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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

En av de första straffrättsliga diskussionerna jag minns att jag hörde gällde rätten till 

självförsvar. Någon framförde åsikten att i Sverige får man minsann inte göra 

någonting, slår man någon i självförsvar hamnar man i fängelse. Denna syn på rätten till 

nödvärn var ganska vanlig i min omgivning, och innan jag själv började sätta mig in i 

frågan antar jag att jag delade den. 

     När jag i samband med min introduktion till straffrätten kom i kontakt med 

nödvärnsbestämmelsen som den faktiskt är utformad öppnade sig ett mycket nyanserat 

system för mig. Jag insåg att den svenska nödvärnsrätten inte alls var så begränsad som 

jag tidigare trott, men att det däremot är svårt att ge några enkla svar på vad som är 

tillåtet och inte. Man får ofta ta till det uttjatade juristsvaret ”det beror på”. Verkligheten 

är ju komplicerad, och de straffrättsliga system som skall förhålla sig till denna 

verklighet blir därför också komplicerade. 

     Nödvärnsrätten är ett juridiskt koncept som ligger mycket nära människors 

grundläggande moral, och kan därför väcka starka känslor. Rätten till självförsvar, 

rätten att freda sig själv och sin egendom är något som för alla människor instinktivt lär 

framstå som en naturlig rättighet. Det är dock en rättighet vars gränser är oerhört svåra 

att sätta: Även om de flesta naturligt accepterar en rätt till självförsvar är det betydligt 

svårare att enkelt definiera dess omfattning. Hur långt får man gå, vilka hot rättfärdigar 

vilka försvarshandlingar?  

     Den aspekt av nödvärnsbestämmelsen som intresserar mig mest är frågan om 

försvarlighetsbedömningen, d.v.s. hur det straffrättsliga systemet avgör när en 

nödvärnshandling går för långt, när den är, som det står i lagtexten, uppenbart 

oförsvarlig. 

     Det är detta min uppsats handlar om. Eftersom nödvärnsrätten är så moraliskt 

intressant är det också självklart att inkludera etiska reflektioner under framställningens 

gång. Detta gäller för övrigt hela straffrätten. En straffrättslig uppsats utan moraliska 

funderingar är sällan intressant att läsa. 
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1.2 Syfte och avgränsning 
 

Försvarlighetsbedömningen i nödvärnsbestämmelsen är en process med många olika 

delar. Att i en uppsats av den här omfattningen åstadkomma en komplett analys av 

denna process tror jag inte riktigt låter sig göras på ett tillfredställande sätt. Jag har 

därför valt ut en aspekt av försvarlighetsbedömningen som jag finner särskilt intressant, 

frågan om alternativa handlingsvägar. 

     Med alternativa handlingsvägar menar jag frågan om hur det faktum att en person 

som befunnit sig i en nödvärnssituation hade tillgång till mindre ingripande åtgärder än 

de som valdes påverkar försvarlighetsbedömningen. Det ordspråk som jag gjort om i 

uppsatsens titel illustrerar problematiken rätt bra: Får den som har möjlighet att dra sig 

undan från en angripare stanna och slåss? Är det uppenbart oförsvarligt att fäkta när 

man kan fly? Det är denna fråga som besvaras i den kommande framställningen. 

     Även om uppsatsen fokus ligger på alternativa handlingsvägar finns det dock en rad 

intressanta delar av försvarlighetsbedömningen som också förtjänar att beröras. Frågan 

om alternativa handlingsvägar lever inte i ett vakuum och kan därför inte förstås utan att 

andra aspekter tas upp. Därför kommer diskuteras delar av försvarlighetsbedömningen 

som i sig inte har så mycket med alternativa handlingsvägar att göra. Uppsatsen kan 

således sägas ha två syften: 

(1) Att på ett allmänt plan analysera försvarlighetsbedömningen i 

nödvärnsbestämmelsen. 

(2) Att besvara frågan om vilken påverkan alternativa handlingsvägar har, och bör ha, 

på försvarlighetsbedömningen. 

Det som främst väljs bort är de delar av nödvärnsbestämmelsen som inte har att göra 

med försvarlighetsbedömningen, samt de närliggande ansvarsfrihetsgrunderna. 

Nödvärnssituationerna i sig behandlas endast kortfattat i kap 2, detsamma gäller den 

närliggande straffrättsliga regleringen som excess och putativsituationer. Att de tas med 

överhuvudtaget har snarast en pedagogisk poäng. Jag tror att det för förståelsen av en 

uppsats specifika frågeställningar är bra att få en så bra allmän utgångspunkt som 

möjligt.  
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Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa korta genomgångar av begrepp som ligger 

utanför uppsatsens huvudsakliga syfte inte på något sätt gör anspråk på att vara 

fullständiga.  

     En annan, visserligen intressant, aspekt som inte berörs är komparativa jämförelser 

med utlandet. Nödvärnsrätten kan se ut på många olika sätt beroende på var i världen 

man befinner sig, och vid studier av den svenska regleringen kan man säkerligen göra 

intressanta jämförelser. Någon tillräckligt utförlig komparativ studie låter sig dock inte 

göras i det här formatet, och för att uppsatsens syfte skall vara så tydligt och renodlat 

som möjligt innefattar den inga jämförelser med utländsk rätt. 

 

1.3 Metod och material 
 

Uppsatsen följer en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att framställningens syfte 

uppnås genom studier av de traditionella rättskällorna. De delar av uppsatsen som gäller 

analys av gällande rätt grundar sig på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

För den allmänna analysen av försvarlighetsbedömningen ligger tonvikten på förarbeten 

och doktrin. 

    Vad gäller besvarandet av frågan om vilken plats alternativa handlingsvägar har i den 

svenska nödvärnsrätten är rättspraxis det viktigaste källmaterialet. Både förarbeten och 

doktrin innehåller mycket begränsad information på området, så min metod i detta 

avseende är att studera avgöranden från HD efter BrB:s ikraftträdande, och att inkludera 

de få kommentarer i litteraturen som finns. 

     Utöver studier av gällande rätt innehåller uppsatsen också mina egna resonemang om 

hur jag anser att försvarlighetsbedömningen bör se ut i olika avseenden. Detta är något 

jag menar utan problem ryms inom den rättsdogmatiska metoden. Denna innefattar inte 

bara objektiva studier av gällande rätt, utan även utrymme för författaren att utrycka sin 

egna tankar om hur rätten bör utformas. 
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1.4 Disposition 
 

Framställningen inleds med ett allmänt kapitel som syftar till att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för nödvärnsbestämmelsen samt en del av den närliggande 

straffrättsliga regleringen. Detta kapitel innehåller även en historisk översikt som, 

förutom att ge en ökad förståelse för nödvärnsbestämmelsen som sådan, syftar till att 

visa på vilken vikt som lagts vid alternativa handlingsvägar i olika tider. 

     Efterföljande kapitel handlar om försvarlighetsbedömningen i allmänhet. De rekvisit 

som ligger till grund för försvarlighetsbedömningen analyseras, och även ett antal 

utvalda aspekter av försvarlighetsbedömningen som jag anser vara särskilt intressanta. 

Kapitlet innehåller också en mer moralisk diskussion om vilka värden som ligger till 

grund för den intresseavvägning som försvarlighetsbedömningen utgör. 

     Efter detta kommer ett kapitel som handlar specifikt om alternativa handlingsvägar. I 

detta kapitel försöker jag med hjälp av HD:s praxis och kommentarer i doktrinen utreda 

vilken funktion alternativa handlingsvägar har i gällande svensk rätt. 

     Uppsatsen avslutas med en diskussion de lege ferenda om i vilken utsträckning 

alternativa handlingsvägar bör spela in när försvarlighetsbedömningar skall göras i 

framtiden.  

 

2 Allmänt om nödvärn 

 

2.1 Nödvärnsrättens historia 
 

De första stegen mot den moderna svenska nödvärnsrätten togs i MB i 1734 års lag.1  

Vissa ansvarsfrihetsgrunder fanns i svensk rätt redan under medeltiden, bl.a. i form av 

en rätt till självhämnd.2 Den som hämnades ett angrepp på sig själv kunde med stöd av 

självhämndsrätten gå fri ifrån ansvar. 

                                                           
1 Wallén, Nödvärnsrätten s 156. 
2 Larsson, Kvinnors rätt till nödvärn s 674. 



 
 

11 
 

Vid tillblivelsen av 1734 års MB var det ideologiska motståndet mot självhämndsrätten 

starkt.3 Till följd av detta fick nödvärnsinstitutet en med moderna mått mätt mycket 

snäv utformning.4 Någon allmän nödvärnsrätt fanns överhuvudtaget inte, utan rätten till 

nödvärn var begränsad till ett antal specifika situationer; exempelvis medgav MB 26:4  

straffrihet för den som blev så överfallen att han inte kunde frälsa sitt liv med mindre än 

att han dräpte den som överfallit honom. På samma sätt kunde man dräpa en man som 

höll på att begå en våldtäkt.5  

     De situationer som medgav ansvarsfrihet på grund av nödvärn var begränsade till 

allvarliga angrepp, och bevisreglerna var oförmånliga för den som hävdat att han 

handlat i nödvärn.6 Något man också kan utläsa ur formuleringen avseende dräpande i 

självförsvar var att det fanns ett absolut krav på alternativa handlingsvägar; ”ej sitt liv 

kan frälsa med mindre än...” 

     Nästa steg i nödvärnsrättens utveckling var Lagkommitténs förslag till allmän 

Criminallag från 1832. I 1934 års utredning om nödvärnsrätten kallades detta förslag för 

den första mer allsidiga regleringen av nödvärnsinstitutet.7  

     Rätt till nödvärn föreslogs exempelvis föreligga vid ett antal angrepp mot liv eller 

hälsa, mot någon som olovligen bröt sig in i annans hus eller gård nattetid eller satte sig 

till motvärn mot någon som försökte värja eller återtaga sin egendom.8 I förslaget 

specificerades också hur långt en nödvärnsgärning fick sträcka sig. Man gick bara fri 

från ansvar om man inte sträckte sitt värn längre än som var nödigt för farans 

avvärjande.9 Man fick dock använda allt våld som var nödvändigt. I 1832 års förslag 

specificerades således det som senare har kommit att kallas absolut nödvärnsrätt.10  

     I förslaget fanns också det som senare skulle utvecklas till bestämmelsen om excess. 

En regel föreslogs enligt vilken domstolen i det fall någon vid en nödvärnssituation gått 

längre än nöden krävt skulle pröva om man skulle döma för uppsåtligt brott eller endast 

för vållande. Dessutom föreslogs en regel som innebar att den som i en 

nödvärnssituation befunnit sig i en så hastig eller trängande fara att han ej kunde 

besinna sig skulle vara fri från straff även om han gått utöver vad nöden krävde. 

                                                           
3 A a s 674. 
4 Jareborgs, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1043. 
5 SOU 1934:56 s 7. 
6 A bet s 7. 
7 A bet s 7. 
8 Lagkommitténs förslag till allmän Criminallag 1832:1 s 14. 
9 A bet s 14. 
10 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1043. 
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Lagkommittén ville i sådana situationer överlåta till domarens skarpsinnighet att 

bedöma den åtalades klandervärdhet.11 

     1832 års förslag ställde i likhet med tidigare rätt upp ett allmänt krav på alternativa 

handlingsvägar, eftersom det för nödvärnsrätt fordrades att man inte kunde få beskydd 

av staten, samt att det orättmätiga angrepp man var utsatt för inte kunde avvärjas på 

annat sätt än med våld.12 

     1832 års förslag var möjligtvis före sin tid, för det skulle dröja över trettio år innan 

det lades till grund för en ny straffrättskodifiering. Efter att förslaget hade stötts och 

blötts i ett antal utredningar och partiella reformer infördes slutligen 1864 en ny 

strafflag.13 

     SL gällde ända fram till BrB ikraftträdande 1964, dock genomfördes ett antal 

reformer under årens lopp. Nödvärnsrätten var enligt SL 5:7-8 begränsad till våldsamma 

överfall, inbrott nattetid och situationer när någon hindrade att egendom återtogs på bar 

gärning. SL 5:9 innehöll också en särskild nödvärnsbestämmelse om våld mot förrymda 

fångar. 

     Nödvärnsrätten var vid strafflagens införande fortfarande uteslutande absolut.14 

Nödvärnsfallen var begränsade, men allt våld som var nödvändigt för farans avvärjande 

var tillåtligt. Däremot var inget våld som gick utöver vad som var nödvändigt tillåtet.15 

Ett allmänt krav på alternativa handlingsvägar fanns fortfarande, om än mindre 

omfattande; det fordrades för nödvärnsrätt att man inte var i position att påkalla lagligt 

skydd eller företa någon egen åtgärd, som utan förlust av andra rättigheter kunde 

undvika faran.16 

     I slutet av 1800-talet skedde en viktig förändring av nödvärnsbestämmelserna. Vid 

sidan av den absoluta nödvärnsrätten infördes en ny, relativ, nödvärnsrätt som 

omfattade fler situationer än tidigare.17 Nya lagberedningen yttrade i sitt förslag att den 

dåvarande nödvärnsrätten hade en alltför ringa omfattning, eftersom den gällande 

lagstiftningen endast uttryckligen medgav nödvärnsrätt i situationer där faran var av 

                                                           
11 Lagkommitténs förslag till allmän Criminallag, motiver 1832:2 s 32. 
12 A bet s 31f. 
13 SOU 1934:56 s 9ff. 
14 Carlén, Kommentar öfver Strafflagen s 98. 
15 A a s 98. 
16 A a s 97. 
17 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1043. 
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allvarsammare art.18 Lagberedningen ansåg dock att den nya rätten till nödvärn i de 

mindre allvarliga situationerna inte kunde vara lika långtgående som den gamla.19 

     Med grund i detta förslag infördes år 1890 genom ändring i strafflagen en ny 

nödvärnsbestämmelse som omfattade alla orättmätiga angrepp på person, samt olovliga 

intrång i annans rum, hus, gård eller fartyg. För att nödvärnsrätten skulle ha 

ansvarsfriande verkan krävdes dock att våldet ej var större än nöden krävde och inte 

heller stod i uppenbart missförhållande till den fara som angreppet innebar. Här 

skapades det nya ”lilla” nödvärnet som var relativt och således ifråga om 

försvarlighetsbedömningen mindre vidsträckt än det gamla ”stora” nödvärnet.20  

     Även vid denna tid kvarstod det allmänna kravet på alternativa handlingsvägar. En 

förutsättning för utövande av våld i nödvärn var att angreppet inte kunde avvärjas 

genom något oskadligt medel.21 Om den alternativa handlingsväg som stod till buds 

innebar uppoffrande av någon annan rättighet var man dock inte skyldig att utnyttja den. 

Ett exempel som gavs i den dåtida litteraturen var att någon tillät en människa som 

trängt in i hans bostad att kvarstanna för att undvika att utsättas för våld. En alternativ 

handlingsväg fanns förvisso, men eftersom denna innebar en förlust av en rättighet 

fanns inget krav att använda sig av den.22 Detta kan jämföras med formuleringen i 1734 

års lag, där kravet på sökande av alternativa handlingsvägar verkade vara allomfattande. 

     SL fortsatte att utvecklas genom statliga utredningar. Nödvärnsfrågan diskuterades i 

1923 års förslag till strafflag, men ingen förändring skedde.23 Däremot fördes 

intressanta ideologiska diskussioner. 

     En stor utredning av nödvärnsbestämmelserna gjordes igen år 1934. Denna ledde 

fram till att det år 1937 infördes ytterligare ett fall som medförde nödvärnsrätt: när 

någon olovligen kvarstannade i annans hemvist.24 

     Genom BrB:s ikraftträdande avskaffades slutligen den absoluta nödvärnsrätten.25 

Nödvärnsrätten blev uteslutande relativ, eftersom dess utsträckning inte längre var 

bunden till vad som var nödvändigt för att avvärja ett angrepp.26 Istället var frågan om 

                                                           
18 Nya lagberedningens förslag angående ändring i vissa delar af strafflagen s 62f. 
19 A bet s 63. 
20 Hagströmer, Svensk Straffrätt 1901-1905 s 144f. 
21 A a s 139. 
22 A a s 139f. 
23 SOU 1923:9 s 152ff. 
24 NJA II 1937 s 408ff (Lagstiftningsfrågor rörande nödvärnsrätten). 
25 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1043. 
26 SOU 1988:7 s 60. 
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huruvida den risk eller skada som nödvärnshandlingen medförde var uppenbart 

oförsvarlig i förhållande till det intresse som hotades som stod i centrum.27 

     Den slutsats jag anser att man kan dra av nödvärnsrättens historiska utveckling är att 

denna ansvarsfrihetsgrund gått ifrån att vara mycket inskränkt i sitt tillämpningsområde 

till att vara betydligt mer allmängiltig. Samtidigt har nödvärnsrätten på samma gång 

blivit både mindre och mer vidsträckt. Den har blivit mindre vidsträckt eftersom det 

absoluta nödvärnet har avskaffats och samtliga nödvärnshandlingar genomgår en 

försvarlighetsbedömning. Samtidigt har rätten till nödvärn blivit mer vidsträckt 

eftersom den omfattar fler situationer och eftersom den nya försvarlighetsbedömningen 

ibland kan godkänna nödvärnshandlingar som går utöver vad som tidigare rymdes under 

det absoluta nödvärnet.  

 

 

2.2 Nödvärnsrätten idag 
 

I detta avsnitt redogörs allmänt för nödvärnsbestämmelsen i sig och relaterad reglering 

som ansvarsfrihet p.g.a. excess enligt BrB 24:6, putativt nödvärn och straffnedsättning 

enligt BrB 29:3. Detta allmänna kapitel är i första hand en beskrivning av gällande rätt, 

som syftar till att ge en grund för de senare avsnittens mer ideologiska diskussioner. 

Kapitlet innefattar således i mindre mån än de andra mina egna tankar kring 

nödvärnsinstitutet.  

     Nödvärnsexcess enligt BrB 24:6, putativt nödvärn och straffnedsättning enligt BrB 

29:3 är inte del av nödvärnsbestämmelsen som sådan, men de är regler som i det 

straffrättsliga systemet är tätt relaterade till nödvärn.  Särskilt när man talar om gränsen 

för vad som är tillåtet inom ramen för nödvärn är det omöjligt att inte samtidigt 

diskutera excess och putativsituationer. Ett par kortare avsnitt ägnas därför åt dessa 

figurer. 

     Strafflindringsbestämmelsen i BrB 29:3 berörs för att visa hur nödvärnssituationer 

kan leda till en nyansering av det straffrättsliga ansvaret även i sådana fall där alla 

möjligheter till ansvarsfrihet har uttömts. 

 

                                                           
27 Wallén, Nödvärnsrätten s 156f. 
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2.2.1 Brottsbalken 24:1 
 

Som framgår av rubriken till BrB 24 kap tillhör nödvärn de allmänna grunderna för 

ansvarsfrihet. Att grunderna för ansvarsfrihet är allmänna innebär att de är tillämpliga 

oavsett vilket specifikt straffbud det är frågan om. Av praktiska skäl har man valt att 

placera de olika omständigheter som utesluter straffansvar i egna allmänt formulerade 

lagrum, men att avsaknaden av sådana omständigheter är ett krav för att en gärning skall 

vara straffbar skall alltså läsas in i varje enskild straffbestämmelse.28  Det finns ett antal 

sådana ansvarsfrihetsgrunder, av vilka den första som tas upp i BrB 24 kap är nödvärn. 

     I BrB 24:1 st. 1 stadgas att en gärning som någon begår i nödvärn endast utgör brott 

om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Det första stycket i 

nödvärnsbestämmelsen tar upp en av dess två huvudkomponenter; 

försvarlighetsbedömningen. En nödvärnsgärning som annars skulle vara straffbar är 

rättfärdigad om den inte är uppenbart oförsvarlig.29 

     Den andra huvudkomponenten är nödvärnssituationerna i sig, som beskrivs i BrB 

24:1 st. 2. Bestämmelsen räknar upp fyra olika situationer där någon har rätt till 

nödvärn, dessa fyra är också de enda situationer där bestämmelsen kan tillämpas.30  

De fyra situationer där rätt till nödvärn föreligger är:  

(1) Vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller 

egendom, 

(2) När någon med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att 

egendom återtas på bar gärning, 

(3) När någon olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård 

eller fartyg, 

(4) När någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse 

 

                                                           
28 Holmqvist, m.fl. Brottsbalken – En kommentar del II, 24 kap s 1. 
29 Se avsnitt 2.2.3. 
30 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 210. 
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Det är värt att poängtera att nödvärn är en s.k. objektiv ansvarsfrihetsgrund, vilket 

medför att det är den faktiska situationen i sig som avgör huruvida nödvärnsrätt 

föreligger eller inte. Den tilltalades insikt om eller inställning till nödvärnssituationen är 

därför inte relevant. Det krävs inte att den som begår en handling i nödvärn känner till 

de omständigheter som medför att nödvärnsrätt är aktuell.31 Den tilltalades subjektiva 

inställning till den aktuella situationen är dock av stor betydelse för den närliggande 

regleringen jag nämnt ovan.32 

     Rätt till nödvärn tillkommer inte bara den som direkt befinner sig i någon av dessa 

situationer; BrB 24:5 utsträcker samma rätt till var och en som hjälper honom. För att 

någon som begår en annars brottslig gärning skall frias med stöd av nödvärnsrätten 

krävs alltså inte att han själv är den utsatte, utan endast att han på ett icke uppenbart 

oförsvarligt sätt hjälper den som befinner sig i en nödvärnssituation. 

     Åklagaren har bevisbördan för att en nödvärnssituation inte har förelegat på samma 

sätt som för att den straffbelagda gärningen begåtts.  Eftersom det är mycket svårt att 

fullständigt styrka att vissa förhållanden inte har förelegat är det dock tillräckligt att 

åklagaren framlägger så mycket bevisning att invändningen om nödvärn framstår som 

obefogad.33 

     För att kunna bedöma om en gärning är straffri på grund av nödvärn måste man 

alltså avgöra dels om den situation som den tilltalade befann sig i uppfyller kraven för 

att aktualisera någon av de fyra nödvärnssituationer som beskrivs i BrB 24:1 st. 2, dels 

om gärningen i sig var uppenbart oförsvarlig i förhållande till denna situation. De två 

kommande avsnitten går närmare in på dessa två förutsättningar för att rätt till nödvärn 

skall föreligga.  

 

2.2.2 De fyra nödvärnssituationerna 
 

Förekomsten av någon av nödvärnssituationerna utgör nödvärnsrättens första 

förutsättning. Det finns naturligtvis en uppsjö av svåra rättsliga frågor avseende när 

dessa situationer föreligger eller inte. Dessa ligger dock utanför detta arbetes omfång. 

                                                           
31 Jareborg, Brottsbalken kap 23-24 m.m. s 57. 
32 Se vidare avsnitt 2.3.1-3. 
33 NJA 1990 s 210. 
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Av den anledningen redogörs i detta allmänna kapitel förhållandevis kortfattat för de 

fyra nödvärnssituationerna, och de lämnas därefter därhän. 

     Av de fyra nödvärnsfallen är det första det viktigaste. Det är det mest allmänna och 

också det som den övervägande delen av de rättsfall som berörs i den kommande 

framställningen handlar om. 

 

2.2.2.1 Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot 

person eller egendom 
 

Denna är vad jag skulle kalla den mest klassiska nödvärnssituationen. Rätten att begå 

annars brottsliga handlingar, t.ex. våld mot person, till skydd för personer eller egendom 

är nog för många själva sinnebilden av vad nödvärnsrätten är. 

     Inledningsvis bör det förklaras vad rekvisitet ”brottsligt angrepp” betyder i 

lagtextens mening. Kravet på angreppets brottslighet innebär att det måste uppfylla alla 

brottsförutsättningar, även förutsättningarna för personligt ansvar såsom uppsåt eller 

oaktsamhet.34 Detta medför att vissa angrepp som i och för sig uppfyller en 

brottsbeskrivning inte kan utlösa nödvärnsrätt. Ett intressant exempel är att en 

våldshandling någon begår med nödvärnsrätt inte i sig kan mötas med en 

nödvärnshandling, eftersom den första våldshandlingen inte uppfyller alla 

brottsförutsättningar.35  

     De flesta brott mot person och egendom anses vara brottsliga angrepp i 

bestämmelsens mening, men ett undantag är rent muntliga angrepp såsom förolämpning 

och andra ärekränkningsbrott.36  Muntliga hotelser som är ägnade att framkalla fruktan 

för att utsättas för fysiska angrepp kan dock medföra nödvärnsrätt.37  

     Det krävs även att angreppet är påbörjat eller överhängande. Det är inte nödvändigt 

att exakt bestämma när ett angrepp påbörjas eftersom nödvärnshandlingar även är 

                                                           
34 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 213. 
35 Jareborg, Brottsbalken kap 23-24 m.m. s 47. 
36 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – en kommentar del II 24:1 s 3. 
37 NJA 1990 s 210. 
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tillåtna mot överhängande angrepp.38 Det föreligger dock inte någon nödvärnsrätt mot 

avslutade angrepp. Nödvärn ger inte rätt att hämnas i efterhand.39 

     När ett angrepp skall ses som överhängande kan dock vara svårare att avgöra. Är ett 

angrepp omedelbart förstående anses det vara överhängande, men även andra situationer 

kan tänkas. I förarbetena till BrB gavs ett exempel där ett fartygs befälhavare får veta att 

besättningen tänker begå myteri när fartyget kommer till en viss plats. I ett sådant fall 

menade man att befälhavaren inte behöver vänta med att vidta nödvärnsåtgärder tills 

angreppet är omedelbart förestående, utan har rätt att avvärja faran när den kommer till 

hans kännedom.40  

 

2.2.2.2 När någon med våld eller hot om våld eller på annat sätt 

hindrar att egendom återtas på bar gärning 
 

Om någon olovligen får sin egendom tillgripen har han rätt att på bar gärning ta den 

tillbaka. Begreppet bar gärning innebär att egendomen måste återtas direkt när den 

tillgripits eller efter att gärningsmannen kontinuerligt jagats från brottsplatsen.41 Att i ett 

senare skede återta sin egendom kan utgöra brottslig självtäkt enligt BrB 8:9. Om den 

från vilken egendomen får återtas sätter sig till motvärn genom våld eller hot om våld 

eller på annat sätt föreligger rätt till nödvärn. Att gärningsmannen vägrar att stanna på 

tillrop kan vara ett sådant annat sätt att hindra att egendom återtas.42 

     Om en tjuv försvarar sitt stöldgods med våld eller hot kan ett stöldbrott övergå i rån 

enligt BrB 8:5. Detta brukar kallas för motvärnsrån. Tillkomsten av nya rekvisit, våld 

eller hot, omvandlar således ett brott till ett nytt, allvarligare, sådant. I dylika fall kan 

detta rån utgöra ett nytt självständigt brottsligt angrepp mot person eller egendom, vilket 

medför nödvärnsrätt även enligt det första nödvärnsfallet. Enligt Jareborg torde man 

                                                           
38 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 211. 
39 Se NJA 1980 s 606, där en grupp män misshandlat en annan man för en tidigare våldshandling. HD 
konstaterade att de hade haft nödvärnsrätt medan den tidigare våldshandlingen pågick, dock inte i det 
senare skedet. 
40 SOU 1953:14 s 395. De flesta former av s.k. preventivt nödvärn är dock inte tillåtna. Fallet med den för 
myteri utsatte fartygskaptenen är alltså ett mycket speciellt exempel som man inte bör dra för 
långtgående slutsatser av.  
41 Jareborg, Straffrättens ansvarslära s 140. 
42 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – en kommentar del II 24:1 s 5. 



 
 

19 
 

vara mer generös vid försvarlighetsbedömningen i en sådan situation, vilket innebär en 

mer omfattande nödvärnsrätt än annars.43  

 

2.2.2.3 När någon trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, 

gård eller fartyg 
 

Denna nödvärnssituation innebär i grund och botten en rätt att handgripligen avlägsna 

någon från en plats där denne inte har rätt att befinna sig. De två brott som är aktuella i 

detta fall är hemfridsbrott och olaga intrång enligt BrB 4:6 st. 1 resp. st. 2. Av 

lagtextens formulering framgår att alla former av hemfridsbrott medför rätt till nödvärn 

då hemfridsbrott kan gälla just rum, hus, gård eller fartyg. Vid olaga intrång, som kan 

omfatta fler platser än dessa, krävs att det är fråga om någon av de fyra platserna som 

nämns i BrB 24:1 st. 2 p. 3. 

     I doktrinen har det föreslagits att någon annan plats där någon har sin bostad, 

exempelvis en bil, med analogitolkning skulle anses som rum och att intrång i en sådan 

plats därför också skulle medföra rätt till nödvärn.44 Denna fråga har dock såvitt jag vet 

aldrig prövats rättsligt, och nämns inte heller i lagens förarbeten. Det är därför i nuläget 

oklart om ett sådant intrång medför rätt till nödvärn. 

 

2.2.2.4 När någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse 
 

Denna nödvärnssituation är nära besläktad med den tidigare, men här är det inte frågan 

om ett olovligt intrång utan om ett olovligt kvarstannande. Om en person blivit inbjuden 

i någon annans bostad men vägrar att lämna den på uppmaning föreligger alltså rätt till 

nödvärn. Till skillnad från BrB 24:1 st. 2 p 3. specificeras dock inte vilken typ av bostad 

det måste vara fråga om. Resonemanget i doktrinen enligt ovan om att någon som har 

sin bostad i exempelvis en bil har nödvärnsrätt när någon tränger in där bör därför 

rimligtvis kunna tillämpas även när någon olovligen kvarstannar. 

     För att denna situation skall vara tillämplig krävs att någon vägrar att lämna någon 

annans bostad. Om en hyresgäst vägrar att lämna sin lägenhet vid exempelvis en 

                                                           
43 Jareborg, Straffrättens ansvarslära s 141. 
44 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 215. 
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vräkningssituation föreligger inte nödvärn enligt denna bestämmelse, eftersom 

hyresgästen befinner sig i sin egen bostad.45  

 

2.2.3 Försvarlighetsbedömningen 
 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör enligt BrB 24:1 st. 1 brott endast om den 

med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna 

i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Detta är den andra delen av bedömningen av huruvida 

en gärning skall vara ansvarsfri p.g.a. nödvärn.  

     Försvarlighetsbedömningen är som tidigare nämnts den del av 

nödvärnsbestämmelsen som är i fokus i denna uppsats. Den behandlas betydligt mer 

ingående i ett senare kapitel.46 Här ges därför endast en kort introduktion till 

försvarlighetsbedömningen. 

     Det framgår av lagtexten att det som spelar in vid bedömningen av vad som är 

uppenbart oförsvarligt är angreppet i sig, vad angreppet hotar och omständigheterna i 

övrigt. Försvarlighetsbedömningen är alltså i grund och botten en intresseavvägning. Ett 

allvarligare angrepp rättfärdigar en allvarligare nödvärnshandling. Den som utsätts för 

livsfarligt våld får försvara sig med betydligt kraftigare medel än den som får en örfil.47 

     Nödvärnsbestämmelsen tillåter inte bara gärningar som inte är oförsvarliga utan även 

sådana som inte är uppenbart oförsvarliga. I förarbetena har framhållits att detta betyder 

att en relativt bred marginal skall tillämpas till förmån för den som befinner sig i en 

nödvärnssituation.48 Härvid skiljer sig nödvärnsbestämmelsen från nödbestämmelsen i 

BrB 24:4, eftersom den senare bara tillåter gärningar som inte är oförsvarliga. 

     Uttrycket angreppets beskaffenhet är inte begränsat enbart till angreppet i sig, utan 

innefattar även andra faktorer, såsom exempelvis angriparens kroppsstyrka och 

huruvida angreppet kom plötsligt. Det är omdiskuterat huruvida rekvisitet angreppets 

beskaffenhet omfattar även exempelvis den angripnes möjligheter att försvara sig eller 

undgå den farliga situationen.49  

                                                           
45 A a s 215. 
46 Se kap 3. 
47 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar 24:1 s 7. 
48 Prop. 1993/94:130 s 69. 
49 Se avsnitt 3.2.1. 
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Med det angripnas betydelse menas helt enkelt vilken typ av intresse som hotas. Ett 

brottsligt angrepp som hotar att leda till döden eller allvarlig kroppskada rättfärdigar 

mer långtgående försvarsgärningar än om angreppet enbart hotar egendom.50  

     Den sista faktorn som skall tas hänsyn till, omständigheterna i övrigt, är ett relativt 

nytt tillägg. Den kom till genom en lagändring 1994. I förarbetena till ändringen 

menade man att angreppets beskaffenhet och det angripnas betydelse inte nödvändigtvis 

omfattade alla de faktorer som bör tas hänsyn till vid försvarlighetsbedömningen.51 

Ändringen var inte avsedd att utgöra någon ändring av lagen i sak utan att förtydliga att 

alla relevanta omständigheter skall beaktas.52 Var gränsen går mellan angreppets 

beskaffenhet och omständigheterna i övrigt är däremot inte helt klart.53 

     Med utgångspunkt i de tre faktorer som nämnts skall man alltså enligt lagtexten 

avgöra om en nödvärnshandling är uppenbart oförsvarlig eller inte. Exakt hur detta skall 

göras i det enskilda fallet framgår givetvis inte av bestämmelsens allmänna 

formuleringar. Försvarlighetsbedömningar i nödvärnssituationer är komplicerade och 

innehåller en mängd svåra avvägningar. Dessa berörs i det kommande kapitlet.54 

 

2.3 Närliggande reglering 
 

2.3.1 Excess 
 

Enligt BrB 24:6 skall den som i en situation som beskrivs i BrB 24:1-5 eller PL 10§ 

gjort mer än vad som är medgivet ändå vara fri ifrån ansvar om omständigheterna var 

sådana att han svårligen kunde besinna sig. Detta kallas för ansvarsfrihet p.g.a. excess. 

Av bestämmelsens ordalydelse framgår att den som svårligen kunnat besinna sig endast 

kan gå fri från ansvar om den situation han befann sig i uppfyllde förutsättningarna för 

någon av de ansvarsfrihetsgrunder som räknas upp. Någon som är mycket arg eller 

upprörd men inte befinner sig i en sådan situation som beskrivs i någon av 

                                                           
50 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 217 
51 SOU 1988:7 s 71f. 
52 Prop. 1993/94:130 s 69. 
53 Se avsnitt 3.2.3. 
54 Se kap 3. 
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ansvarsfrihetsgrunderna kan således inte ursäktas enligt excessbestämmelsen, även om 

han hade svårt att besinna sig.55 

     Om bestämmelsen används i förhållande till BrB 24:1 kallas detta för 

nödvärnsexcess. I det fall någon som befunnit sig i en nödvärnssituation likväl begått en 

gärning som är uppenbart oförsvarlig medger alltså BrB 24:6 ytterligare en utväg för att 

undslippa straffansvar.56  

     I ett sådant fall ses gärningen i sig som straffrättsligt klandervärd, men 

gärningsmannen ursäktas p.g.a. den svåra sits han befunnit sig i.57 Eftersom excess 

ursäktar gärningsmannen, inte rättfärdigar gärningen brukar det kallas för en subjektiv 

ansvarsfrihetgrund. Till skillnad från den objektiva nödvärnsbestämmelsen ligger alltså 

fokus i excessbedömningen på gärningsmannen snarare än gärningen. 

     Den intressanta frågan är då givetvis när en situation är sådan att någon som begår en 

annars straffbelagd gärning skall gå fri för att han svårligen kunnat besinna sig. Liksom 

vid försvarlighetsbedömningen i BrB 24:1 måste en rad faktorer vägas in. I förarbetena 

nämndes farans art och den tid som stått till förfogande samt individens personliga 

egenskaper.58 

     Begreppen farans art och den tid som stått till förfogande har förtydligats i HD:s 

praxis. I NJA 1990 s 210 knivskar en man en annan i nödvärn, något som rätten ansåg 

vara uppenbart oförsvarligt. Mannen kände en allvarlig fruktan att utsättas för allvarlig 

misshandel och var tvungen att göra snabba överväganden. Hans trängda läge och 

svårigheter att göra avväganden medförde att han friades p.g.a. nödvärnsexcess. I andra 

fall har det faktum att en person varit förberedd på ett angrepp eller annan farlig 

situation lett till att denne inte friats enligt BrB 24:6.59 

     Tidsaspekten förefaller alltså vara av stor vikt. Även om farans art är mycket 

allvarlig, verkar det faktum att gärningsmannen är förberedd eller har tid för 

övervägande göra det betydligt svårare att frias p.g.a. excess. Om den psykiska press 

gärningsmannen är utsatt för är tillräckligt stark kan BrB 24:6 dock tillämpas trots att 

det objektivt sett funnits tid för övervägande.60 Farans art och den tid som stod till 

                                                           
55 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 376. 
56 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – en kommentar del II 24:6 s 2. 
57 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 377. 
58 Prop. 1993/94:130 s 45. 
59 NJA 2004 s 786; NJA 2005 s 237. 
60 NJA 2009 s 234. 
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förfogande är endast en del av excessbedömningen, gärningsmannens personliga 

egenskaper och tillstånd bör också vara av stor betydelse. 

     Dessa personliga egenskaper kan vara dels personlighetsdrag som lättskrämdhet och 

nervositet, dels tillfälliga förhållanden som kraftig rädsla eller panik.61 Just tillfälliga 

paniktillstånd och starka psykiska påfrestningar har i nyare praxis fått stor betydelse.62 

    Huruvida berusning är en aspekt som skall tas hänsyn till har varit omdiskuterat, men 

den nuvarande uppfattningen verkar vara att en bedömning av alla omständigheter som 

kan påverka gärningsmannens förmåga att fatta korrekta beslut skall tas med i 

bedömningen, således även berusning.63 

     Att den tilltalades individuella förutsättningar och möjligheter till beslutsfattande i 

den aktuella situationen skall vara avgörande ligger enligt min mening i 

excessbedömningens natur. BrB 24:6 är en subjektiv ansvarsfrihetsgrund och syftar inte 

till att objektivt sett rättfärdiga den gärning som begåtts.  Redan genom att i en 

nödvärnssituation konstatera att en gärning är uppenbart oförsvarlig har man förklarat 

gärningen i sig klandervärd. Excessbedömningen syftar i stället till att avgöra om 

gärningsmannen som person är klandervärd i ljuset av den svåra situation han befunnit 

sig i. Jag är därför positivt inställd till en rättsutveckling som lägger allt mer fokus på 

den ”personliga” delen av excessbedömningen. 

 

2.3.2 Putativt nödvärn och putativ excess  
 

Som har framgått ovan kan olika situationer medföra att en person får begå annars 

straffbara handlingar p.g.a. nödvärn, eller ursäktas p.g.a. excess. Man kan även tänka sig 

fall där en person missuppfattat omständigheterna på ett sådant sätt att han tror sig 

befinna sig i en sådan situation. Om gärningsmannens villfarelse var sådan att den hade 

medfört nödvärnsrätt om den hade varit verklighet skall han också undgå straff. Detta 

kallas för putativt nödvärn.64  

     Förutsättningen för ansvarsfrihet är att han håller sig inom det som inte varit 

uppenbart oförsvarligt i den inbillade situationen. På samma sätt som vid vanligt 

nödvärn kan dock den som befunnit sig i en putativ nödvärnssituation, och skridit över 

                                                           
61 SOU 1953:14 s 417; Prop. 1993/94:130 s 45f. 
62 NJA 2009 s 234. Jfr dock RH 2008:90 där bedömningen inte var lika generös mot den tilltalade. 
63 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 377. 
64 Jareborg, Straffrättens ansvarslära s 144. 
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gränsen till det uppenbart oförsvarliga, frias p.g.a. putativ excess om omständigheterna 

varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig. Putativfiguren kan användas även på 

andra ansvarsfrihetsgrunder, som t.ex. nöd och samtycke.65 

     För uppsåtliga brott krävs att gärningsmannens uppsåt omfattar såväl rekvisiten i 

straffbudet som avsaknaden av ansvarsfrihetsgrunder.66  Den som tror sig befinna sig i 

en nödvärnssituation uppfyller således inte kravet på uppsåt. Av denna anledning 

utesluter putativfiguren ansvar för uppsåtligt brott om man håller sig inom ramen för 

försvarlighetsbedömningen.  

     Här är det dock viktigt att poängtera att endast villfarelse om faktiska omständigheter 

medför ansvarsfrihet p.g.a. putativt nödvärn. Villfarelse om nödvärnsrättens 

utsträckning eller någon annan renodlat straffrättslig aspekt medför inte straffrihet. Så 

kallad straffrättsvillfarelse kan endast leda till friande dom i synnerliga undantagsfall, 

där det skulle framstå som stötande att döma den tilltalande.67 

     Putativt nödvärn utesluter som sagt ansvar för uppsåtligt brott. Många av de brott 

som figuren kan tänkas tillämpas på har dock ett motsvarande oaktsamhetsbrott, 

exempelvis vållande till annans död för mord och vållande till kroppskada för 

misshandel. I sådana fall görs en prövning av huruvida den villfarelse som ledde till 

putativsituationen var oaktsam.68 Kommer man fram till att så är fallet kan man istället 

för uppsåtligt brott döma för oaktsamhetsbrott. Bedömningen av huruvida 

putativsituationer skall leda till fullständig ansvarsfrihet eller fällande dom för 

oaktsamhetsbrott sker alltså i flera steg.  

     Putativfiguren innefattar även en excessbedömning som motsvarar den som görs vid 

en faktisk nödvärnssituation. Om den gärning som någon begår är uppenbart oförsvarlig 

i förhållande till hans uppfattning om verkligheten skall man bedöma om 

omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Samma faktorer skall 

tas hänsyn till som vid en vanlig excessbedömning.69  

 

 

                                                           
65 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 345. 
66 Prop. 1993/94:130 s 47. 
67 Se NJA 2012 s 564. 
68 NJA 2009 s 234. 
69 Prop. 1993/94:130 s 47. 
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2.3.3 Straffnedsättning enligt BrB 29:3 
 

I BrB 29:3 räknas upp ett antal förmildrande omständigheter som om de förelegat vid 

brottets förövande medför att straffvärdet för brottet skall vara lägre än som annars vore 

fallet. Lagstiftarens avsikt med BrB 29:3 har varit att samla de vanligast förekommande 

förmildrande omständigheterna. Uppräkningen är dock inte uttömmande, och även 

andra faktorer som har förmildrande verkan vid ett brott kan förekomma.70 Åklagaren 

har bevisbördan för att en förmildrande omständighet inte förelegat. Liksom vid 

invändningar om nödvärn anses dock åklagaren ha fullgjort sin bevisskyldighet om den 

tilltalades invändning framstår som obefogad.71 

     Den av de uppräknade förmildrande omständigheterna som är relevant för den här 

uppsatsen återfinns i BrB 29:3 p 5. Det är förmildrande om gärningen, utan att vara fri 

från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. Denna innebär att om en person vid brottets 

förövande har befunnit sig i en situation som omfattas av någon av de allmänna 

ansvarsfrihetsgrunderna i BrB 24 kap, men gått utöver vad som kan medföra straffrihet, 

så ska straffvärdet ändå sättas lägre än som annars vore fallet.  

     Bestämmelsen kan således tillämpas på fall av nödvärn där någon visserligen har 

utsatts för exempelvis ett brottsligt angrepp men använt uppenbart oförsvarligt våld, och 

inte heller kan frikännas enligt BrB 24:6 för att han svårligen kunnat besinna sig. I 

dylika fall har lagstiftaren ansett det vara alltför strängt att i straffvärdesbedömnigen 

helt bortse ifrån att en sådan situation förelegat.72 I förarbeten till bestämmelsen gavs 

dock exempel på situationer där denna straffnedsättning inte bör tillämpas. Om en 

person inte känt till att han befunnit sig i en nödvärnssituation och handlat oförsvarligt 

bör han enligt propositionen knappast vara berättigad till straffnedsättning.73  

     Denna inställning är enligt min mening ganska anmärkningsvärd. Nödvärn är en 

objektiv ansvarsfrihetsgrund som rättfärdigar gärningen och inte gärningsmannen. Det 

är därför intressant att lagstiftaren anser att personer som inte är medvetna om dessa 

förhållanden inte skall ha rätt till samma straffnedsättning som den som varit medveten. 

Denna inställning motiveras heller inte närmare i propositionen. Av någon anledning 

                                                           
70 Prop. 1987/88:120 s 85. 
71 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 164. 
72 Prop. 1993/94:130 s 62. 
73 A Prop. s 62. 
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ansåg man alltså att den som inte var medveten om sin rätt till nödvärn är mer 

klandervärd än den som var det. 

     Jag anser snarare att bestämmelsen i 29:3 p 5 finns till just för att den som gått 

utöver vad som är tillåtet är klandervärd i den mån han överskridit det straffbefriade 

området. Den som objektivt sett befunnit sig i en nödvärnssituation utan att vara 

medveten om det har lika stor rätt till nödvärn som den som var medveten, och bör 

därför enligt min mening i samma utsträckning få sitt straffvärde nedsatt enligt BrB 

29:3 p 5.  

     För tilltalade som befunnit sig i nödvärnssituationer men gått utöver vad som är 

tillåtet är det alltså främst BrB 29:3 p 5 som är relevant. Denna kan dock ibland 

kombineras med andra förmildrande omständigheter.74 Enligt BrB 29:3 p 1 skall som 

förmildrande omständighet beaktas om brottet föranletts av någon annans uppenbart 

kränkande beteende. Av förståeliga skäl kan en person som befinner sig i en 

nödvärnssituation och begår en brottslig handling till följd av denna också ha utsatts för 

en annans uppenbart kränkande beteende. I praxis har det därför förekommit att man vid 

bedömningen av straffvärdet för en gärning använt sig av både 29:3 p 1 och p 5.75 

     Möjligheten att få sitt straffvärde sänkt enligt BrB 29:3 kan ses som nödvärnsrättens 

sista utpost, en sista möjlighet för rättsväsendet att nyansera sin syn på en gärning 

begången i nödvärn. Även om alla möjligheter till ansvarsfrihet har uttömts erkänner 

rättsväsendet genom BrB 29:3 den tilltalades lägre grad av klandervärdhet. 

 

3 Försvarlighetsbedömningen 
 

3.1 Inledning 
 

I avsnitt 2.2.3 berördes kort försvarlighetsdelen av nödvärnsbestämmelsen. Detta kapitel 

går djupare in på bedömningen av vad som anses vara uppenbart oförsvarligt i 

nödvärnssituationer.  

                                                           
74 Jareborg/Zila, Straffrättens påföljdslära s 117. 
75 Se NJA 1995 s 661. Det är dock inte helt tydligt vilken betydelse det har för hur starka de förmildrande 
omständigheterna är att man använder båda bestämmelserna. 
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Som nämnts i avsnitt 2.2.2 är det första nödvärnsfallet, särskilt angrepp mot person, det 

som upptar det största utrymmet när man diskuterar nödvärn. Detta beror helt enkelt på 

att den absoluta majoriteten av de rättsfall som avgjorts på området har att göra med just 

det första nödvärnsfallet. Följaktligen har det som skrivits i doktrinen till övervägande 

del också hänfört sig till de frågeställningar som uppkommer vid nödvärn mot angrepp 

mot person eller egendom. En del av de frågor som tas upp i kapitlet handlar således 

specifikt om försvarlighetsbedömningen i det första nödvärnsfallet, medan andra 

handlar om försvarlighetsbedömningen för alla nödvärnssituationer. 

     Kapitlet börjar med en närmare analys av de rekvisit för försvarlighetsbedömningen 

som fastslås i BrB 24:1. Därefter diskuteras hur man kan se på intresseavvägningen 

mellan det hotade intresset och den skada som orsakas av nödvärnshandlingen. Kapitlet 

avslutas med ett par specifika frågor som handlar om just nödvärn mot våldsamma 

angrepp.  

 

3.2 Försvarlighetsbedömningens rekvisit 
 

Tidigare i uppsatsen har den allmänna innebörden av de rekvisit som ligger till grund 

för försvarlighetsbedömningen vid nödvärn enligt BrB 24:1 förklarats.76 Med risk för 

vissa upprepningar beskrivs här ytterligare rekvisitens specifika betydelser. Under 

denna rubrik berörs vilka svårigheter som kan uppstå när försvarlighetsbedömningens 

rekvisit skall appliceras på verkliga fall. Av särskild vikt för denna uppsats är hur 

rekvisiten förhåller sig till frågan om alternativa handlingsvägar. 

 

3.2.1 Angreppets beskaffenhet  
 

Om det angripnas betydelse vid första anblicken verkar vara ett relativt lättbegripligt 

rekvisit så är det kanske lite svårare att omedelbart sätta fingret på innebörden av 

angreppets beskaffenhet. Angreppets beskaffenhet innefattar exempelvis angriparens 

aggressivitet, berusning eller andra omständigheter som gör honom mer eller mindre 

                                                           
76 Se avsnitt 2.2.3 
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farlig.77   Huruvida angreppet kom plötsligt eller i mörker är också sådana faktorer som 

gör angreppets beskaffenhet värre.78 

     Jareborg har en betydligt bredare syn på angreppets beskaffenhet än vad som 

framgår av övrig doktrin.79 Han räknar in ett antal faktorer i angreppets beskaffenhet 

som möjligen snarare kan placeras under omständigheterna i övrigt.80 

Ett exempel på detta är en person som är kroppsligt underlägsen sin angripare och 

därför kan vara berättigad att försvara sig med ett tillhygge på ett sätt som skulle ses 

som uppenbart oförsvarligt om han vore starkare. Jareborg menar att denna kroppsliga 

underlägsenhet är en del av angreppets beskaffenhet.81  

     Frågan om alternativa handlingsvägar utspelar sig, med detta synsätt, delvis inom 

rekvisitet angreppets beskaffenhet. En person som är inträngd i ett hörn är enligt 

Jareborg utsatt för ett svårare beskaffat angrepp än den som har möjligheten att fly.82 På 

samma sätt kan ett angrepp som sker på en plats med flera människor vara mindre 

farligt än om den angripne vore helt ensam.83 Vissa aspekter av frågan om alternativa 

handlingsvägar kan dock inte ens med Jareborgs breda syn på begreppet anses rymmas 

under angreppets beskaffenhet, utan får snarare räknas till omständigheterna i övrigt.84 

     Även om man anser att angreppets beskaffenhet omfattar en del av den angripnes 

egenskaper är det enligt min mening viktigt att inte låta detta innebära en 

sammanblandning av försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen. Personliga 

egenskaper som kroppsstyrka och utbildning bör ingå i den objektiva 

försvarlighetsbedömningen, eftersom varje person med liknande kroppsliga förmågor 

skulle bedömas lika i en jämförbar situation. Det man däremot inte bör göra är att 

inkludera psykiska egenskaper såsom lättskrämdhet, upprördhet eller psykisk sjukdom. 

Dessa är subjektiva egenskaper som hör hemma under bedömningen av huruvida en 

person svårligen kunnat besinna sig.85 En tydlig åtskillnad mellan 

försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen gör det lättare att dra gränsen 

                                                           
77 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar del II 24:1 s 7. 
78 Jareborg, Brottsbalken kap. 23-24 m.m. s 49. 
79 Se bl.a. Holmqvist m.fl. 24:1 s 7. 
80 Se avsnitt 3.2.3. 
81 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1040f. 
82 A a s 1040f. 
83 A a s 1040; Jfr dock NJA 1970 s 58 där detta inte uttrycks. HD:s domskäl är dock oerhört kortfattade 
vilket medför att det är svårt att dra några egentliga slutsatser om vilka avväganden som gjorts. 
84 A a s 1041. 
85 Angående excess, se avsnitt 2.3.1. 
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mellan gärningar som är rättsenliga p.g.a. nödvärn, och gärningsmän som är ursäktade 

p.g.a. att de svårligen kunnat besinna sig. 

 

3.2.2 Det angripnas betydelse 
 

Det förefaller naturligt att det absolut viktigaste för hur långt en nödvärnshandling får 

sträcka sig är vad den skyddar. Denna uppfattning kom också till uttryck i de förarbeten 

som föregick brottsbalken.86 Kärnan i försvarlighetsbedömningen är förhållandet mellan 

den skada eller risk87 som åsamkas av den handling som utlöser nödvärnsrätt och den 

skada eller risk som nödvärnsgärningen orsakar. I fall där dessa motstående skador eller 

risker är av samma slag, som när ett våldsamt angrepp avvärjes med våld, torde 

bedömningen av detta förhållande vara relativt enkel att åstadkomma. 

     Det finns dock situationer där det är mycket svårt att göra en klar bedömning av 

nödvärnshandlingens förhållande till det hotade intresset. Hur gör man när egendom 

försvaras med våld? I ett avgörande från HD från 1994 berördes en situation i vilken en 

person som fått inbrott i sin bil och fått egendom stulen jagade ifatt tjuven och tacklade 

honom, samtidigt som den bestulne mannen hade en grov kniv i handen.88 I tumultet 

åsamkades tjuven oavsiktligt lättare skärskador i ansiktet. Mannen sökte återta egendom 

från en flyende tjuv och hade alltså nödvärnsrätt enligt BrB 24:1 st. 2 p 2.89  

     HD ansåg att den risk mannen utsatte tjuven för genom att tackla honom med kniven 

i handen och därigenom riskera att skada honom allvarligt, var uppenbart oförsvarlig. 

Mannen friades dock enligt excessbestämmelsen i BrB 24:6. 

     Det intressanta med det här fallet är givetvis frågan om hur mycket våld som någon 

får använda för att freda sin egendom. HD gav tyvärr ingen allmän vägledning i fråga 

om hur denna avvägning skall göras, utan konstaterade endast att mannens 

våldsanvändning i det särskilda fallet var uppenbart oförsvarlig. Var gränsen går för 

våldsanvändning till skydd för egendom i svensk rätt är alltså oklart. Själv är jag av 

uppfattningen att en ganska stor återhållsamhet är på sin plats när domstolar skall 

bedöma försvarlighetens gränser i sådana fall. 

                                                           
86 SOU 1923:9 s 154. ”Den avgörande frågan gäller förhållandet mellan den skada, som avvärjes, och 
den, som göres.” 
87 Jareborg, Brottsbalken kap 23-24 m.m. s 50. 
88 NJA 1994 s 48. 
89 Se avsnitt 2.2.2.2. 
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Skydd för liv och hälsa har en helt annan dignitet än skydd för egendom. Även om jag i 

allmänhet förespråkar en generös nödvärnsrätt anser jag att en förhållandevis stor 

restriktivitet kan krävas av människor när det enda som hotas är döda ting. Ett visst våld 

skall absolut kunna användas, men man måste komma ihåg att även en tjuvs liv och 

hälsa är ett skyddsvärt intresse. Således bör försvarlighetsbedömningen vara betydligt 

strängare när egendom hotas än när angrepp hotar liv eller hälsa. 

     En liknande avvägningsfråga uppstår när någon försvarar sin hemfrid med våld. Hur 

ställs det berättigade intresset en människa har av att slippa intrång i sin bostad mot 

inkräktarens kroppsliga integritet? Ett rättsfall som berörde just detta är NJA 1978 s 

356. I fallet gick en granne till en pågående fest i en villaträdgård för att be värden att 

sänka musiken. Han fick inte gehör för sina klagomål och ombads istället upprepade 

gånger att lämna tomten. Då han vägrade rätta sig efter detta tog villaägaren tag i honom 

för att mota bort honom från fastigheten. I samband med detta föll grannen och ådrog 

sig en bäckenfraktur. 

     HD konstaterade att villaägaren var berättigad att med våld avlägsna inkräktaren. Det 

våld han använde ledde visserligen till att grannen skadades, men man ansåg att det inte 

var uppenbart oförsvarligt att försöka knuffa bort inkräktaren trots att det innebar en risk 

att han skulle falla och skada sig. 

     HD framförde tyvärr inte heller i detta fall några allmänna resonemang om vilket 

våld som är tillåtligt för att avlägsna inkräktare från sin bostad. Man gjorde endast en 

bedömning i det enskilda fallet, där det våld som användes var förhållandevis lindrigt, 

trots den olyckliga följden. Det är lätt att tänka sig situationer där betydligt allvarligare 

våld är nödvändigt när en person försöker avlägsna någon från sin egendom. Var 

gränsen går är dock omöjligt att utläsa ur HD:s dom i NJA 1978 s 356.  

     Ett senare avgörande som berörde samma fråga är RH 1999:129. I detta fall försökte 

en kvinna tränga sig in i sin före detta sambos lägenhet för att hämta parets 

gemensamma barn, som hon ansåg for illa hos honom. Mannen hindrade med våld 

kvinnan att komma in i lägenheten och tillfogade henne i samband med detta ett antal 

slag. HovR konstaterade att mannen befann sig i en nödvärnssituation enligt BrB 24:1 

st.2 p. 3.90 Även då man ansåg att hans våldsutövning gick utöver vad som var 

nödvändigt för att hindra kvinnans intrång var hans handlande likväl inte att anse som 

                                                           
90 Se avsnitt 2.2.2.3. 
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uppenbart oförsvarligt eftersom händelseförloppet var tumultartat och det inte kunde 

styrkas att han hade för avsikt att skada kvinnan. 

     Inte heller ur detta fall kan man egentligen utläsa några allmänna principer. Av det 

faktum att HovR konstaterade att mannens handlande gått utöver vad som var 

nödvändigt kan man möjligtvis dra slutsatsen att det ifråga om våldsanvändning för att 

motverka intrång bör lägga särskild vikt vid huruvida våldet gick utöver vad som 

fordrades, d.v.s. om några alternativa handlingsvägar fanns. I övrigt är även detta 

avgörande endast en bedömning i det enskilda fallet. 

Någon klar beskrivning av gällande rättsläge går alltså, i likhet med frågan om 

våldsanvändning till skydd för egendom, inte att göra. Bedömningen av det angripnas 

betydelse är i dessa situationer mycket svår att genomföra. 

     Min egen åsikt när det gäller utövande av våld till skydd för hemfriden är att 

försvarlighetsbedömningen bör genomföras med ett relativt stort mått av generositet. 

Till skillnad från exempelvis tillgripen egendom är hemfriden enligt min mening ett 

intresse som måste få försvaras med ett förhållandevis stort våld. När någon gör intrång 

i ens hem har man ingenstans att fly. Denna generositet kommer enligt min mening 

också till uttryck i de två avgöranden jag beskrivit, även om de inte innehåller några 

generella yttranden. Jag hoppas därför att framtida rättspraxis tydligare kommer att 

fastslå denna generösa försvarlighetsbedöming. 

     Det som beskrivits ovan är att bedömningen av det angripnas betydelse kan vara 

mycket svår att göra när det skall ställas mot nödvärnshandlingen. I fall där våldsamma 

angrepp mot person bemöts med våldsamma nödvärnshandlingar bör denna avvägning 

vara lättare att göra. Dessa situationer är dock även de långt ifrån oproblematiska, vilket 

kommer framgå av den kommande framställningen. 

 

3.2.3 Omständigheterna i övrigt 
 

Rekvisitet omständigheterna i övrigt är som tidigare nämnts relativt nytt.91 Införandet av 

rekvisitet var i stor utsträckningen en kodifiering av tidigare praxis och doktrin och 

syftade således inte till någon egentlig ändring av gällande rätt.92 Man bör alltså se 

                                                           
91 Se avsnitt 2.2.3. 
92 SOU 1988:7 s 71; Se NJA 1970 s 58 som exempel på ett avgörande där omständigheterna i övrigt 
beaktades trots att de inte nämndes i lagtexten. 
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införandet av rekvisitet som ett tydliggörande av att allt som inte ryms inom de två 

andra rekvisiten men likväl är relevant skall beaktas. Exakt hur stor del av dessa 

tänkbara relevanta faktorer som utgör omständigheterna i övrigt råder det dock delade 

meningar om.  

     Förarbetena till ändringen skiljde sig från Jareborgs uppfattning i den bemärkelse att 

flera av de faktorer som han menar kunna ingå i angreppets beskaffenhet istället faller 

under omständigheterna i övrigt.93 Exempel som gavs är den angripnes förmåga att 

försvara sig och hans möjlighet att påkalla hjälp.94 Med denna syn ges angreppets 

beskaffenhet en betydligt snävare innebörd och omständigheterna i övrigt blir ett 

mycket centralt rekvisit.  

     Om man håller sig till förarbetenas syn hamnar det mesta som kan spela in vid 

frågan om alternativa handlingsvägar under omständigheterna i övrigt. Möjligheten att 

fly, tillkalla hjälp eller avvärja ett angrepp på ett mindre ingripande sätt blir svårt att få 

in under det angripnas betydelse eller angreppets beskaffenhet.  

     Själv har jag ingen egentlig åsikt i frågan. Vilket rekvisit en relevant omständighet 

ryms under är egentligen oväsentligt så länge den beaktas på ett tillfredsställande sätt. 

Efter införandet av det nya rekvisitet omständigheterna i övrigt är Jareborgs elastiska 

syn på angreppets beskaffenhet kanske inte lika relevant, även om han har hållit fast vid 

den även efter lagändringen.95 

 

3.3 Intresseavvägningen 
 

En nödvärnshandling kan, till skillnad från en nödhandling, endast riktas mot den 

varifrån faran härrör.96 När man skall bedöma huruvida handlingen var uppenbart 

oförsvarlig eller inte görs alltså en avvägning mellan det som hotades och den risk eller 

skada nödvärnshandlingen åsamkar angriparen.97 Nödvärnsgärningen måste för att 

kunna kallas en sådan rikta sig just mot angriparen eller hans intresse.98  

                                                           
93 SOU 1988:7 s 71f. 
94 A bet s 71f. 
95 Jareborg, Allmän Kriminalrätt s 260f. 
96 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 216. 
97 Alla nödvärnshandlingar är som nämnts ovan inte svar på angrepp. Jag kallar här den ursprungliga 
gärningsmannen för angriparen av enkelhetsskäl. 
98 SOU 1953:14 s 396. 
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I förarbetena till nödvärnsbestämmelsen stadgades, som tidigare nämnts, att en relativt 

bred marginal skall gälla till förmån för den som befinner sig i en nödvärnssituation.99 

Lagtexten godkänner sådana nödvärnshandlingar som inte är uppenbart oförsvarliga. 

Vid avvägningen mellan den angripnes intresse och angriparens kan man alltså se att 

vågen redan från början är lastad till den angripnes fördel.100 Detta framstår nog för de 

flesta som ganska intuitivt. Den som har inlett ett skeende som ger motparten 

nödvärnsrätt har begått ett övertramp och får därför finna sig i att hamna i ett rättsligt 

underläge.  

     Jag tycker dock att det kan vara värt att fundera på varför den angripne skall ha 

denna övervikt. I den omfattande utredning som föregick brottsbalken fördes 

diskussioner utifrån den angripnes perspektiv. Eftersom man ansåg det svårt för den 

angripne att avgöra exakt vad som var nödvändigt för att avvärja angreppet ville man 

inte göra bedömningen alltför smal.101 Man talade vidare om att tillåta 

nödvärnshandlingar som inte var nödvändiga men som av den angripne med skäl kunnat 

anses som nödvändiga.102  Det framgick enligt min mening inte särskilt tydligt i 

utredningen eller den efterföljande propositionen varför den angripne skall ha denna 

marginal till sin fördel. Några vaga hänvisningar till det allmänna rättsmedvetandet 

gjordes,103 men några tydliga moraliska resonemang fördes egentligen inte. Det verkar 

dock som att det faktum att ett avskaffande av det absoluta nödvärnet föreslogs gjorde 

att man var mer benägen att förespråka en mer generös syn på försvarlighet i den nya, 

relativa, nödvärnsbestämmelsen.104 

     Så vad är då egentligen den moraliska grunden för den angripnes breda marginal? 

Varför tillåter rättsväsendet oförsvarliga handlingar så länge de inte är uppenbart 

oförsvarliga?  Vad jag kan utläsa ur förarbetena till den moderna 

nödvärnsbestämmelsen är det en enkel fråga om klandervärdhet. Straffrätten är ju i 

mångt och mycket ett sökande efter klandervärdhet, och i den mån vi inte kan klandra 

en person för hans gärningar kan vi heller inte straffa honom.105 En person som utsatts 

                                                           
99 Prop. 1993/94:130 s 69. 
100 För ett exempel på ett resonemang som grundar sig just på övervikten till den angripnes fördel se 
NJA 1971 s 442. 
101 SOU 1953:14 s 397. 
102 A bet s 397. 
103 Prop. 1962:10 s B322. 
104 SOU 1953:14 s 397f; För en vidare redogörelse för nödvärnsbestämmelsen historiska utveckling se 
avsnitt 2.1.  
105 Lernestedt, Dit och tillbaka igen s 80ff. 
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för exempelvis ett angrepp har mot sin vilja försatts i en situation där han måste försvara 

sig mot de negativa konsekvenser som hotar honom. Att i den situationen ställa alltför 

höga krav på honom är helt enkelt inte rimligt. Man kan med detta synsätt dock inte 

heller tillåta att den angripne tar till på tok för allvarliga försvarsåtgärder. Det faller sig 

därför ganska naturligt med den nuvarande ordningen. 

     Att den ursprungliga angriparen får utstå försvarshandlingar som delvis går utöver 

vad som är berättigat av hans eget angrepp är en oundviklig konsekvens av detta. Att 

den nödvärnsberättigade undgår straff handlar med detta synsätt inte om att snuva 

angriparen på den straffrättsliga konsekvens han kan anse bör drabba motparten, utan 

om att inte straffa den som handlar i nödvärn för mer än det han kan klandras för. 

     Jag är beredd att stödja det resonemang som jag precis har presenterat. För att 

behålla nödvärnsrättens ställning som en objektiv ansvarsfrihetsgrund är det dock 

viktigt att vid försvarlighetsbedömningen begränsa diskussionen av vad som är 

klandervärt till det som kan omfatta alla tänkbara gärningsmän i samma situation. Den 

nödvärnsberättigades rent personliga egenskaper bör hållas utanför och hänvisas till 

excessbedömningen.106  

     Det finns en annan syn på intresseavvägningen vid nödvärnssituationer, som istället 

för att utgå ifrån vad den nödvärnsberättigade kan klandras för fokuserar på angriparens 

val att ställa sig utanför samhällets beskydd. Även om jag inte nödvändigtvis delar 

denna uppfattning är den likväl så intressant att den förtjänar att beröras. 

 

3.3.1 Aktörsperspektivet och Rödebyfallet 
 

Filosofen Per Bauhn förespråkar vad han kallar ett aktörsperspektiv på straffrätten, 

vilket vad nödvärn beträffar får till effekt att någon som förgriper sig på någon annan 

har valt att ställa sig utanför straffrättens beskydd, och således i stor utsträckning får 

skylla sig själv när han drabbas av den angripnes nödvärnshandling.107 Bauhn 

rättfärdigar övervikten i den angripnes vågskål med inställningen att angriparen genom 

sitt handlande avsagt sig sin rätt att behandlas lika med den han angripit. Med stöd av 

detta resonemang verkar han förespråka en mycket långtgående nödvärnsrätt.108 

                                                           
106 Se avsnitt 2.3.1. 
107 Bauhn, Rätt och orätt i lag och moral s 331f. 
108 A a s 332. 
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Bauhn diskuterar utifrån sin syn på nödvärnsrätten det tragiska Rödebyfallet, som 

slutligt avgjordes år 2008.109 Fallet kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 

     En grupp ungdomar hade länge trakasserat en familj. Särskilt hade sonen i familjen 

som led av ett lättare neuropsykiatriskt handikapp utsatts. Trots ett antal 

polisanmälningar fick gruppens förgripelser mot familjen fortsätta ostört. Efter ett bråk 

med en av familjens vänner beslutade sig ungdomsgänget för att bege sig till familjens 

gård nattetid, beväpnade med tillhyggen. Fadern i familjen, som både druckit alkohol 

och tagit mediciner, vaknade upp av att ett gäng hotfulla ungdomar dykt upp på hans 

gårdsplan. I ett mycket upprört tillstånd beväpnade sig fadern med ett hagelgevär och 

gick ut för att möta ungdomarna som invaderat hans gård. Dramat slutade med att 

fadern sköt en av ungdomarna till döds och skadade en annan svårt. 

     Rödebyfallet är intressant ur en rad straffrättsliga perspektiv, särskilt frågor om 

gärningsmannens psykiska tillstånd och medvetenhet om sina handlingar. Det är dock 

nödvärnsaspekten som berörs av Bauhn och som är av intresse här. 

     HovR konstaterade att en nödvärnssituation förelåg då ungdomarna dels gjort intrång 

på familjens gård, dels hotat familjen med sina tillhyggen. Fadern var berättigad i sin 

uppfattning att ett angrepp mot person eller egendom var överhängande. HovR menade 

dock att faderns beslut att skjuta skarpt med sitt hagelgevär vida översteg vad som 

kunde anses uppenbart oförsvarligt, både i förhållande till den situation som förelåg och 

den fara som fadern uppfattade.  HovR poängterade att sådant dödligt våld bara kan 

tillåtas i mycket speciella undantagssituationer.110 

     HovR diskuterade som sagt faderns grad av skuld utifrån flera andra perspektiv, 

vilka delvis ligger utanför denna uppsats omfång, men Bauhn kritiserar just domstolens 

försvarlighetsbedömning utifrån sitt aktörsperspektiv. Han konstaterar att medlemmarna 

i ungdomsgänget är just aktörer som kommit till mannens gård för att hota, skada eller 

till och med döda honom eller hans familj.111 Med tanke på de tidigare trakasserier 

gänget hade utsatt mannen och hans familj för menar Bauhn att han hade fog för att 

frukta det värsta. Eftersom de medlemmar i gänget som kom till skada själva hade inlett 

situationen hävdar Bauhn att de själva bar skulden för sin olycka. Att mannen sköt 

skarpt mot angripare som endast var beväpnade med påkar kan visserligen ses som 

                                                           
109 RH 2008:90. 
110 För ytterligare resonemang om den speciella problematiken avseende livsfarligt våld i nödvärn se 
avsnitt 3.4. 
111 Bauhn, Rätt och orätt i lag och moral s 333. 
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oproportionerligt, men den som blir angripen i sitt hem på detta sätt kan enligt Bauhn 

inte göra annat än att försvara sig med de medel som står till buds. 

     Bauhn verkar alltså hävda att gänget genom sitt agerande avsagt sig straffrättens 

beskydd, och att det våld mannen i Rödeby använde mot dem således bör omfattas av 

nödvärnsrätten. 

     Hur moraliskt tilltalande Bauhns inställning än kan verka i det enskilda fallet har jag 

mycket svårt att acceptera den som en allmän princip. Detta grundar sig på att 

straffrättens syn på skuld inte utgår från offret utan ifrån förövaren. När man avgör 

huruvida en gärning är straffrättsligt rättfärdigad eller inte bör man utgå ifrån om 

gärningsmannen var berättigad i sitt handlande, inte ifrån huruvida offret förtjänade det 

som drabbade honom. Utifrån den objektiva försvarlighetsbedömningen hade HovR 

antagligen rätt i att faderns handlingar var uppenbart oförsvarliga. Därmed inte sagt att 

det inte fanns goda skäl att fria honom på andra grunder. 

     Det är också värt att poängtera det faktum att nödvärnsrätten är en undantagsregel 

som inskränker det annars allmänt gällande statliga våldsmonopolet. Straffrätten har ju, 

åtminstone till stor del, ett allmänpreventivt syfte.112 Våldsutövning mellan 

medborgarna är något som den straffrättsliga regleringen är tänkt att motverka.  

Nödvärnsrätten är ett undantag just för att man trots det allmänna motståndet mot 

våldsanvändning mellan människor i samhället inte kan klandra den som fredar sig mot 

orättmätiga angrepp. Bauhns synsätt riskerar enligt min mening att sudda ut gränsen 

mellan nödvärn och självhämnd, eftersom det lägger för stor vikt vid huruvida 

angriparen förtjänar straffrättens skydd. 

     Min inställning är sammanfattningsvis att intresseavvägningen som ligger till grund 

för försvarlighetsbedömningen skall ske med en grundläggande övervikt till den 

nödvärnsberättigades fördel. Denna övervikt skall dock vara grundad på att den som 

utsätts för en förgripelse som medför nödvärnsrätt som utgångspunkt har en större 

marginal innan hans handlande skall ses som klandervärt, inte för att den som lider 

skada av nödvärnshandlingen har förtjänat det. 

 

                                                           
112 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s 32ff. 
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3.4 Särskilt om livsfarligt våld 
 

Det har tidigare i uppsatsen beskrivits vilken central roll det angripnas betydelse spelar i 

försvarlighetsbedömningen, och det finns givetvis inget angreppsobjekt som har större 

betydelse än människoliv. Därför är situationer när någon är utsatt för ett livshotande 

angrepp och fredar sig genom att döda, eller riskera att döda, angriparen tillfällen där 

nödvärnsrätten drivs till sin absoluta spets. 

     Rätten att dräpa någon i självförsvar har funnits i den svenska nödvärnsrätten så 

länge den har existerat. Redan i 1734 års lag fanns en sådan rätt.113 Den moderna 

nödvärnsrätten innefattar även den en rätt att använda livsfarligt våld, det finns enligt 

lydelsen i BrB 24:1 inget som undantar livsfarliga nödvärnshandlingar, så länge de inte 

är uppenbart oförsvarliga enligt lagens rekvisit. 

     I praxis har det dock vid flera tillfällen uttryckts en mycket restriktiv syn på 

försvarshandlingar som hotar angriparens liv. HD har uttryckt att det endast i utpräglade 

undantagsfall kan accepteras att någon uppsåtligen brukar kniv eller annat livsfarligt 

vapen för att freda sig.114 Att skjuta skarpt mot en människa kan enligt HD endast under 

speciella omständigheter ses som en proportionerlig åtgärd.115 

     Vad dessa särpräglade undantagsfall och speciella omständigheter betyder i 

praktiken är inte helt enkelt att utläsa ur HD:s tidigare praxis, men mellan raderna 

menar jag att man kan uttyda att det måste föreligga ett mycket påtagligt och akut hot 

mot en människas liv. Att endast känna en befogad rädsla för att utsättas för ett 

överhängande livsfarligt angrepp verkar inte vara tillräckligt.   

     Rättsfall där det angrepp som avvärjdes genom livsfarligt våld i allra högsta grad 

utgjorde ett påtagligt och akut hot har prövats av HD. Det bästa exemplet på detta är 

NJA 2005 s 237. I detta fall var en ung man utsatt för ett knivöverfall och värjde sig 

genom att med sin egen kniv döda angriparen. HD konstaterade att det våld som 

användes i sig inte var uppenbart oförsvarligt med tanke på det svåra angrepp mannen 

var utsatt för. Däremot ansåg domstolen att situationen hade kunnat lösas på ett mindre 

                                                           
113 Se avsnitt 2.1. 
114 NJA 1994 s 48. 
115 NJA 1995 s 661. 
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ingripande sätt, och kom slutligen fram till att våldsanvändningen var uppenbart 

oförsvarlig.116 Liknande resonemang fördes i NJA 2009 s 234. 

     Frågan om huruvida det föreligger ett krav på alternativa handlingsvägar i den 

svenska nödvärnsrätten är särskilt aktuell ifråga om livsfarliga försvarshandlingar. 

Denna fråga kommer att behandlas i kapitel 4. Allmänt kan dock konstateras att även 

om det inte finns något formellt hinder mot att livsfarligt våld skall kunna falla inom det 

icke uppenbart oförsvarliga området så har rättspraxis ställt mycket stränga krav på den 

nödvärnsberättigade. Här är det dock viktigt att komma ihåg att nödvärnsbestämmelsen 

måste ses i samband med excessbestämmelsen i BrB 24:6. De situationer där livsfarliga 

nödvärnshandlingar kan komma ifråga är till sin natur oerhört påfrestande för den 

drabbade, och omständigheterna borde ofta kunna vara sådana att han svårligen kan 

besinna sig. En sådan bedömning gjordes också i NJA 2009 s 234. 117 

     Livsfarligt våld i nödvärn verkar alltså i svensk rätt bedömas strängt inom ramen för 

den objektiva försvarlighetsbedömningen vilket delvis kompenseras genom möjligheten 

att undgå straff p.g.a. nödvärnsexcess. Huruvida detta är en bra ordning är en av de 

frågor som besvaras i samband med uppsatsens diskussion om alternativa 

handlingsvägar. 

 

3.5 Duellsituationer eller framkallat nödvärn 
 

En fråga som ligger nära den om alternativa handlingsvägar är huruvida nödvärnsrätt 

föreligger i situationer som är självförvållade av den som är utsatt för ett angrepp. Ett 

klassiskt exempel är en duell mellan två människor. Antag att två personer möts på en 

enskild plats för att med värjor strida till döden. Den ene gör det första utfallet som den 

andre undviker och besvarar med en dödlig stöt. Kan den person som ”vann” duellen 

hävda att han var utsatt för ett brottsligt angrepp som medgav rätt att använda livsfarligt 

våld i nödvärn? Kan den som medvetet försatt sig i en farlig situation och begår en 

straffbelagd handling framgångsrikt undgå straff om han formellt sett handlat i 

självförsvar? 

                                                           
116 NJA 2005 s 237 är av central betydelse för diskussionen om alternativa handlingsvägar. Fallet berörs 
mer ingående i kapitel 4.  
117 Jfr dock RH 2008:90. 
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Utifrån ordalydelsen i BrB 24:1 st. 2. finns inget hinder mot detta. I exemplet med 

duellanterna blev den som fick den första stöten riktad mot sig onekligen utsatt för ett 

livshotande brottsligt angrepp. Eftersom nödvärn är en objektiv ansvarsfrihetsgrund 

skall som tidigare nämnts den nödvärnsberättigades subjektiva inställning inte spela 

någon roll. 

     Om två inblandade personer har lika stor del i att våldsanvändning kom till stånd har 

det i doktrinen dock utryckts åsikten att det knappast är intressant att tala om nödvärn 

överhuvudtaget.118 Nödvärnsrätten existerar för att ge människor som utsätts för 

orättmätiga ingrepp i sina rättigheter en lagenlig möjlighet att försvara sig; När båda 

sidor är lika skyldiga till konfliktens uppkomst finns det enligt denna syn inget skäl att 

överhuvudtaget tillämpa nödvärnsfiguren.119 Detta förutsätter givetvis att den ena parten 

inte går utöver vad som varit förutsättningarna för exempelvis duellen.120  

     I fall där det snarast framstår som slumpmässigt vem som slår det första slaget eller 

utdelar det första hugget är det mer relevant att tala om samtycke som 

ansvarsfrihetsgrund enligt BrB 24:7. Samtyckesregleringen är dock betydligt strängare 

än nödvärnsregleringen, och någon livshotande våldsanvändning faller definitivt inte 

inom dess möjligheter för ansvarsfrihet.121 

     Det är viktigt att skilja mellan sådant framkallat nödvärn som diskuteras här och 

nödvärn till följd av en framprovocerad handling. Att någon verbalt eller på något annat 

sätt provocerar någon till ett angrepp betyder inte att nödvärnsrätt inte föreligger.122  Ett 

angrepp är brottsligt även om det har provocerats fram, såtillvida provokationen i sig 

inte är sådan att den utgör ett nödvärnsgrundande angrepp. Som nämnts ovan medför 

förolämpningar och andra verbala angrepp i regel inte rätt till nödvärn. Att någon har 

provocerat fram ett angrepp betyder alltså inte att han har framkallat det i den 

bemärkelse som beskrivs här. 

     Möjligtvis kan gränsen ibland vara svår att dra, men rätt till nödvärn i framkallade 

situationer torde endast vara utesluten när båda sidor tydligt manifesterat sin vilja att 

delta i den aktuella våldsanvändningen. 

     Det som är något oklart är hur utesluten nödvärnsrätt i framkallade situationer 

förhåller sig till nödvärnsrättens systematik. Är den framkallade situationen inte alls en 

                                                           
118 Curt Blomkvist, Rätten till självförsvar s 20. 
119 Se tingsrättens domskäl i RH 2003:48. 
120 NJA 2005 s 237. 
121 Holmqvist m.fl. Brottsbalken – En kommentar del II 24:7 s 1ff. 
122 Se NJA 1999 s 460. 
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nödvärnssituation, eller är nödvärnshandlingen per definition uppenbart oförsvarlig 

eftersom båda parter var lika skyldiga? Jag lutar åt det senare, trots att uppfattningen i 

doktrin och praxis verkar vara att nödvärnsfiguren överhuvudtaget inte skall 

tillämpas.123 

     Den som i mitt duellexempel utdelar den första stöten utför onekligen ett brottsligt 

angrepp. Däremot är omständigheterna sådana att den som utdelar mothugget begår en 

försvarshandling som är lika klandervärd som det första hugget. Hans nödvärnshandling 

är således per definition uppenbart oförsvarlig. Detta kan möjligen ses som ett krav på 

alternativa handlingsvägar; den som frivilligt ger sig in i en duellsituation har en annan 

utväg för att undvika att utsättas för våld, att inte delta i duellen. Ett sådant resonemang 

är dock ganska besvärligt, eftersom det kan innebära att det ställs krav på människor att 

de skall undvika farliga platser eller situationer för att undgå risken att inte ha rätt till 

nödvärn om de blir angripna. I verkligt utpräglade duellsituationer anser jag dock att det 

är rimligt. 

 

4 Alternativa handlingsvägar 
 

4.1 Alternativa handlingsvägar i rättspraxis 
 

I detta avsnitt gås de avgöranden från HD som efter BrB:s ikraftträdande har berört 

frågan om alternativa handlingsvägar igenom. Syftet är att skapa en bild av 

rättsutvecklingen för att till slut kunna precisera vad som är gällande rätt. Flera av fallen 

innehåller andra aspekter av nödvärnsrätten, och straffrätten i övrigt, än frågan om 

alternativa handlingsvägar. Dessa bortses dock till stor del ifrån för att beskrivningen av 

rättsutvecklingen vad gäller alternativa handlingsvägar skall bli mer tydlig. 

     Det görs således inte några fullständiga referat av rättsfallen, utan endast 

beskrivningar av de delar som är relevanta för uppsatsens syfte. 

 

                                                           
123 Se NJA 2005 s 327. HD verkade anse att det i sådana fall som jag nämnt inte är fråga om något 
angrepp överhuvudtaget i nödvärnsrättens mening. Motiveringen är dock ganska otydlig. 



 
 

41 
 

4.1.1 NJA 1969 s 425 
 

NJA 1969 s 425 var det första rättsfallet efter BrB:s ikraftträdande som behandlade 

frågan om alternativa handlingsvägar. Fallet rörde ett knytnävslagsmål mellan två män, 

B och T. I alla instanser ansåg man det klarlagt att B, som varit berusad och oförskämd, 

inlett våldsanvändningen. Båda männen utdelade knytnävslag mot varandra. I 

Rådhusrätten friades T eftersom han ansågs ha handlat i nödvärn. 

     HovR fällde dock T för misshandel, eftersom han hade kunnat undgå vidare angrepp 

från B genom att avlägsna sig från platsen. HovR ställde alltså, utan någon vidare 

juridisk motivering, upp ett krav på sökande av alternativa handlingsvägar för T. Då 

man menade att han hade kunnat undgå situationen utan våldsanvändning verkade man 

heller inte göra någon egentlig försvarlighetsbedömning av nödvärnshandlingen i sig. 

HovR:s krav på alternativa handlingsvägar framstår närmast som absolut. 

     HD gjorde en rakt motsatt bedömning. En vanlig försvarlighetsbedömning av T:s 

våldsanvändning gjordes, baserad på angreppets beskaffenhet och det faktum att T:s 

våldsanvändning inte fortgått efter att B:s angrepp upphört. Vad gäller alternativa 

handlingsvägar konstaterade man endast att nödvärnshandlingen rymde sig inom ramen 

för det icke uppenbart oförsvarliga oavsett om T kunde dra sig undan från platsen. HD:s 

försvarlighetsbedöming lade således ingen vikt vid T:s möjlighet att söka alternativa 

handlingsvägar. 

     Problemet med att söka efter vägledning i NJA 1969 s 425 är att domskälen, i likhet 

med många andra fall från den här tiden, är oerhört kortfattade. Det blir därmed snarast 

en gissningslek om man skall försöka komma fram till hur HovR resp. HD resonerade 

ifråga om alternativa handlingsvägar. Det enda som framkommer är deras slutsatser. 

Fallet har dock kommenterats av olika straffrättsliga författare. Leijonhufvud och 

Wennberg konstaterar att NJA 1969 s 425 tillsammans med NJA 1970 s 58 utgjorde 

prejudikat som innebar att det inte fanns någon skyldighet att undandra sig ett påbörjat 

eller överhängande brottsligt angrepp.124 Samma slutsats dras av Jareborg; HD:s 

domskäl innebar en rätt att stanna och slåss om man blev överfallen, även om man inte 

hade någon särskild anledning att befinna sig på platsen.125  

 

                                                           
124 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar s 87. 
125 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1034ff. 
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4.1.2 NJA 1970 s 58  
 

NJA 1970 s 58 hade mycket gemensamt med 1969 års fall, och de båda kan i många 

avseenden ses gemensamt. Även i detta fall handlade det om ett knytnävslagsmål. M 

och A kom i bråk på en snabbmatsrestaurang. Efter meningsutbyte och lindrigare 

våldsanvändning i form av knuffar och brottning där A var den som tog initiativ till 

konflikten gick A mot M med hotfullt höjda knytnävar. M utdelade därvid ett 

knytnävslag som träffade A och slog honom till marken. 

     I Rådhusrätten konstaterade man att M avvärjde ett överhängande brottsligt angrepp 

och handlade i nödvärn, men att det med tanke på A:s berusning och det faktum att fler 

män fanns i lokalen hade gått att undvika angreppet på ett annat sätt, och att M:s 

våldsanvändning således var uppenbart oförsvarlig. HovR delade denna uppfattning. 

Liksom i 1969 års fall ställdes i underinstanserna upp ett krav på att man innan man tar 

till våldsanvändning i nödvärn söka alternativa handlingsvägar. Möjligen var man mer 

nyanserad i 1970 års fall eftersom Rådhusrätten där tydliggjorde att kravet på alternativa 

handlingsvägar var en del av försvarlighetsbedömningen. 

     HD tog också med M:s möjlighet att avvärja angreppet på ett mindre våldsamt sätt i 

försvarlighetsbedömningen, men kom fram till en annan slutsats. Man konstaterade att 

M:s våldsanvändning med tanke på angreppets beskaffenhet och omständigheterna i 

övrigt inte var uppenbart oförsvarlig, även med beaktande av A:s berusning och att 

andra män uppehöll sig i lokalen.  

     I 1970 års fall framgick det tydligt att de faktorer som räknades upp- A:s berusning 

och det faktum att fler män fanns i närheten- var faktorer som spelade in vid 

försvarlighetsbedömningen. 

     Vad gäller alternativa handlingsvägar är det kanske främst möjligheten att tillkalla 

hjälp som är av intresse. Jareborg menar att M förmodligen i likhet med 1969 års fall 

hade en möjlighet att undandra sig angreppet genom att fly, något som dock inte kom 

till utryck i HD:s domskäl.126 

     Både 1969 och 1970 års fall innehåller generösa domslut för den tilltalade. Även om 

domskälen är allt annat än uttömmande ger de gemensamt utryck för en restriktiv syn på 

kravet att söka alternativa handlingsvägar, och en vidsträckt rätt att stanna och slåss. 

Om man bara läser dessa två fall är det lätt att tro att det i den svenska nödvärnsrätten 

                                                           
126 A a s 1038. 
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överhuvudtaget inte finns något krav på att söka alternativa handlingsvägar så länge ens 

våldsanvändning i sig inte är uppenbart oförsvarlig, Det man måste komma ihåg är att 

det i båda dessa fall handlade om förhållandevis lindrig våldsanvändning; klassiska 

”fylleslagsmål”. I senare praxis, där det varit fråga om betydligt allvarligare 

våldsanvändning, har frågan om alternativa handlingsvägar fått en mer nyanserad 

behandling. 

 

4.1.3 NJA 1977 s 655 
 

NJA 1977 s 655 rörde en situation med allvarligare utgång än de två fall som beskrivits 

ovan. L och K kom i konflikt med varandra på en restaurang. L var oförskämd mot K 

och utdelade slag och hotelser mot honom. När K i sällskap med sin mor lämnade 

restaurangen följde L efter och närmade sig K, samtidigt som han hotade att mörda 

honom. 

     K tog upp en pistol han hade i sin väska och riktade den mot L, varvid ett skott 

avlossades i våda som träffade L så illa att han senare avled.  

Tingsrätten avfärdade K:s invändning om nödvärn utan vidare och fällde honom för 

vållande till annans död. I HovR konstaterade man dock att K befunnit sig i fara för att 

utsättas för allvarligt våld och således befann sig i en nödvärnssituation. Denna situation 

var enligt HovR sådan att K var berättigad att hota L med sitt laddade vapen. Dock 

ansåg man att det faktum att han inte försäkrat sig om att vapnet var säkrat eller höll det 

så att ett skott inte skulle kunna gå av medförde att hans handlande var uppenbart 

oförsvarligt. HovR ansåg dock att omständigheterna var sådana att K svårligen kunde 

besinna sig och friade honom därför med stöd av BrB 24:6.  

     HD resonerade på ett liknande sätt. Man delade HovR:s uppfattning att K befunnit 

sig i en nödvärnssituation, men ansåg att hans handlande var uppenbart oförsvarligt. HD 

uttryckte bl.a. att K hade kunnat göra klart för L att han var beväpnad, och därför på ett 

mindre ingripande sätt kunnat avstyra det angrepp som han var utsatt för än att rikta ett 

livsfarligt vapen mot L.  

     Huruvida detta var en rimlig slutsats råder det delade meningar om bland dem som 

kommenterat fallet. Jareborg verkar dela HD:s uppfattning om att angreppet hade 
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kunnat avvärjas genom att K talade om för L att han var beväpnad,127 Wallén är mer 

skeptisk.128 Själv är jag osäker, men jag misstänker att HD kan ha underskattat hur 

hastigt en liknande situation kan utspela sig.129 

     HD lade hur som helst stor vikt vid det faktum att det, enligt rättens mening, funnits 

alternativa handlingsvägar. K friades i HD heller inte med stöd av BrB 24:6 och fälldes 

för vållande till annans död. 

     Till skillnad från i NJA 1969 s 425 och NJA 1970 s 58 verkade HD:s i detta fall ställa 

betydligt högre krav på den tilltalade att använda ett mindre ingripande sätt att klara upp 

situationen. Även om det inte uttryckligen framgår i domskälen menar jag att det är 

sannolikt att detta snarare beror på den allvarligare följden än på någon större rättslig 

skillnad. Försvarlighetsbedömningar som rör livsfarliga nödvärnshandlingar är alltid 

mer besvärliga.130 Om man efter NJA 1969 s 425 och NJA 1970 s 58 drog slutsatsen att 

alternativa handlingsvägar inte spelade in i försvarlighetsbedömningen ledde NJA 1977 

s 655 till en annan syn. 

 

4.1.4 NJA 1990 s 210 
 

NJA 1990 s 210 var ytterligare ett fall som rörde en nödvärnshandling med livsfarligt 

vapen. En man, H, hamnade i bråk med ett antal män, bl.a. N, och tillfogades slag och 

sparkar. Männen förföljde H och uttalade hotelser med rasistiskt innehåll. H blev till 

slut upphunnen av N som måttade ytterligare slag mot honom. H viftade då mot N:s 

med en tapetkniv han hade med sig och tillfogade honom skärskador i ansiktet. 

     H åtalades för grov misshandel och gjorde gällande att han handlat i nödvärn. HD 

gjorde bedömningen att H befann sig i en mycket trängd situation då han blev 

upphunnen av en grupp män med N i spetsen och fruktade att utsättas för allvarlig 

misshandel. Han hade således rätt till nödvärn. HD ansåg dock att det allvarliga våld H 

utförde, med risk för att skada N svårt var uppenbart oförsvarligt. 

     Försvarlighetsbedömningen baserades helt på nödvärnsgärningen i sig, något 

resonemang om vilka alternativa handlingsvägar H hade kom inte till uttryck. När 

                                                           
127 Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall s 1047. 
128 Wallén, Nödvärnsrätten s 162. 
129 Samma problematiska resonemang finns även i senare domar, se avsnitt 4.2.5. 
130 Se avsnitt 3.4. 
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domstolen skulle bedöma huruvida H svårligen kunde besinna sig uttalade HD dock i 

domskälen att särskild betydelse skulle fästas vid H:s förmåga att bedöma vilka 

handlingsmöjligheter som stod honom till buds. H friades också med stöd av BrB 24:6. 

Grunderna för detta var att H hamnat i en situation då han varit tvungen att fatta snabba 

beslut och dessutom varit mycket rädd. 

     Jag anser att HD:s domskäl är något märkliga. Av resonemangen vid 

excessbedömningen verkade HD konstatera att det funnits mindre ingripande alternativ 

för H, men att det var ursäktligt att han inte sökte dem p.g.a. sin pressade situation. I 

den tidigare försvarlighetsbedömningen skrevs dock ingenting om dessa alternativa 

handlingsvägar, utan endast att försvarsgärningens risk för allvarliga skador gjorde den 

uppenbart oförsvarlig.  

     Frågan man kan ställa sig är huruvida HD vägde in dessa alternativa handlingsvägar 

i försvarlighetsbedömningen utan att skriva ut detta i domskälen. Om så inte vore fallet 

förefaller det något underligt att lägga vikt vid möjligheten för H att bedöma sina 

handlingsmöjligheter vid excessbedömningen. Det hade varit tillräckligt att konstatera 

att H p.g.a. sin rädsla och pressade situation svårligen kunnat besinna sig, och skulle 

frias trots att hans nödvärnshandling i sig var uppenbart oförsvarlig. 

     Den slutsats jag menar att man kan dra av fallet är att alternativa handlingsvägar 

uppenbarligen kan spela in även i excessbedömningen. I ett fall där en 

nödvärnshandling anses uppenbart oförsvarlig eftersom alternativa handlingsvägar 

funnits, bör en person kunna ursäktas för att han inte använt sig av dem, om han p.g.a. 

sitt sinnestillstånd inte kunnat använda sig av dem. 

 

4.1.4 NJA 1999 s 460 
 

NJA 1999 s 460 påminner om NJA 1969 s 425 och NJA 1970 s 58 eftersom det i detta 

fall åter var fråga om ett knytnävslagsmål snarare än om allvarligt våld. A.K och A.G.M 

kom i bråk vid en taxistolpe. Efter en stunds munhuggande utdelade A.G.M ett slag mot 

A.K. som missade, och A.K svarade med ett knytnävslag som träffade A.G.M i ansiktet 

och slog ut två av hans tänder. Samtliga instansers domskäl är av intresse i detta fall och 

berörs därför. 

     Tingsrätten gjorde bedömningen att A.K provocerat A.G.M till slaget, samt att han 

utan svårighet hade kunnat gå undan utan att slå A.G.M. Tingsrätten ansåg att dessa 
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omständigheter medförde att A.K överhuvudtaget inte befann sig i en nödvärnssituation, 

och fällde A.K för misshandel. Kombinationen av alternativa handlingsmöjligheter, att 

kunna gå undan utan att slå tillbaka, samt det faktum att A.K. uttalat sig provocerande 

uteslöt alltså enligt tingsrätten nödvärnsrätt.  

     Detta är ett minst sagt märkligt resonemang. Provokation utesluter som tidigare 

nämnts inte nödvärnsrätt, om inte omständigheterna är sådana att det snarast handlar om 

en duelliknande situation.131 Förekomsten av alternativa handlingsvägar hade heller 

aldrig i tidigare praxis ansetts som ett förhållande som utesluter nödvärnsrätt i sig, utan 

endast en faktor vid försvarlighetsbedömningen. 

     HovR gjorde en annan bedömning. Trots att A.K provocerat A.G.M ansåg man att 

det var frågan om en nödvärnssituation. HovR konstaterar även att A.K kunde ha 

undvikit ytterligare våldsanvändning genom att gå undan, men ansåg att detta inte 

medförde att A.K:s nödvärnshandling var uppenbart oförsvarlig. Det är inte helt tydligt 

huruvida HovR ansåg att A.K:s alternativa handlingsvägar var en omständighet som 

togs med i försvarlighetsbedömningen, eller om detta nämndes som en hänvisning till 

tingsrättens domskäl. 

     HD uttalade sig på ett liknande sätt. Man skrev att även om det skulle ha varit 

möjligt för A.K att avlägsna sig från platsen kunde det mot den bakgrunden inte anses 

uppenbart oförsvarligt att han stannat och bemött angreppet. HD gick sedan vidare i sin 

försvarlighetsbedömning och konstaterade att det slag som A.K utdelade visserligen var 

hårt, men att han endast slog ett slag och att det inte heller kunde styrkas att han hade 

för avsikt att tillfoga A.G.M de skador som blev följden. Hans handlande var således 

inte uppenbart oförsvarligt. 

     Enligt min mening är det i HD:s domskäl mer tydligt än i hovrättens att A.K:s 

möjligheter att dra sig undan utgjorde en del av försvarlighetsbedömningen. Det är dock 

inte helt solklart. De övriga faktorer som nämns, slagets hårdhet o.s.v., ställs inte tydligt 

nog tillsammans med de alternativa handlingsvägarna. Det är därför även av HD:s 

domskäl svårt att dra några slutsatser om hur mycket A.K:s möjligheter att dra sig 

undan spelade in i försvarlighetsbedömningen. 

 

 

                                                           
131 Se avsnitt 3.5. 
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4.1.5 NJA 2005 s 237 
 

NJA 2005 s 237 är på många sätt det viktigaste avgörandet vad gäller frågan om 

alternativa handlingsvägar. Det handlade om en nödvärnshandling med dödlig utgång, 

och det var också det första rättsfallet efter BrB:s ikraftträdande där HD förde ingående 

resonemang om alternativa handlingsvägar. 

     Fallet handlade om två unga män, D och Z. Z ansåg att D hade förtalat honom, och 

krävde att D skulle ge honom pengar som ersättning för sitt förlorade anseende, en så 

kallad bötning. 

     De två männen stämde möte, och när D kom till platsen och talade om att han inte 

hade några pengar att betala blev Z hotfull. Han drog kniv och anföll D, varvid D 

tillfogades ett knivstick i buken. D tog fram en egen kniv som han haft med sig, och 

högg Z sammanlagt fem gånger i bålen. Dessa knivhugg ledde till Z:s död. 

     Tingsrätten konstaterade att D varit utsatt för ett brottsligt angrepp och hade rätt till 

nödvärn. Frågan var om hans försvarhandling, att tilldela Z fem knivhugg, var 

uppenbart oförsvarlig. Då tingsrätten inte ansåg att Z hade betvingats förrän efter det 

sista knivhugget kom man fram till att D:s nödvärnshandling inte var uppenbart 

oförsvarlig. Det man lade vikt vid var det livsfarliga angrepp som D var utsatt för samt 

det faktum att det inte avvärjdes förrän D hade utdelat samtliga knivhugg.  

     HovR gjorde en annan bedömning. Man ansåg visserligen att D varit utsatt för ett 

allvarligt brottsligt angrepp, men att det likväl var uppenbart oförsvarligt att med en 

kraftig kniv utdela fem knivhugg. Exakt vad man grundade denna bedömning på är 

oklart, hovrätten bemöter inte tingsrättens uppfattning att de fem knivhuggen var 

nödvändiga för att avvärja Z:s angrepp.  

     D friades trots detta i HovR med stöd av BrB 24:6, eftersom man ansåg att 

omständigheterna var sådana att han svårligen kunnat besinna sig, Vid den 

bedömningen lade man in sådana omständigheter som jag anser snarare borde ha 

beaktats vid försvarlighetsbedömningen.  

     Man skrev i domskälen att faran var stor, att angreppet kom plötsligt och att 

händelseförloppet gick mycket snabbt. Dessa är alla objektiva omständigheter som 

enligt min mening utan problem ryms under angreppets beskaffenhet och 

omständigheterna i övrigt. De hänför sig inte heller till D som individ utan hade varit 

tillämpliga oavsett vem som varit utsatt för angreppet. 
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Ytterligare omständigheter som beaktades var att D hade anledning att var rädd för Z 

p.g.a. dennes högre kriminella status samt att han upplevde att han saknade flyktväg. 

Dessa är omständigheter som hänför sig till D:s sinnesstämning och borde därför varit 

de enda som beaktades vid excessbedömningen. Om hovrätten hade beaktat vad jag ser 

som objektiva faktorer vid försvarlighetsbedömningen är det möjligt att man hade 

kommit fram till samma slutsats som tingsrätten. Den praktiska konsekvensen blev dock 

densamma, eftersom D friades även i hovrätten. 

     I HD:s domskäl kom till slut frågan om D:s alternativa handlingsvägar upp. Man 

började med att konstatera att det till skillnad från tidigare lag enligt BrB:s ordalydelse 

inte skall beaktas huruvida försvarshandlingen var nödvändig. Detta ansåg man dock 

inte betyda att behovet av våldsanvändning för att avvärja ett angrepp inte skall tas med 

i bedömningen. Med en hänvisning till BrB:s förarbeten skrev HD att det våld som 

används inte får stå i klar disproportion vad som erfordras för att avvärja angreppet. 

     Här ställde HD alltså upp ett, visserligen försiktigt, allmänt krav på sökande av 

alternativa handlingsvägar. Därefter skriver man dock att det inte finns något absolut 

krav på att försvarshandlingen måste ha varit nödvändig för att avvärja angreppet, så 

länge handlingen inte var uppenbart oförsvarlig. Det är dock tydligt att frågan om 

huruvida våldsanvändningen var nödvändig eller inte är en faktor som spelar in i 

försvarlighetsbedömningen. 

     Efter dessa allmänna resonemang gick HD vidare till omständigheterna i fallet. Här 

påpekade man att livsfarliga nödvärnshandlingar visserligen kan vara tillåtna, men att 

den angripne måste vara i ett sådant trängt läge att våldet inte klart avviker från vad som 

krävs för att avvärja angreppet, samt att det angrepp som avvärjs måste vara direkt 

livshotande eller rikta sig mot ett synnerligt viktigt intresse. Det andra kravet som 

ställdes upp är förhållandevis oproblematiskt. Det har tidigare i uppsatsen beskrivits hur 

det angripnas betydelse får särskilt stort utrymme i försvarlighetsbedömningen vid 

livsfarliga nödvärnshandlingar.132  

     Det första kravet är det intressanta. HD skrev att livsfarliga nödvärnshandlingar inte 

klart får avvika från vad som krävs för att avvärja angreppet. Senare i domskälen skrev 

HD att det vid livsfarligt våld, trots den marginal som finns till den angripnes fördel, 

måste ställas höga krav på att något alternativ för att avvärja angreppet inte förelegat. 

                                                           
132 Se avsnitt 3.4. 
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Utöver det försiktigt uttryckta krav på alternativa handlingsvägar som HD ställde upp 

tidigare i domskälen formulerade man alltså ett särskilt tydligt krav på alternativa 

handlingsvägar vid livsfarliga nödvärnshandlingar. 

     Med bakgrund av detta kom man fram till att D:s försvarshandling var uppenbart 

oförsvarlig. HD menade att D hade möjligheter att bege sig från platsen eller påkalla 

hjälp. Man ansåg också att det inte var styrkt att D befunnit sig i ett sådant underläge att 

det inte hade kunnat gå att avvärja Z:s angrepp med mindre allvarligt våld. 

     HD ansåg inte heller att omständigheterna var sådana att D svårligen kunde besinna 

sig. Eftersom D hade gått till mötet beväpnad med en kniv och var inställd på att mötas 

av handgripligheter från Z var han enligt domstolen inte helt oförberedd på angrepp. 

Man ansåg också att det under själva händelseförloppet fanns visst tidsutrymme för 

övervägande och att det inte heller i D:s personliga egenskaper eller sinnestillstånd vid 

händelsen fanns något som föranledde att han svårligen kunde besinna sig. Till skillnad 

från i underinstanserna fälldes alltså D i HD för dråp. 

     Två justitieråd var dock skiljaktiga och ansåg att det inte var visat att D hade sådan 

möjligheter att bege sig från platsen som majoritet ansåg. De skiljaktiga menade även 

att det inte var rimligt att begära av D att han skulle använda ett mindre ingripande våld 

än som var fallet, med tanke på Z:s övertag i storlek och styrka. 

     Borgeke har uttalat kritik mot HD:s dom i NJA 2005 s 237. Han menar att det 

visserligen ibland kan finnas en skyldighet att bege sig från platsen när man blir 

angripen, men att det i fallet med D och Z kan ha varit förenat med livsfara för D att 

försöka fly från platsen.133 Han menar även att HD:s resonemang om att D hade kunnat 

tillkalla hjälp var orealistiskt. Borgeke kritiserar alltså inte HD:s uppställande av krav på 

alternativa handlingsvägar i allmänhet, utan menar endast att bedömningen i NJA 2005 

s 237 var alltför sträng mot den tilltalade, och instämmer med minoriteten. Han drar 

också slutsatsen av fallet att det vid livsfarliga nödvärnshandlingar verkar ställas upp ett 

särskilt strängt krav på sökandet av alternativa handlingsvägar, även när angreppet är 

mycket allvarligt.134 

 

 

                                                           
133 Borgeke, Nödvärnsrätten vid allvarliga angrepp mot person 582.  
134 A a s 582f. 



 
 

50 
 

4.1.6 NJA 2009 s 234 
 

NJA 2009 s 234 är det mest aktuella avgörande som finns vad gäller frågan om 

alternativa handlingsvägar. Även här handlade det om mycket allvarligt våld, som 

åsamkade angriparen synnerligen svåra skador. 

     H bodde på Ingarö och fick veta att grannen W var känd för att hota och trakassera 

boende i området. Konflikten dem emellan inleddes med att W i H:s närvaro hotade en 

annan granne. När H försökte lugna ned situationen slog W honom med knuten näve. 

Senare samma dag hotades H av W med kniv. 

     Dagen efter kom W till H:s hus och uttalade hotelser mot H och hans familj. H gick 

ut, och efter muntligt bråk och lättare handgripligheter drog W fram en kniv och hotade 

att döda H och hans barn. W gjorde utfall med kniven, och H tog då fram en hammare 

han hade i fickan och utdelade ett antal slag, som fick W att sätta sig på marken. Efter 

detta gick H in i huset för att försäkra sig om att hans barn var där samt för att ringa 

polisen. 

     När H åter gick ut på gården reste sig W och raglade mot honom med kniven i 

handen. I detta skede utdelade H ytterligare hammarslag mot W, med större kraft än 

tidigare. Dessa slag åsamkade W allvarliga huvudskador. 

     Den nödvärnssituation som uppstod i fallet bestod alltså av två skeden. Ett första 

skede där H inledningsvis anfölls med kniv, och ett andra skede där W återigen, redan 

skadad, gick emot honom med kniven i handen. 

     Tingsrättens bedömning var att H i första läget varit utsatt för ett allvarligt brottsligt 

angrepp, och att de hammarslag han utdelade då inte var uppenbart oförsvarliga. 

Tingsrätten ansåg dock att merparten av W:s skador uppstått i det andra skedet, och att 

det med tanke på att W redan hade skadats av de första hammarslagen var uppenbart 

oförsvarligt av H att utdela flera, hårda, hammarslag mot W:s huvud. 

     Tingsrätten ansåg inte heller att omständigheterna varit sådana att H svårligen kunnat 

besinna sig, eftersom man menade att det i andra skedet funnits tid för övervägande. H:s 

dömdes således för grov misshandel. 

     HovR gjorde ingen väsentlig ändring av tingsrättens dom. Varken i tingsrätten eller 

HovR fördes några resonemang om vilka alternativa handlingsmöjligheter som stod till 

buds för H. 

     I HD togs detta, liksom i NJA 2005 s 237, dock upp. HD påpekar, liksom i 2005 års 

fall, att försvarlighetsbedömningen har två moment. Dels får det inte finnas ett 
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uppenbart missförhållande mellan försvarshandlingen och den skada som hotar, dels får 

det våld som används inte stå i klar disproportion till vad som erfordras för att avvärja 

den skada som hotar. HD instämde här alltså med det allmänna krav på alternativa 

handlingsvägar som uppställdes i 2005 års fall. 

     Därefter ställde man sig frågan om W:s angrepp hade kunnat avvärjas utan att 

tillgripa det omfattande våld som användes. HD ansåg att det i det andra läget, med 

tanke på att händelseförloppet var utdraget och att W redan var påverkad av de tidigare 

slagen var uppenbart oförsvarligt av H att använda så omfattande våld som han gjorde. 

     Däremot var HD mer generös i excessbedömningen än som var fallet i NJA 2005 s 

237. Med tanke på den oerhört pressade situation W befunnit sig i och vilket upprört 

sinnestillstånd denna lett till hos honom ansåg man att omständigheterna varit sådana att 

han svårligen kunnat besinna sig. H friades alltså i HD med stöd av BrB 24:6. 

     Borgeke menar att 2009 års fall tillsammans med 2005 års fall fastslog att frågan om 

huruvida det våld som användes klart avviker från det som behövs för att avvärja 

angreppet utgör en del av försvarlighetsbedömningen.135 Detta tolkar jag som att han 

anser att det efter dessa avgörande finns ett allmänt krav på sökande av alternativa 

handlingsvägar i svensk rätt. Jag instämmer i detta, även om jag är osäker på exakt hur 

långt kravet sträcker sig. I nästa avsnitt preciseras vilken plats detta har i gällande rätt.  

 

4.2 Alternativa handlingsvägar i gällande rätt 
 

Så hur ser då gällande rätt ut ifråga om alternativa handlingsvägar? I 2005 och 2009 års 

fall hänvisade HD till BrB:s förarbeten, som uttrycker att det i 

försvarlighetsbedömningen ingår att nödvärnshandlingen inte får stå i klar disproportion 

till vad som erfordras för att avvärja den hotande faran.136 I likhet med HD anser jag att 

detta ger utryck för att lagstiftaren ansåg att ett visst krav på alternativa handlingsvägar 

skulle ingå i försvarlighetsbedömningen, trots att det till skillnad från tidigare rätt inte 

framgår av lagtexten. 

     Det man måste ha i åtanke är dock att ”klar disproportion” är en återhållsam 

formulering, som enligt min mening innebär att förekomsten av alternativa 

handlingsvägar endast skall leda till slutsatsen att en nödvärnshandling är uppenbart 

                                                           
135 A a s 581f. 
136 NJA II 1962 s 345 (Utdrag ur Prop. 1962:10). 
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oförsvarlig i mer eller mindre självklara fall. Samma breda marginal till förmån för den 

nödvärnsberättigade som allmänt gäller i försvarlighetsbedömningen gäller enligt 

förarbetenas uttalande även ifråga om alternativa handlingsvägar. 

     Förarbetsuttalandet är ju dock över femtio år gammalt, och som har framgått ovan 

har synen på alternativa handlingsvägar varierat i rättspraxis. I de tidigaste fallen, NJA 

1969 s 425 och NJA 1970 s 58 verkade det närmast som att HD lade mycket liten vikt 

vid de angripnas möjligheter att undvika våldsanvändning. Dessa två avgöranden gav 

klart uttryck för en rätt att ”stanna och slåss” när man blev överfallen. Det är möjligt att 

detta låg i linje med lagstiftarens avsikter, men det hade varit bättre om HD hade prövat 

frågan om huruvida det våld som användes stod i klar disproportion till vad som var 

nödvändigt, eller inte. 

     När det i senare fall blev fråga om allvarligare våld var det uppenbart att det inte var 

lika lätt att avfärda den angripnes möjlighet att använda mindre ingripande metoder. I 

NJA 1977 s 655 lade HD mycket större vikt vid den angripnes möjligheter att avvärja 

det angrepp han var utsatt för utan att riskera angriparens liv genom att rikta sin pistol 

mot honom. Av de rättsfall som avgjordes före 2005 års fall menar jag att det är tydligt 

att kravet på alternativa handlingsvägar ökade med nödvärnsvåldets allvar. Tyvärr ledde 

inte detta till någon allmängiltig praxis. 

     Det är således först i NJA 2005 s 237 som man kan börja tala om en allmänt 

formulerad regel om alternativa handlingsvägar. HD fastslog att det var gällande rätt att 

nödvärnshandlingen inte får stå i klar disproportion till vad som är nödvändigt för att 

avvärja angreppet. Det var även i dessa domskäl tydlig att den breda marginal till 

förmån för den angripne skall gälla även i fråga om detta krav. 

     Det nya i 2005 års fall är det särskilt stränga krav på alternativa handlingsvägar HD 

ställde upp ifråga om livsfarliga nödvärnhandlingar. Detta går enligt min mening inte att 

utläsa ur BrB:s förarbeten, utan är en ny konstruktion av HD. Det låg dock i linje med 

HD:s tidigare praxis, där allvarliga nödvärnshandlingar i detta avseende bedömdes 

strängare.  

     I 2005 års fall ledde denna syn fram till en synnerligen sträng bedömning, där den 

tilltalade befanns ha handlat uppenbart oförsvarligt eftersom man ansåg att han hade 

tillgång till alternativa handlingsvägar, trots det oerhört allvarliga angrepp han var utsatt 

för. Två justitieråd var dock skiljaktiga, och domen har som jag nämnt tidigare även 

kritiserats i doktrinen, så det är ingalunda ett perfekt prejudikat. Det var emellertid 

strängheten i bedömningen som kritiserades, och inte principen som sådan. 
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NJA 2009 s 234 innebar ingen förändring av den princip som skapades i 2005 års fall. 

Den försvarlighetsbedömning som gjordes ledde till samma slutsats som i det tidigare 

avgörandet; att den tilltalades nödvärnshandling var uppenbart oförsvarlig eftersom det 

enligt HD hade funnits mindre ingripande sätt att klara av situationen. 

     Utrymmet för beaktande av alternativa handlingsvägar i försvarlighetsbedömningen 

kan sammanfattas på följande sätt: Med stöd av förarbetsuttalanden och de nyare 

rättsfallen finns det ett generellt krav på sökande av alternativa handlingsvägar.       

Detta är dock relativt begränsat eftersom det förutsätter att nödvärnshandlingen står i 

klar disproportion till vad som krävs för att avvärja angreppet. Detta allmänna krav 

torde därför enligt min mening bara bli aktuellt när tillgången till bättre alternativ än de 

som valts är flagrant. 

     Vid livsfarliga nödvärnshandlingar är dock kravet betydligt strängare, och lär i 

framtida rättsfall spela en framträdande roll. Om bedömningarna kommer att vara fullt 

så stränga som i NJA 2005 s 237 är möjligen tveksamt, men att höga krav enligt 

gällande rätt ställs på den som tar till livsfarliga nödvärnshandlingar, oavsett allvaret i 

det angrepp han utsätts för, är tydligt.   

 

5 De lege ferenda, bör man få fäkta när man 

kan fly? 
 

I och med HD:s nyare praxis är rättsläget vad gäller alternativa handlingsvägar relativt 

klart. Som avslutning på denna uppsats ges här min egen syn på saken. Bör man vid 

försvarlighetsbedömningen lägga den vikt vid tillgången till alternativa handlingsvägar 

som idag är fallet? 

     Först och främst vill jag återkomma till det som tidigare diskuterats i uppsatsen; 

intresseavvägningen som ligger till grund för försvarlighetsbedömningen och den 

moraliska grunden för att straffa den som tagit till uppenbart oförsvarliga 

nödvärnshandlingar. Med en syn på nödvärn som liknar den som Per Bauhn förespråkar 

blir alternativa handlingsvägar överhuvudtaget inte relevanta. Den som utsätter någon 

för ett intrång i hans rättssfär har med denna syn ställt sig utanför straffrättens beskydd, 

och så länge nödvärnshandlingen i sig inte är alltför oproportionerlig borde det inte 
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spela någon roll om den nödvärnsberättigade hade andra mindre ingripande alternativ. 

Angriparen ”förtjänar” det som drabbar honom. 

     Eftersom jag inte delar denna syn, utan anser att allt straffrättsligt ansvar skall 

baseras på huruvida gärningsmannen kan klandras för det han har gjort, måste 

betydelsen av alternativa handlingsvägar övervägas närmare. 

     I vissa situationer kan det mycket väl vara klandervärt att inte använda sig av mindre 

ingripande alternativ, även om den nödvärnshandling som väljs inte i sig är 

oproportionerlig. Därför är jag beredd att stödja det allmänna kravet på alternativa 

handlingsvägar som nu finns. Den nödvärnsberättigades breda marginal måste dock 

komma till uttryck även här, och jag menar att förarbetenas formulering att 

nödvärnshandlingen inte får stå i klar disproportion till vad som är nödvändigt för att 

avvärja angreppet är en rimlig utgångspunkt.  

     En annars acceptabel nödvärnshandling bör alltså anses som uppenbart oförsvarlig, 

om de bättre handlingsalternativ som funnits varit så pass lätta att tillgå att det framstår 

som klart klandervärt att inte använda sig av dem. Denna allmänna princip bör enligt 

min mening inte leda till någon egentlig inskränkning av nödvärnsrättens omfång, 

eftersom den endast bör bli aktuell i speciella fall. Överlag skall försvarlighetens kärna, 

d.v.s. den fara som hotar och nödvärnshandlingens förhållande till denna, spela den allra 

största rollen. 

Jag förespråkar således ett allmänt, men återhållsamt, krav på alternativa 

handlingsvägar, och jag har i detta avseende inget att invända mot nuvarande praxis. 

Det riktigt intressanta är dock det nya, särskilt stränga, krav vid livsfarliga 

nödvärnshandlingar som HD ställde upp i NJA 2005 s 237. Bör det faktum att 

nödvärnshandlingen hotar angriparens liv medföra denna ytterligare stränghet? 

     Här vill jag återigen påminna om vad som är försvarlighetsbedömningens centrum. 

Livsfarliga nödvärnshandlingar kan bara accepteras när det angrepp som hotar är av 

synnerligen allvarlig art. Rätten till dessa mycket ingripande nödvärnshandlingar är 

därför mycket hårt begränsad redan genom kravet på att det angripnas betydelse skall 

stå i proportion till den livsfarliga nödvärnshandlingen. Jag tror däremot att det krav 

som ställdes upp i 2005 års fall riskerar att begära saker av människor som det är 

orimligt att förvänta sig att de skall kunna leva upp till.  

     Den som utsätts för ett livshotande angrepp befinner sig i en oerhört trängd position. 

Att i efterhand göra kalla bedömningar av hur situationen bäst hade kunnat lösas, och 

utan vidare klandra någon för att den utväg som valts inte var optimal, kan enligt min 
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mening närmast framstå som verklighetsfrånvänt. Majoritetens dom i NJA 2005 s 237 

balanserar också på gränsen till det orimliga. Jag har svårt att klandra den som hotas till 

livet av ett brottsligt angrepp för att han inte använder de objektivt sett bättre alternativ 

som kanske finns. Åtminstone inte så länge dessa alternativa handlingsvägar inte är så 

uppenbart tillgängliga att det även med ett återhållsamt krav framstår som klart 

klandervärt att de inte tillämpas. 

     Människoliv är onekligen det viktigaste av alla av rättsordningen skyddade intressen. 

Även en angripares liv har därför ett stort rättsligt värde. Rätten till nödvärnshandlingar 

som hotar människoliv bör därför vara begränsad, men inte så begränsad att omöjliga 

krav ställs upp för att få använda sig av den. 

     Min slutsats är därför att samma allmänna krav på sökande av alternativa 

handlingsvägar bör gälla även ifråga om livsfarliga nödvärnshandlingar. HD:s nyare 

praxis är i detta avseende olycklig eftersom den riskerar att leda till att orimligt höga 

krav ställs på den som ofrivilligt har försatts i en situation där hans liv är utsatt för ett 

allvarligt hot.  

     Den nödvärnsberättigades breda marginal måste även i de mest extrema situationer 

få genomslag, och trots att den straffrättsliga klandervärdheten måste bedömas utifrån 

gärningsmannens handlingar är det viktigt att alltid ha i åtanke den moraliska skillnaden 

mellan angriparen och den angripne.  
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