans mellan 

rättssäkerhet och rättstrygghet kan uppnås samt om brottsoffren på andra grunder kan 

erhålla rättsligt skydd. 
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 Det kan i första hand konstateras att det huvudsakliga problemet med 

nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer är att denna typ av 

brottsoffer saknar möjlighet att försvara sig. På grund av den svagare partens fysiska 

egenskaper har han eller hon många gånger inte någon reell möjlighet att försvara sig 

i nödvärn när ett angrepp är direkt förestående. När en reell möjlighet till motangrepp 

finns saknar den svagare parten den juridiska rätten till nödvärn att utföra en 

nödvärnshandling. Denna utsatthet blir än mer påtaglig i beaktande av våldets 

normaliseringsprocess där brottsoffret systematiskt och målinriktat blir kontrollerad 

av gärningsmannen. Av utredningen om statistik och normaliseringsprocessen kan 

utsattheten definitivt fastställas. För att bryta denna onda cirkel måste nödvärnsrätten 

antingen förändras eller tillämpas på ett annat sätt. Samtidigt får rättssäkerheten inte 

undermineras. 

 I utredningen framför jag möjligheten till en tidig- eller fördröjd nödvärnsrätt 

för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer. Det har i förarbetena ansetts olämpligt att 

medge rätten till nödvärn mot gärningar som inte är överhängande men som med 

goda grunder antas komma utföras senare. Tillåtelse till nödvärnsrätt i en sådan 

situation innebär en felaktig avvägning mellan intresset att freda sig mot angrepp och 

det motstående intresset att i möjligaste mån minska våldsanvändningen i samhället. 

Frågan är hur balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet kan uppnås i detta 

sammanhang. Jag anför i utredningen att jag delar åsikten att preventivt nödvärn inte 

bör vara tillåtet. Jag är emellertid av uppfattningen att nuvarande reglering starkt 

underminerar nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer. Jag 

analyserar därför överhängande begreppet, och anser att det finns utrymme för en 

tidig nödvärnsrätt genom rekvisitet överhängande angrepp och begreppet 

överhängande fara som anges i förarbetena. Genom att betrakta begreppet 

överhängande fara som konkret överhängande fara utgör nödvärnshandlingen inte ett 

preventivt nödvärn. Balans kan uppnås mellan rättssäkerhet och rättstrygghet och 

våldsutsatta brottsoffer har genom detta betraktelsesätt rätt till nödvärn i en stadie de 

också har reell förmåga att försvara sig. Detta sätt att betrakta begreppet 

överhängande i nödvärnsparagrafen är även överensstämmande med Asps uttalande 

om att ett angrepp måste vara någorlunda konkret och preciserat för att en tidig 

nödvärnsrätt ska inträda.112  

                                                 
112 Se avsnitt 6.2 preventivt nödvärn. 



59 (64) 

 Det anges i förarbetena att nödvärnsåtgärder kan tilltas på tidigare stadium 

såframt faran kan anses vara överhängande och att ett tidigt ingripande till effekt kan 

vara att mindre våld behöver brukas för att angreppet ska avvärjas. Jag anser att 

utredningen i denna uppsats väl överensstämmer med uttalandena i förarbetena och 

att en balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet kan uppnås genom att 

överhängande fara i begreppet överhängande brottsligt angrepp betraktas som 

överhängande konkret fara. 

 Våldsutsatta brottsoffer i nära relationer kan svårligen på andra grunder erhålla 

rättsligt skydd utan att det inskränker grundläggande rättsprinciper. Genom att hävda 

putativ nödvärn kan våldsutsatta brottsoffer erhålla skydd. Detta skulle emellertid 

vara en efterhandskonstruktion om en putativ situation inte faktiskt förelåg. Genom 

att acceptera preventivt nödvärn i svensk rätt har brottsoffren ett utvidgat 

nödvärnsskydd. Detta skulle emellertid vara en olämplig avvägning mellan 

rättssäkerhet och rättstrygghet. Slutligen skulle brottsoffren har ett starkare rättsligt 

skydd genom att brottet grov fridskränkning betraktades som ett perdurerande brott. 

Effekten skulle emellertid vara att legalitetsprincipen i dessa fall undermineras. 

Våldsutsatta brottsoffer i en nära relation har således ett starkast och mest realistiskt 

rättsligt skydd genom att nödvärnsregleringens överhängande begrepp tolkas 

annorlunda. 

 Slutsatsen till om det finns behov av att förändra regleringen av nödvärn för att 

bättre skydda brottsoffer som utsatts för våld i nära relationer bör således besvaras 

jakande. Förändringen måste inte nödvändigtvis vara en omarbetning av lagen, utan 

det torde räcka med att överhängande begreppet tolkas i enlighet med riktlinjerna 

som är angivna i förarbetena. Det torde således räcka med att rättstillämparen är 

mindre restriktiv vid tolkningen av begreppet överhängande för att våldsutsatta 

brottsoffer i nära relationer bättre ska skyddas.   

 Jag angav i inledningen till utredningen i avsnitt 1.6 Motiv att nuvarande 

tillämpning av nödvärnsregleringen inte kan anses vara fullt förenlig med 

rättsprinciperna som genomsyrar det svenska rättssystemet. Jag anser att 

legalitetsprincipen är underminerad då lagstiftaren inte lyckats dra en klar gräns för 

vilka angrepp som ska anses vara överhängande som därmed medger en rätt till 

nödvärn. Det som är straffbart är således inte tydligt angett, vilket påverkar 

förutsebarheten. Jag anser vidare att skuldprincipen och proportionalitetsprincipen är 

underminerade då det våldsutsatta brottsoffret i en nära relation som i realiteten 
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försvarar sig inte bär någon skuld, och bör därmed inte straffas för sin 

försvarsgärning. Normaliseringsprocessen är inte beaktad i nödvärnsregleringen. Vid 

beaktande av våldets normalisering och den verkliga utsatthet ett våldsutsatt 

brottsoffer i en nära relation befinner sig i, kan försvarsgärningar mot överhängande 

angrepp inte möjligen anses vara brottsliga. Likaså kan påföljd för gärningar som i 

realiteten utgör försvar inte anses vara proportionerligt. Jag anser att tillämpning av 

begreppet överhängande konkret fara i nödvärnsregleringen i viss mån kan leda till 

att nödvärnsregleringen blir mer förenlig med de uppräknade rättsprinciperna. 

Det är ovisst om denna utredning kommer leda till någon framgång. Målet i 

uppsatsen har varit att belysa problematiken och utreda om någon förändring är 

erforderlig. Realiteten är att nödvärnsrätten som den ser ut idag är otillfredsställande 

där bristerna leder till att brottsoffer blir än mer utsatta än de redan är. Om 

problematiken inte behandlas närmare och ingen förändring sker förmedlar 

rättssystemet indirekt att nödvärnsrätten för våldsutsatta brottsoffer i nära relationer 

inte är viktig. Effekten av detta blir att förtroendet för rättssystemet med tiden 

urholkas. Det för närvarande absolut viktigaste är inte att genomföra förslaget jag i 

utredningen presenterat. Det viktigaste är snarare att ge utrymme för att lyfta upp 

denna problematik och synliggöra utsatthetens verklighet för brottsoffer i nära 

relationer. Denna utredning utgör endast ett steg i en viss riktning som kan leda till 

att våldsutsatta brottsoffer i nära relationer kan erhålla ett starkare skydd. Denna 

utredning kan inte betraktas som fullbordad då det fortfarande finns en stor mängd 

komplicerade frågor som måste besvaras. Komplexiteten i nödvärnsrättens 

tillämpning får emellertid inte leda till att dessa frågor lämnas utan avseende. 

Rättssystemet har ett ansvar mot allmänheten där ansvarslöshet i dessa frågor kan 

leda till betydande konsekvenser för den enskilde.  

Rätten till nödvärn finns för att särskilda intressen i samhället ska skyddas. 

Rättssystemet måste beakta utsatthetens verklighet och se brottsoffret som den är. 

Brottsoffret är systematiskt utsatt och står utan skydd. Det är nu av absolut vikt för 

rättssystemet att markera att våldsutsatta brottsoffer i nära relationer verkligen är ett 

skyddsvärt intresse.  
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