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Abstract 

 

This thesis deals with a classic aspect of self-defense law, in a Swedish context. The question 

as to whether an assailed person has a duty to retreat from a violent attack rather than use vi-

olent force against the assailant is disputed among different criminal legal orders. The answer 

to the question depends on the underlying, ideological concepts of self-defense law in a given 

legal order. This thesis examines the position of Swedish criminal law regarding the retreat 

question. In doing so, it traces the historical roots of Swedish self-defense law and extrapo-

lates its fundamental ideas, using the criminal law theorist George P. Fletcher’s three basic 

models for self-defense. The thesis analyzes how and to what extent the Swedish Supreme 

Court’s interpretation of the current self-defense legislation, as laid down in the Swedish Cri-

minal Code, corresponds with the legislation’s underlying ideological premises in regard to 

the retreat question. It is found, among other things, that the Supreme Court, in cases of 

possibly lethal self-defense, has construed a retreat rule in which the interests of the assailed 

are not clearly favored over the interests of the assailant. The case law of the Supreme Court 

has thus deviated from the basic principles behind the self-defense legislation in the Criminal 

Code, leaving Swedish self-defense law in a state of incoherency as far as the retreat question 

is concerned.  
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1 Inledning  

1.1  Introduktion 
 

Should I stay or should I go now?  

If I go there will be trouble  

And if I stay it will be double 

So come on and let me know 

 

Joe Strummer & Mick Jones (The Clash) 

 

Everyone has a plan until they get punched in the face 

 

Mike Tyson 

 

 

  

 

A rör sig hemåt i grådasket, försjunken i drömmar. A väcks hastigt ur dvalan när B hoppar ut 

från sidan. B, som nu bara är på fyra, fem meters avstånd, har en kniv i handen och avancerar 

framåt i syfte att döda. A har också kniv, i ytterfickan, av rädsla för just sådana människor 

som B. Bör A få stanna och försöka försvara sitt liv med kniven eller ska vi kräva att A 

springer därifrån? 

Innan vi svarar vill vi kanske veta vem A respektive B är och var de befinner sig. Det ligger 

möjligen närmare till hands att kräva att A flyr om A är Usain Bolt, som står ett hundrame-

terslopp från en öppen polisstation än om A är en haltande kvinna nära pensionsåldern, 

omgiven av en öde park. Omvänt finns kanske mindre anledning att låta A försvara sig om 

hen har springdugliga ben medan B rullar fram i en rostig rullstol. Men vad ska gälla i situat-

ioner där det är omöjligt att veta om A kan komma ikapp B i dennas eventuella flykt?  

Frågan om och under vilka förutsättningar en person som utsätts för ett våldsamt angrepp i 

första hand måste fly angriparen, i stället för att försvara sig, delar världens straffrättsordning-

ar. I äldre angloamerikansk rättstradition finns en duty to retreat som innebär att den angripne 

i princip inte har nödvärnsrätt när det går att fly.1 Uppfattningen enligt svensk rättsvetenskap 

har däremot länge varit att det i svensk rätt inte finns någon sådan allmän skyldighet att dra 

sig undan.2 Denna bedömning har under brottsbalkens (BrB:s) tid ofta grundats på att Högsta 

domstolen (HD) i ett mål i balkens barndom ansåg att frågan om den tilltalade hade kunnat 

                                                
1 De flesta amerikanska delstater har sedermera intagit en annan hållning. I april 2017 ersatte Iowa som 35:e 
delstat duty to retreat med stand your ground-principen, se Branca, Andrew F., tillgänglig via 
http://www.nationalreview.com/article/446818/stand-your-ground-iowa-becomes-35th-state-adopt-it. 
2 Se t.ex. Asp, Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 94 f. och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 261.  
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bege sig från angreppsplatsen saknade betydelse vid bedömningen av om hans knytnävsvåld 

var rättfärdigat på grund av nödvärn.3  

Vad som gäller i fråga om flykt enligt svensk nödvärnsrätt ter sig mer oklart sedan HD i rätts-

fallet NJA 2005 s. 237 fällde en ung man, som försvarat sig mot ett knivangrepp med kniv 

och därigenom dödat angriparen, på grund av att han enligt HD:s bedömning hade kunnat, 

och borde ha, begett sig från platsen. Domstolen klargjorde alltså att det, åtminstone om alter-

nativet är att försvara sig med livsfarligt våld, finns någon form av skyldighet att fly men 

utvecklade inte närmare vad den skyldigheten har för eventuella gränser. Eftersom straffrätts-

vetenskapen länge har utgått från att det enligt svensk rätt inte finns någon allmän skyldighet 

att dra sig undan finns där inga utvecklade resonemang om hur långt en angripen måste gå, 

bokstavligt och bildligt, för att undvika våld och om hur flyktskyldigheten kan motiveras. 

Doktrinen har nämligen inte plockat upp den tråd som HD kastade ut i 2005 års fall, och följ-

de upp i ett senare fall från 2009 (NJA 2009 s. 234), genom att ta upp flyktfrågan till 

fördjupad behandling. Uppsatsen är tänkt att fylla detta tomrum.  

1.2  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning en person som utsätts för ett våld-

samt angrepp enligt svensk nödvärnsrätt i första hand måste dra sig undan angreppet i stället 

för att bemöta det genom att försvara sig med våld. Undersökningen rör dels frågan om vad 

som är gällande rätt på området och dels, i skiktet därunder, frågan om varför rätten är vad 

den är samt frågan om och hur rätten hänger ihop med dess underliggande idéer.  

1.3  Metod och material  
Uppsatsen är i huvudsak rättsdogmatisk.4 Den mest allmänna beskrivningen av rättsdogmati-

ken är att den syftar till att fastställa vad som i ett visst avseende är gällande rätt, genom 

analys av de vedertagna rättskällorna – lag, förarbeten, praxis och (möjligen) doktrin.5 Rätts-

dogmatiken är, beskriven på det sättet, den grundläggande juridiska metod som i princip alla 

jurister har gemensam. En domare som undersöker rättspraxis inför avgörandet av ett mål 

                                                
3 NJA 1969 s. 425. Även NJA 1970 s. 58 och NJA 1999 s. 460 har lagts till grund för denna slutsats.  
4 I kapitel 7 görs, som framgår av dispositionen nedan under 1.6, en utvikning från rättsdogmatiken.  
5 Se t.ex. Kleineman, s. 26. Doktrinens ställning som rättskälla är omstridd och jag har för egen del svårt att 
acceptera doktrinen som en självständig rättskälla. Jag använder i uppsatsen – källkritiskt – doktrinen som en 
källa om rättskällor, snarare än som en rättskälla. Det innebär att jag hänvisar till doktrinen i den mån den har 
övertygande argument i fråga om hur andra rättskällor bör tolkas. I den historiska delen av uppsatsen förlitar jag 
mig mer frikostigt på doktrinuttalanden eftersom syftet där inte främst är att fastställa då gällande rätt utan att 
synliggöra de idéer som bar upp den. 
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eller en advokat som gör en rättsutredning för en klients räkning ägnar sig dock knappast åt 

rättsvetenskap. För att rättsdogmatiken ska vara vetenskaplig måste den alltså rimligen vara 

något mer än ett verktyg för att slå fast vad som är gällande rätt i ett visst avseende.6 

Enligt Peczenik kännetecknas den vetenskapliga rättsdogmatiken av att den laborerar med 

olika men sammanhängande abstraktionsnivåer. Frågor om hur en regel ska tillämpas i ett 

enskilt fall ligger i det ytligaste skiktet och rättens bärande filosofiska läror i det djupaste. 

Rättsvetenskapens uppgift är enligt Peczenik att överbrygga de olika abstraktionsnivåerna och 

skapa en ”koherent helhet”. Enligt Peczenik kan besvarandet av frågan om hur rätten ska till-

lämpas i ett enskilt fall visserligen också vara en vetenskaplig uppgift men det förutsätter att 

undersökningen gör det möjligt att ”finna intellektuella bryggor” till de högre abstraktions-

nivåerna. 7 

Den rättsdogmatiska metod som används i uppsatsen är (tänkt att vara) mer vetenskaplig än 

praktisk. Vad jag menar med det kan, som förtydligande av Peczeniks beskrivning ovan, för-

klaras med en isbergsanalogi. Den nu gällande rätten är den lilla del av isberget som ligger 

synlig ovanför ytan. Under ytan finns rättens underbyggnad. En undersökning som enbart 

syftar till att fastställa hur den gällande rätten ska tillämpas i ett visst fall kan ofta nöja sig 

med att undersöka toppen på isberget. Eftersom ambitionen med denna uppsats därutöver är 

att kunna förklara varför den gällande rätten är vad den är och att bedöma dess hållfasthet 

måste också dess djupstrukturer undersökas. Det faktum att det är ett straffrättsligt isberg som 

undersöks gör hållfasthetsanalysen särskilt viktig.8  Eftersom straffrätten är statens mest in-

gripande maktmedel mot enskilda framstår det där som viktigare än på andra områden att 

rätten är logiskt sammanhängande, så att inte detta maktmedel används godtyckligt och oge-

nomtänkt.9  

I botten av det straffrättsliga isberg som undersöks i uppsatsen ligger dess bärande idéer dolda. 

Straffrättsteorin ger verktyg för inventeringen av dem. Den svenska doktrinen har i framställ-

ningar om nödvärn inte intresserat sig för teoretiska frågor i någon större utsträckning. 

                                                
6 Se t.ex. Wilhelmsson, s. 195, som anser att rättsvetenskap som endast sysselsätter sig med ”lösning av enskilda 
tolkningsfrågor” inte utgör någon egentlig vetenskap. Enligt Wilhelmsson kan rättsdogmatiken benämnas som 
vetenskap först när den går vidare och ägnar sig åt systematisering av det rättsliga stoffet. Se vidare angående 
rättsvetenskaplig systematisering Sandgren, s. 322 ff.  
7 Peczenik, s. 250 f.   
8 Den gällande rättens hållfasthet kan givetvis bedömas ur en rad olika perspektiv, exempelvis allmänmoraliska 
och samhällsekonomiska. Det som kännetecknar den rättsdogmatiska hållfasthetsbedömningen är att den bygger 
på ett internt perspektiv på rätten och alltså skärskådar den från utgångspunkter som är förankrade i rättssystemet, 
se angående detta Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4.  
9 Jfr Asp, Ulväng & Jareborg, s. 70.  
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Nödvärn är dock ett gränsöverskridande rättsinstitut och i den utländska litteraturen finns mer 

utvecklade nödvärnsteorier. Jag har valt att använda den amerikanska straffrättsteoretikern 

George P. Fletchers tre modeller för nödvärn i självförsvar som verktyg för att undersöka den 

idémässiga grunden för den svenska nödvärnsrätten. Det finns ett antal anledningar till det. 

För det första avhandlar modellerna specifikt frågan huruvida en angripen har skyldighet att 

fly undan ett angrepp. För det andra bygger modellerna på komparativa studier av ett stort 

antal straffrättsordningar (däribland den för oss närliggande tyska) vilket ger dem en hög grad 

av allmängiltighet. För det tredje har Fletchers modeller helt enkelt visat sig ”fungera” i mötet 

med svensk nödvärnsrätt.  

I ett något högre skikt av berget finns den historiska rätten. Lernestedt har framhållit 

att ”straffrätten bär historien med sig”.10  I den straffrätt som inte längre gäller finns kodnyck-

lar som hjälper oss att förstå varför gällande rätt är vad den är. Därför ägnas rättshistorien 

förhållandevis stort utrymme i uppsatsen. I den delen har det materialmässigt funnits en rik 

källa att ösa ur.  Uppsatsämnet diskuterades intensivt före och under strafflagens (SL:s) tid i 

ett antal lagstiftningsärenden och av författare som Hagströmer och Carlén.  

I det övre skiktet, som relateras till de underliggande, finns som framgått ovan den nu gäl-

lande rätten. Nödvärnsrätten enligt BrB har överhuvudtaget varit föremål för förvånansvärt få 

mer ingående framställningar i doktrinen. Jareborg har skrivit relativt mycket, bland annat i 

form av en inflytelserik artikel om just nödvärn vid överfall.11 Wallén har skrivit en ofta cite-

rad, tvådelad artikel (varav den senare delen visserligen huvudsakligen rör nödvärnsexcess).12 

Blomqvist har skrivit en tänkvärd liten monografi om självförsvar, som dock har karaktären 

av debattbok snarare än vetenskaplig framställning.13 På senare tid märks framförallt Bouchts 

avhandling om polisiär våldsanvändning, där nödvärnsrätten enligt BrB ägnas relativt utför-

ligt utrymme.14  

Den specifika frågan för denna uppsats – vilken eventuell skyldighet en angripen har att fly 

angreppet snarare än att försvara sig – har under BrB:s tid inte behandlats med mer än några 

korta stycken i doktrinen. Jareborg och andra har nöjt sig med att kortfattat konstatera, med 

hänvisning till äldre praxis, att den angripne har en generell rätt att stanna kvar och bemöta 

                                                
10 Se Lernestedt, Kriminalisering, s. 35.  
11 Se Jareborg, Nödvärnsrätten vid självförsvar mot överfall. Högsta domstolens prejudikatbildning under brotts-
balken.  
12 Se Wallén, Nödvärnsrätten.  
13 Se Blomqvist, Rätten till självförsvar: om tillåtet och otillåtet våld i nödsituationer.  
14 Se Boucht, Polisiär våldsanvändning: en straff- och offentligrättslig undersökning.  
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angreppet med våld.15 Rättsfallet NJA 2005 s. 237, där HD för första gången fällde en tilltalad 

med motiveringen att han borde ha flytt från platsen, har som nämndes inledningsvis inte för-

anlett någon fördjupad behandling av frågan men själva fallet har kommenterats av Norée och 

av Borgeke.16 

Frågan om en angripen är skyldig att i första hand dra sig undan diskuterades inte i förarbe-

tena till BrB, och det lilla som har skrivits i doktrinen i ämnet har byggt på tolkningar av 

HD:s rättspraxis. Därför är de rättsfall där HD berör frågan det klart viktigaste källmaterialet 

för att klargöra vad som är gällande rätt och då i synnerhet 2005 års fall.  

Vid sidan av den svenska litteraturen har jag, utöver Fletchers modeller som nämnts ovan, 

genomgående använt utländsk litteratur som referenspunkter i undersökningen. Uppsatsämnet 

rör en universell frågeställning och utländska tankar och lösningar har kunnat tillföra perspek-

tiv på den svenska rätten och berika undersökningen av den.  

1.4  Avgränsningar 
Även om det bör framgå redan av syftet ska det förtydligas att uppsatsen rör nödvärn vid för-

svar mot våldsamma angrepp på person, det vill säga den nödvärnssituation som avses i det 

första ledet av 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB. De övriga nödvärnssituationerna i BrB behandlas 

ytterst översiktligt. 

Nödvärnsinvändningar aktualiserar i regel svåra bevisfrågor men eftersom uppsatsen är rent 

materiellstraffrättslig, och inte straffprocessrättslig, berörs sådana i liten utsträckning. Det 

som ändå sägs i ämnet är alltså av exkurskaraktär.  

Slutligen vill jag påpeka att uppsatsen i princip håller sig på brottsbegreppets gärningssida.17 

Den rör frågan om hur nödvärnsgärningar, snarare än nödvärnsgärningspersoner, ska bedö-

mas.18 Det innebär att nödvärnsexcess inte är föremål för någon djupare behandling och att 

den straffrättsligt ofta centrala frågan om vad som utgör tillräcklig personlig klandervärdhet 

för straffansvar överhuvudtaget inte diskuteras i någon nämnvärd utsträckning.  

                                                
15 Se t.ex. Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 261.   
16 Se Norée, Framkallat nödvärn – ett knivigt fall, och Borgeke, Nödvärnsrätten vid allvarliga angrepp på person. 
En ny HD-dom med skiljaktig mening.  
17 Se angående brottsbegreppet nedan 2.1.  
18 Hit räknar jag dock även gärningar som begåtts i putativt nödvärn eftersom sådana, trots att de systematiskt 
avhandlas inom ramen för uppsåtsprövningen, materiellt bedöms enligt samma objektiva måttstock som egent-
liga nödvärnsgärningar. Se angående putativtillstånd vidare nedan under 4.1.   
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1.5  Terminologi  
När det talas om att ”dra sig undan” avses att den angripne fysiskt beger sig från angrepps-

platsen för att komma ifrån angriparen. Ibland används för variationens skull istället 

begreppet ”fly” eller ”retirera” och de är inte tänkta att ha någon annan innebörd.  

I uppsatsen benämns, i enlighet med terminologin i BrB:s förarbeten19, den som utövar för-

svarsvåld (även om det görs för någon annans räkning) som ”den angripne” och personen 

försvarsvåldet riktas mot (som ett överhängande/påbörjat angrepp härrör från) som ”angripa-

ren”.20  

När ordet nödvärn används avses, i linje med avgränsningen ovan, i allmänhet nödvärn vid 

självförsvar mot våldsamma överfall. I de fall ordet används i en bredare bemärkelse som 

också innefattar andra nödvärnssituationer så framgår detta. Ordet ”nödvärnsgärning” innebär, 

i enlighet med terminologin i 24 kap. 1 § BrB, en gärning som begås i en nödvärnssituation. 

Inget är därigenom sagt om tillåtligheten av gärningen.   

1.6  Disposition 
Kapitel 2 tillhandahåller verktyg som behövs för den fortsatta läsningen. Först ges en rudi-

mentär redogörelse för brottsbegreppet. Därefter ges en kort beskrivning av vad nödvärn i 

allmänhet är och kan vara. Sedan snävas perspektivet in mot nödvärn vid självförsvar. Ka-

pitlet redogör för Fletchers tre modeller för nödvärn vid självförsvar, som jag (på svenska) 

valt att kalla ”ofrivillighetsmodellen”, ”intresseavvägningsmodellen” samt ”inkräktandemo-

dellen”. I redogörelsen beskrivs och diskuteras de grundläggande idéer som styr de olika 

modellerna samt vilket materiellt utfall idéerna leder en given straffrättsordning till i ett antal 

omstridda nödvärnsfrågor, däribland frågan om en angripen har en generell skyldighet att dra 

sig undan. I en avslutande, jämförande tabell sammanfattas de olika modellernas materiella 

resultat. Tabellen är tänkt att underlätta den fortsatta läsningen. När den svenska nödvärnsrät-

ten i de följande kapitlen relateras till och jämförs med modellerna kan läsaren gå tillbaka till 

tabellen för en lättillgänglig referens. 

Kapitel 3 innehåller en historisk redogörelse för den svenska nödvärnsrätten vid självförsvar. 

Redogörelsen sträcker sig från medeltiden fram till BrB:s ikraftträdande. Syftet är att, med 

hjälp av modellerna som presenterats i kapitel 2, identifiera de olika idéer som har burit upp 

                                                
19 Se t.ex. prop. 1962:10, s. B 326.  
20 Det överhängande/påbörjade angreppet kan också vara inbillat, som framgår av not 18 ovan.  
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den svenska nödvärnsrätten och att analysera hur dessa har påverkat rätten i frågan om en 

angripen har en skyldighet att dra sig undan. I en avslutande tabell sammanfattas de olika hi-

storiska nödvärnsregleringarnas materiella innehåll på samma sätt som modellerna samman-

sammanfattats i avslutningen av kapitel 2. På så sätt kan den svenska nödvärnsrättens olika 

utvecklingsstadier på ett lättöverskådligt sätt jämföras med modellerna.  

Kapitel 4 inleds med en kort redogörelse för nödvärnsrätten enligt BrB i allmänhet och för 

putativtillstånden. Därefter behandlas mer utförligt vad som allmänt (d.v.s. exklusive frågan 

om den angripnes eventuella flyktskyldighet) gäller i fråga om nödvärn vid angrepp på person 

enligt första ledet i 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB. Först avhandlas förutsättningarna för att en så-

dan nödvärnssituation ska föreligga, därefter frågan hur försvarligheten av en 

nödvärnsgärning i en sådan situation bedöms.  

Kapitel 5 analyserar – mot bakgrund av de teoretiska, historiska och gällande-rättsliga sam-

manhang som har etablerats i tidigare kapitel – ingående de HD-avgöranden där frågan om 

den angripne i första hand måste dra sig undan har aktualiserats. Avgörandena avhandlas i 

kronologisk ordning och serien inleds i kapitlets första delavsnitt med NJA 1969 s. 425 och 

NJA 1970 s. 58, som i doktrinen har lagts till grund för slutsatsen att en angripen enligt BrB 

generellt har rätt att stanna och försvara sig. I delavsnittet diskuteras frågan om denna slutsats 

har haft fog för sig eller om de aktuella avgörandena kan och bör tolkas annorlunda. I näst-

kommande avsnitt behandlas NJA 1999 s. 460 och diskuteras hur det fallet påverkar 

tolkningen av de tidigare två fallen. Det sista och största delavsnittet ägnas NJA 2005 s. 237. I 

ett inledande preludium beskrivs en föregående utveckling där HD i ett antal andra rättsfall 

antytt att beväpnat nödvärnsvåld ska bedömas särskilt strängt. Därefter analyseras 2005 års 

fall ingående, och det flyktkrav HD där ställer upp mejslas ut och relateras till tidigare praxis.  

Kapitel 6 inventerar skarvarna som uppstår i mötet mellan HD:s flyktkrav i 2005 års fall och 

idéerna, ändamålen och systematiken som enligt vad som etablerats i kapitel 2–5 ligger 

bakom den svenska nödvärnsrätten vid självförsvar. I kapitlet diskuteras också hur dessa 

skarvar kan överbryggas.  

Kapitel 7 anlägger, exkursivt, ett delvis utomrättsligt perspektiv på nödvärnsrätten vid själv-

försvar. I kapitlet jämförs vad det nödvärnsrättsligt innebär att vara angripen respektive 

angripare med den samhälleliga idealbilden av dessa bägge roller. Vidare undersöks med 

hjälp av BRÅ-statistik vilka personer det är som i verkligheten typiskt sett kommer i åtnju-

tande av den ”maximala” nödvärnsrätten och hur de förhåller sig till idealet. Syftet med 



 13 

kapitlet är att undersöka om det kan finnas en utomrättslig förklaring till skillnaden mellan 

hur flyktfrågan behandlats i HD:s rättspraxis och hur den enligt vad som sagts i kapitel 6 

borde behandlas ur ett rättsdogmatiskt perspektiv. 

Kapitel 8 sammanfattar uppsatsen och dess slutsatser. Avslutningsvis diskuteras kort om 

uppsatsen tjänar något till.  
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2  Allmänna och teoretiska utgångspunkter 

2.1  Brottsbegreppet med mera  
I varje given straffrättsordning ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att en gärning 

ska utgöra ett brott. Ett brottsbegrepp systematiserar dessa förutsättningar i en viss, logisk 

ordning.21 Hur brottsbegreppet ser ut beror alltså dels på vilka brottsförutsättningar som finns 

i en viss straffrättsordning och dels på hur det där är vedertaget att systematisera dem.22 En i 

Sverige vedertagen konstruktion av brottsbegreppet återfinns i läroboken Kriminalrättens 

grunder av Asp, Ulväng & Jareborg och det är också den konstruktionen som uppsatsen utgår 

från. Eftersom detta brottsbegrepp bygger på gällande svensk rätt är det egentligen otillämp-

ligt när nödvärnsrätten vid självförsvar avhandlas ur ett allmänt, teoretiskt perspektiv i kapitel 

2 och ur ett historiskt, svenskt perspektiv i kapitel 3. Det aktuella brottsbegreppet bör ändå i 

någon mån kunna underlätta förståelsen även av dessa kapitel eftersom brottsförutsättningarna 

på ett grundläggande plan är relativt konstanta och brottsbegreppet nedan ger ett exempel på 

hur de kan struktureras.  

Asps, Ulvängs & Jareborgs brottsbegrepp har två sidor som vardera har två delar.23 Den ena 

sidan, gärningssidan, rör förutsättningarna för att en gärning (som kan bestå i en handling 

eller en underlåtenhet) i sig ska vara otillåten. Den andra sidan, ansvarssidan, rör förutsätt-

ningarna för att gärningspersonen ska kunna hållas personligt ansvarig för den otillåtna 

gärningen. Sammantaget ser brottsbegreppet ut som följer. 

A Rekvisit för otillåten gärning 

A1 Brottsbeskrivningsenlighet 

A2 Frånvaron av rättfärdigande omständigheter 

B Rekvisit för personligt ansvar 

B1 Det allmänna skuldkravet 

B2 Frånvaron av ursäktande omständigheter  

                                                
21 Jfr Fletcher, Criminal Theory, s. 268.  
22 Jfr Asp, Ulväng & Jareborg, s. 59.  
23 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 58 f.  
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Kravet på brottsbeskrivningsenlighet innebär att gärningen måste motsvara det som kriminali-

seras enligt rekvisiten i en viss brottsbeskrivning.24 En gärning kan exempelvis bara utgöra 

misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB om gärningspersonen har tillfogat en annan person ”kropps-

skada, sjukdom eller smärta” alternativt försatt personen ”i vanmakt eller något annat sådant 

tillstånd”.25  

Kravet på frånvaron av rättfärdigande omständigheter är en följd av att närvaron av sådana 

negerar det förbud som framgår av brottsbeskrivningen och därmed gör en annars otillåten 

gärning tillåten.26 Nödvärn enligt 24 kap. 1 § BrB är en rättfärdigande omständighet och det 

är följaktligen denna del av brottsbegreppet som uppsatsen kretsar kring. Till övriga rättfärdi-

gande omständigheter hör bland annat nöd i 24 kap. 4 § BrB och samtycke i 24 kap. 7 § BrB.  

En gärning som är brottsbeskrivningsenlig och som inte omfattas av någon rättfärdigande 

omständighet är alltså otillåten. Även om det därutöver krävs att förutsättningarna på ansvars-

sidan (se strax nedan) ska vara uppfyllda för att gärningen också ska vara brottslig – och att 

någon därmed ska kunna ansvara straffrättsligt för den – har redan det faktum att en gärning 

är otillåten självständiga verkningar. En otillåten gärning utgör nämligen ett medverkansob-

jekt. Det innebär att en person som har medverkat till en otillåten gärning kan bli straffrättsligt 

ansvarig för sin medverkan till den om hen uppfyller förutsättningarna på ansvarssidan även 

om den som utfört gärningen inte gör det och därför går fri.27  

Vad sedan gäller brottsbegreppets ansvarssida följer av det allmänna skuldkravet att gär-

ningspersonen ska ha haft uppsåt eller ha varit oaktsam (om ansvar prövas mot ett oaktsamt 

brott) i förhållande till samtliga brottsförutsättningar på gärningssidan, det vill säga dels till 

rekvisiten i den aktuella brottsbeskrivningen, dels till frånvaron av rättfärdigande omständig-

                                                
24 Av 1 kap. 1 § BrB framgår att brott ”är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författ-
ning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”.   
25 Att gärningen omfattas av en brottsbeskrivning är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att den 
ska vara brottsbeskrivningsenlig. Brottsbeskrivningarna måste nämligen tolkas mot bakgrund av allmänna läror, 
som ställer upp ytterligare krav för att en viss gärning ska kunna utgöra brott. Brottsbeskrivningar som, i likhet 
med misshandel i exemplet, förutsätter att gärningen orsakar en viss följd kräver att orsakandet har skett på ett 
straffrättsligt relevant sätt, vilket i Asps, Ulvängs & Jareborgs terminologi uttrycks som att orsakandet ska ha 
skett med gärningsculpa, se närmare angående gärningsculpa Asp, Ulväng & Jareborg, s. 134–180. Gärningar 
som har bestått i underlåtenhet kan som huvudregel bara vara brottsbeskrivningsenliga om gärningspersonen har 
varit i så kallad garantställning, se angående underlåtenhetsbrott och garantläran Asp, Ulväng & Jareborg, s. 
105–134. Slutligen ska nämnas att vissa brottstyper, även om det inte framgår av brottsbeskrivningen, förutsätter 
att gärningen har begåtts i Sverige eller har koppling till vissa svenska intressen, se angående detta Asp, Ulväng 
& Jareborg, s. 180–189. 
26 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 63. 
27 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 429 ff.  
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heter.28 Det senare innebär, i fråga om uppsåtsbrott, att gärningspersonen inte får ha missupp-

fattat verkligheten på ett sådant sätt att en rättfärdigande omständighet, som i så fall hade gjort 

gärningen tillåten, hade förelegat om hens verklighetsbild vore sann.29 Om gärningspersonen 

har haft tillräckligt uppsåt alternativt varit tillräckligt oaktsam i förhållande till samtliga 

brottsförutsättningar på gärningssidan krävs för straffansvar slutligen att gärningspersonens 

agerande inte omfattas av någon ursäktande omständighet. Medan en rättfärdigande omstän-

dighet, som nämnts ovan, negerar förbudet i en brottsbeskrivning så negerar en ursäktande 

omständighet gärningspersonens skuld för den i och för sig otillåtna gärningen.30 Den prak-

tiskt viktigaste, och för uppsatsen mest relevanta, ursäktande omständigheten är excess i 24 

kap. 6 § BrB. Enligt stadgandet ska en gärningsperson som gjort mer än vad som varit tillåtet 

i exempelvis en nödvärnssituation gå fri från ansvar om omständigheterna varit sådana att han 

svårligen kunde besinna sig.  

2.1.1  Skillnaden mellan rättfärdigande och ursäktande omständigheter  

Som nämnts ovan är nödvärn en rättfärdigande omständighet. Vad det innebär behöver ut-

vecklas något närmare eftersom distinktionen mellan rättfärdigande och ursäktande 

omständigheter har stor betydelse för den fortsatta framställningen.  

Det har redan framhållits att en avgörande materiell skillnad mellan rättfärdigande och ursäk-

tande omständigheter är att de förra fritar även dem som medverkat till en viss gärning från 

potentiellt ansvar, genom att göra själva gärningen tillåten. Eftersom en ursäktande omstän-

dighet däremot bara påverkar en enskild persons ansvar kan medverkande straffas även om 

gärningspersonen ursäktas. Skillnaden i fråga om medverkansansvaret illustrerar den idémäss-

iga grunden för att skilja rättfärdigande från ursäkt. Anledningen till att det är tillåtet att 

medverka till en rättfärdigad, brottsbeskrivningsenlig gärning är att straffrättsordningen anser 

att det intresse en sådan gärning främjar, objektivt sett trumfar det intresse som brottsbeskriv-

ningen skyddar.31 Eftersom straffrättsordningen därför inte har något att anmärka mot själva 

gärningen finns ingen anledning att klandra någon som medverkat till den. Det i utgångsläget 

negativa med en brottsbeskrivningsenlig gärning, som ligger till grund för kriminaliseringen, 

neutraliseras helt av den rättfärdigande omständigheten.  

                                                
28 Av 1 kap. 2 § BrB framgår att en gärning, om inte annat är särskild föreskrivet, ska anses som brott endast då 
den begås uppsåtligen.  
29 Se angående putativtillstånd vidare nedan under 4.1.  
30 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 369.  
31 Se Eser, s. 637. Jfr Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 178.  



 17 

En brottsbeskrivningsenlig gärning som inte rättfärdigas har däremot kvar allt det negativa 

som ligger till grund för att den motsvarar en brottsbeskrivning. En sådan gärning anses där-

för av straffrättsordningen, till skillnad från en rättfärdigad gärning, objektivt oönskad, och 

detta förändras inte av att det finns en omständighet som ursäktar gärningspersonen. Ursäkten 

beror på att det med hänsyn till just gärningspersonens belägenhet finns något som enligt 

straffrättsordningen neutraliserar den skuld hen i och för sig drog på sig genom att göra något 

otillåtet med uppsåt/oaktsamhet.32 Skulden kvarstår för de andra som medverkat till detta 

otillåtna med uppsåt/oaktsamhet. 

Vare sig en gärningspersons agerande omfattas av en rättfärdigande omständighet, som nöd-

värn, eller en ursäktande omständighet som nödvärnsexcess, blir utfallet detsamma – 

personen har inte begått brott och frias därför från straffansvar. Friandena i de två fallen har 

dock, som framgått ovan, fundamentalt skilda betydelser. Straffrättsordningen skickar ett helt 

annat budskap när den rättfärdigar än när den ursäktar.33  

2.1.2  Nödvärn i allmänhet  

En minsta gemensam nämnare för nödvärnsrätten i allmänhet (i olika straffrättsordningar) är 

att den under vissa förutsättningar tillåter ”vanliga” människor att göra något annars förbjudet, 

som hindrar den som är i färd med att begå ett otillåtet angrepp på ett skyddat intresse. Den 

mest klassiska och intuitiva formen av nödvärnsrätt ger en person som blir våldsamt överfal-

len rätt att försvara sig mot angriparen. Det är denna form av nödvärn uppsatsen handlar om. 

Det måste dock påpekas att nödvärnsrätten kan vara mycket mer än så.  

Medan den svenska nödvärnsrätten i princip endast skyddar – och därmed tillåter försvar av – 

de individuella intressena liv, hälsa, frid, frihet och egendom,34 omfattar den finska nödvärns-

rätten numera samtliga straffrättsligt skyddade intressen.35 I propositionen som låg bakom 

ändringen (från en ordning som motsvarade den svenska) motiverades utvidgningen av de 

skyddade intressena på följande sätt.  

Av de intressen som omedelbart eller medelbart påverkar individen är vissa i behov av 
skydd. Som exempel kan nämnas integritet och privatliv, data i olika former och immateri-
alrättigheter (såsom upphovsrätt). För det andra skyddas genom strafflagen i allt större 

                                                
32 Jfr Eser, s. 637. 
33 Se Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 50. 
34 Även offentlig egendom skyddas dock av nödvärnsregeln, se prop. 1962:10 s. B 328.  
35 Se 4 kap. 4 § i finska strafflagen. Enligt propositionen begränsar dock kravet på att nödvärnshandlingen inte 
uppenbart får överskrida det som enligt en helhetsbedömning ska anses försvarligt det praktiska utrymmet att 
använda nödvärnsvåld mot angrepp som inte riktas mot individens grundläggande rättigheter, se RP 44/2002, s. 
116.  
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omfattning också samhälleliga och kollektiva intressen (miljö, natur och kulturvärden), som 
det i undantagsfall också kan finnas ett behov av att skydda genom nödvärnshandlingar. 
Överhängande allvarliga miljöbrott, planer som hotar statens yttre och inre säkerhet eller 
gärningar som allvarligt äventyrar trafiksäkerheten kan förutsätta maktmedel för att för-
hindra brott och skador.36  

Även enligt tysk rätt har enskilda under vissa omständigheter nödvärnsrätt till skydd av stat-

liga intressen, vilket kallas Staatsnothilfe.37  

Frågan vilka intressen nödvärnsrätten bör skydda är onekligen ideologiskt intressant och har 

stor betydelse för vad nödvärnsrätt överhuvudtaget är för något i djupare mening. Frågeställ-

ningen ligger dock utanför uppsatsämnet. Det teoretiska ramverk som ska etableras i det 

följande är därför specifikt anpassat efter nödvärn vid självförsvar.  

2.2  Tre modeller för nödvärn vid självförsvar   

2.2.1  Varför nödvärn vid självförsvar?  

Genom historien har rätten till självförsvar ofta uppfattats som intuitivt självklar, vare sig den 

ansetts komma från Gud eller följa av vanligt, enkelt bondförnuft.38 Sätts en grupp människor 

tillsammans för att diskutera vilken självförsvarsrätt man bör ha lär dock det eventuella intui-

tiva samförståndet vara snabbt övergående. Den intuitiva känslan av att man ska ha rätt att 

försvara sig besvarar inte frågan om hur detta försvar bör få gå till. Frågan om en angripen får 

försvara sig när denne i stället kan dra sig undan angreppet utan att använda våld besvaras på 

olika sätt i olika straffrättssystem.39 Hur frågan besvaras beror ytterst på vilka idéer som lig-

ger till grund för nödvärnsinstitutet i respektive rättsordning.  

Det finns många olika idéer om varför våld i självförsvar bör tillåtas men enligt den ameri-

kanska straffrättsteoretikern George P. Fletcher kan de, såvitt gäller europeisk och 

angloamerikansk rätt, kokas ner till tre grundläggande teorier som förkroppsligas av tre olika 

nödvärnsmodeller.40 De olika modellerna ger, beroende på sina skilda ideologiska utgångs-

punkter, olika kombinationer av svar på frågorna om i) den angripne i första hand är skyldig 

att dra sig undan, ii) den angripnes motvåld måste vara proportionerligt i förhållande till an-
                                                
36 RP 44/2002, s. 115.  
37 Se Eser, s. 632.  
38 Se t.ex. följande uttalande i lagutskottets betänkande nr 20 under 1859–60 års riksdag, citerat i SOU 1934:56, 
s. 12: ”Rättigheten till nödvärn eller självförsvar, vilket noga bör skiljas från begreppet självhämnd, ligger redan 
i den naturliga rätten och är i individens självmedvetande ofta långt klarare än den någonsin kan bliva i det posi-
tiva lagbudet.” 
39 Se Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 864 ff.  
40 Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 855–864.  
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greppet, iii) den angripne har nödvärnsrätt även i förhållande till en icke-culpös angripare 

samt iv) andra än den angripne får inträda i dennes nödvärnsrätt, så kallad nödvärnshjälp.  

Svaren en given straffrättsordning ger på dessa frågor kan alltså enligt Fletcher användas som 

underlag för att ideologiskt positionsbestämma dess nödvärnsreglering samtidigt som ideolo-

gin hjälper till att förklara varför denna straffrättsordning, t.ex., kräver eller inte kräver att den 

angripne i första hand flyr. Fletchers modeller kommer i det följande att användas för att syn-

liggöra den svenska nödvärnsrättens implicita ideologiska ställningstaganden och därmed 

förklara varför den, i för uppsatsen relevanta hänseenden, är vad den är. Eftersom modellerna 

genomgående kommer att vara referenspunkter i diskussionen faller det sig naturligt att inled-

ningsvis redogöra för dem i detalj.41    

2.2.2  Ofrivillighetsmodellen42   

Grunden för att godta nödvärn enligt ofrivillighetsmodellen är att nödvärnsvåldet inte på något 

meningsfullt sätt kan beskrivas som frivilligt. Om det enda sättet att klara livhanken är att 

försvara sig så tillåts försvarsvåldet.43 Sinnebilden för tillåtet nödvärn enligt denna modell är 

försvarshandlingen från någon som står med ryggen mot väggen och har en avancerande, livs-

farlig fiende rakt framför sig. Här tänks då angriparen närmast utsätta sig själv för motvåldet, 

genom att avancera in i det.44 En uppenbar konsekvens av denna nödvärnssyn är att den an-

gripne måste fly så långt det är fysiskt möjligt innan hen slår tillbaka. Vidare tillåter en 

rättsordning som präglas av ofrivillighetsmodellen sannolikt inte nödvärn till skydd för annat 

än det egna livet och hälsan (samt möjligen de närmaste anhörigas liv och hälsa) eftersom 

andra(s) intressen inte i tillräckligt strikt mening kan sägas vara nödvändiga att försvara. En 

sådan rättsordning bör därutöver inte ställa något krav på att angriparen har personlig skuld 

eftersom nödvärnsrätten enligt modellen bygger på försvarsvåldets ofrivillighet och inte an-

                                                
41 Det ska påpekas att det som återges är mina tolkningar av Fletchers modeller.   
42 Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 856 f. Fletchers benämning av modellen är Necessary Defense as an 
Excuse.  
43 Enligt Fletcher är nödvärn enligt ofrivillighetsmodellen i grunden en ursäktande snarare än en rättfärdigande 
omständighet. Fletcher motiverar inte detta närmare men klassificeringen kan tänkas bero på att det i kravet på 
att nödvärnsgärningen i princip ska vara ofrivillig implicit kan anses ligga att det är den angripnes svåra belä-
genhet som motiverar ansvarsfrihet snarare än att gärningen i sig anses godtagbar. Jfr att det faktum att någon 
kunnat rätta sig efter lagen är en grundläggande förutsättning för personlig skuld enligt konformitetsprincipen (se 
angående detta t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 48). För egen del anser jag dock att ofrivillighetsmodellen är 
tänkbar också som en rättfärdigande ansvarsfrihetsgrund och därför framhålls inte det ursäktande som ett nöd-
vändigt attribut i uppsatsen.  
44 Jfr även Fletcher, A Crime of Self-Defense, s. 31.  
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griparens/angreppets förkastlighet.45 Med tanke på att angreppet måste var så allvarligt att den 

angripne inte har något annat val än att freda sig så för ofrivillighetsmodellen med sig ett im-

plicit, om än inte uttryckligt, proportionalitetskrav.  

Ett tydligt exempel på en nödvärnsreglering som genomsyrades av ofrivillighetsmodellen 

återfinns i äldre engelsk common-law, som uppställde ett uttryckligt krav på att den tilltalade 

hade retirerat till ”väggen” (retreat to the wall) för att kunna undgå straff för dödligt våld i 

självförsvar.46 Om den angripne kunde visa att han flytt så långt det var fysiskt möjligt kunde 

han ursäktas av kronan.47 

2.2.3  Intresseavvägningsmodellen48  

Nödvärnsvåldet är enligt intresseavvägningsmodellen rättfärdigat därför att det i vart fall är 

bättre och mer önskvärt än alternativet, det vill säga att angriparen i stället får fritt fram. Så är 

fallet om den angripnes intresse av att utöva försvarsvåldet trumfar den angripnes intresse av 

att inte utsättas för det.49 I intresseavvägningen vägs dock inte angriparens och den angripnes 

intressen lika eftersom nödvärnsrätten i så fall inte skulle skilja sig från, och inte kunna 

sträcka sig längre än, nödrätten.50 Vågskålarna är i stället redan i utgångsläget riggade till an-

griparens nackdel och om dennes intressen ska gå segrande krävs att de med marginal väger 

över den angripnes. Skälet till att angriparens intressen per se väger lättare än den angripnes 

är den skuld angriparen har ådragit sig genom att angripa.  

Det finns ingen given formel för hur stor angriparens nackdel och den angripnes fördel ska 

vara i utgångsläget vid intresseavvägningen annat än att det måste finnas någon form av för-

del och nackdel. Straffrättsordningar som bygger på intresseavvägningsmodellen kan därför 

tillåta sinsemellan olika mycket nödvärnsvåld. Likväl måste det finnas någon slags proport-

ionalitet mellan angrepp och försvar.  

                                                
45 Enligt äldre engelsk common law kunde även en initial angripare ha nödvärnsrätt sedan han avböjt vidare strid 
och retirerat, se Blackstone, s. 184.   
46 Även om ”väggen” var bildlig så antas uttrycket ha kommit från ett 1300-talsrättsfall där det faktiskt fanns en 
vägg som den tilltalade hade retirerat till. Fallet beskrivs av Papp Kamali, s. 163.  
47 Den dåtida brittiska nödvärnssynen byggde på att kronan hade monopol på våldsutövningen och att endast 
dess eget våld kunde vara helt rättsenligt, se angående detta Epps, s. 310.  
48 Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 857–860. Fletcher benämner modellen Necessary Defense as a Variat-
ion of Lesser Evils.  
49 Utifrån rättsordningens värdering. Därför är det snarast det samhälleliga intresset av den angripnes respektive 
angriparens intressen som vägs.  
50 Se angående skillnaden mellan nödrättens och nödvärnsrättens intresseavvägningar vidare nedan 6.3.1.  
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Intresseavvägningsmodellen förutsätter för nödvärnsrätt inte bara att angreppet motsvarar en 

otillåten gärning utan också att angriparen har personlig skuld, eftersom den skeva balansen i 

intresseavvägningen annars är omotiverad. Vidare för intresseavvägningsmodellen med sig att 

nödvärnsrätten inte bara omfattar den angripne utan också andra som träder in i hans ställe. 

Eftersom grunden för rättfärdigandet av nödvärnshandlingen är att den från allmän synpunkt 

är bättre än alternativet bör det helt enkelt inte ha någon avgörande betydelse vem det är som 

ser till att detta bättre inträffar. 

Som bör ha framgått beror svaret på frågan om en angripen i första hand måste dra sig undan 

enligt intresseavvägningsmodellen på om hans intresse av att stanna och försvara sig från all-

män synpunkt ska anses väga tyngre än angriparens intresse av att inte utsättas för 

nödvärnsvåldet. Så snart det motstående intresset, trots den angripnes fördel i utgångsläget, 

väger över är den angripne i princip skyldig att vika undan.  

Den angloamerikanska nödvärnsrätten har historiskt i hög grad byggt på intresseavvägnings-

modellen.51  

2.2.4  Inkräktandemodellen52 

Enligt inkräktandemodellen rättfärdigas nödvärnsvåldet därför att angreppet utgör ett oaccep-

tabelt inkräktande på ett skyddat område, jämförbart med en kränkning av en suverän stats 

territorium. På samma sätt som en stat får göra allt som krävs för att fördriva fienden har den 

som utsätts för ett våldsamt angrepp enligt inkräktandemodellen en absolut rätt att, med Flet-

chers ord, ”återställa sin egen domäns integritet”. Det behöver dock inte vara den enskilda 

individens ”egen” domän som nödvärnsrätten skyddar enligt inkräktandemodellen utan den 

zon som får försvaras från angrepp kan också ha karaktären av en slags allmänning, där den 

angripne individen snarast har en ställföreträdande roll.  

Inkräktandemodellen kan nämligen materialiseras i alltifrån en hyperindividualistisk variant – 

där det är individens autonomi som betraktas som helig och får försvaras med alla medel – till 

en starkt kollektivistisk dito där det primärt anses vara den kollektiva, sociala ordningen som 

kränks när en individ angrips och som berättigar till nödvärn. I den mest individualistiska 

änden av spektrumet kan de amerikanska rättsordningar som tillämpar Stand your ground 

                                                
51 Se Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 859.   
52 Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 860–864. Fletcher benämner modellen Necessary Defense and the Vin-
dication of Autonomy. Enligt min mening fångar ordet ”inkräktande” bättre kärnan i modellen än 
ordet ”autonomi”, eftersom autonomi leder tankarna i en individualistisk riktning och modellen, som Fletcher 
framhåller, också kan tänkas betingas av sociala och kollektiva hänsyn.   
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placeras, en princip som innebär en absolut rätt för en angripen att stanna och försvara sig och 

som motiverats med att en true man aldrig ska behöva tveka i försvaret av sina rättigheter.53 I 

motsatt ände finns de kommunistiska rättsordningarna i den forna Warszawapaktens stater. 

Det faktum att den sovjetiska nödvärnsrätten tillät enskilda att göra allt som krävdes för att 

avvärja angrepp mot sin fysiska säkerhet berodde inte på att individen, qua individ, ansågs ha 

särskilt skyddsvärda intressen,54 utan snarare på att våldsangrepp sågs som omstörtande at-

tacker på samhällskroppen och att den som nedkämpade dem genom att försvara sig därför 

kunde sägas var stadd i tjänst åt den socialistiska republiken.55 Mellan dessa extremer finns 

den tyska varianten av inkräktandemodellen, som kan beskrivas som en syntes mellan indi-

vidualism och kollektivism.56  

Syntesen har kommit till uttryck i grundsatsen Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu 

weichen (ungefär ”rätten får aldrig ge vika för det orätta”).57 Det faktum att den tyska nöd-

värnsrätten historiskt sett har tillåtit den angripne att göra allt våld som krävs för att avvärja 

angreppet, hur lindrigt angreppet än är58, och avvisat alla tankar på en plikt att fly, beror på att 

det inte bara är den angripne individens intressen som har ansetts skadas av angriparens even-

tuella ”seger”, utan också och i ännu högre grad rättsordningens intressen.59 

Trots att inkräktandemodellen alltså kan ha skiftande motiv leder tanken på angreppet som ett 

inkräktande som måste neutraliseras till samsyn i fråga om de stötestenar som beskrivits ovan. 

Inkräktandemodellen medför att den angripne inte har någon som helst skyldighet att fly, ef-

tersom detta vore liktydigt med att ge upp suveränt territorium till fientliga krafter. Modellen 

innebär vidare att nödvärnsvåldet heller inte behöver stå i proportion till angreppet utan att allt 

får göras som behövs för att fördriva inkräktaren.  Eftersom det är inkräktandets (snarare än 

                                                
53 Se angående Stand your ground-principen och True man-idealet Suk, s. 243–246.  
54 ”Det kollektiva organet staten, och inte den individuella medborgaren, står i centrum för den proletära rätten”, 
framhöll den sovjetiska civilrättsprofessorn Malitskij, citerad av Towe, s. 1264.  
55 I ett pleniavgörande från sovjetiska högsta domstolen, som citeras hos Bessiouni & Savitiski, s. 158, i engelsk 
översättning uttalades (översatt till svenska) att ”handlingar som är ett resultat av medborgarens ovedersägliga 
självförsvarsrätt inte innehåller brottsliga element och inte framkallar social fara utan tvärtom bidrar till att för-
stärka den riktiga socialistiska rättsordningen”. Jfr Lernestedt om den angripne som ställföreträdande eller 
vikarierande funktionär för staten i Lernestedt, Funktionärer, s. 348.  
56 Se Eser, s. 632.  
57 Se Asp, Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 88.  
58 Den tyska nödvärnsrätten är enligt lagens ord fortfarande absolut, se StGB 32 §, men i dess tillämpning har 
proportionalitetshänsyn i allt högre grad börjat vägas in i enlighet med modernare teoribildning, t.ex. inom ra-
men för läran om Rechtsmissbrauch som innebär att en given rättighet inte får missbrukas i bedrägligt syfte, se 
Eser, s. 633 f.   
59 En skyldighet att fly har dock alltid gällt om angriparen är ett barn eller psykiskt sjuk. Detta har motiverats på 
två olika sätt varav det första varit att den angripnes ära inte skadas när denne drar sig undan ett angrepp av 
denna kategori människor och det andra att rättsordningen inte hotas av sådana angrepp, se angående detta Flet-
cher, Rethinking Criminal Law, s. 865.   
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inkräktarens) orättfärdighet som gör försvaret rättfärdigt krävs inte att angriparen har person-

lig skuld utan det räcker för nödvärnsrätt att angreppet utgör en otillåten gärning.  Vidare 

tillåter inkräktandemodellen även andra än den direkt angripne att utöva nödvärnsvåld.60  

Det ska slutligen påpekas att inkräktandemodellen gäller i många rättsordningar som inte an-

nars präglas av den vid angrepp i hemmet. I äldre brittisk rätt, som enligt vad som sagts ovan 

annars präglades av en absolut skyldighet att fly, fick den som angreps i sitt hem avvärja an-

greppet med alla nödvändiga medel i enlighet med den så kallade Castle-doktrinen.61 

2.2.5  Sammanfattande tabell över nödvärnsmodellerna  

De tre modellerna kan enligt vad som sagts ovan sammanfattas på följande sätt. 

 

Modell Plikt att dra sig 

undan 

Proportionalitetskrav Nödvärnshjälp Nödvärn mot 

icke-culpösa 

Ofrivillighetsmodellen Ja Ja (implicit) Nej  Ja 

Intresseavvägningsmodellen Ibland Ja Ja Nej 

Inkräktandemodellen Nej  Nej Ja Ja  

 

  

                                                
60 Detta framstår som självklart i de fall en inkräktandeorienterad nödvärnsrätt inte bara bygger på individuella 
intressen utan också betingas av ett kollektivt intresse av att tränga tillbaka angrepp. Då finns ju ett allmänt in-
tresse av att var och en deltar i försvaret, oavsett om den direkt angripne önskar det eller inte. I en rättsordning 
där inkräktandemodellen i stället uteslutande styrs av individuella intressen är det logiskt att nödvärnshjälp tillåts 
när den angripne så önskar (jfr hänvisningen i artikel 51 i FN-stadgan till ”den naturliga rätten till individuellt 
eller kollektivt självförsvar”). Det tycks dock kontraintuitivt att nödvärnshjälp som den angripne betackar sig för 
ska kunna rättfärdigas i en sådan rättsordning. Faktumet att nödvärnshjälp generellt är tillåtet (oavsett den direkt 
angripnes vilja) enligt den typmodell av inkräktandemodellen som Fletcher utgår från, och uppsatsen med ho-
nom, visar att typmodellen åtminstone till del bygger på sociala intressen.  
61 Doktrinen har fått sitt namn efter den elisabetanska domaren Edward Cokes bevingade ord om att ”A man’s 
home is his castle”, se Coke, s. 162. Jfr det svenska uttrycket ”mitt hem är min borg”.  
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3  Den svenska nödvärnsrättens DNA – en historik 

3.1  Trängder och medh rätte liiffs nödh 
Människorna som levde under de medeltida landskapslagarna hade ingen allmän rätt att för-

svara sig mot våldsamma angrepp. Den begränsade rätt till självförsvar som fanns gällde 

specifika situationer och var i stor utsträckning knuten till hemmet.62 Den veterligen första 

mer allmänna nödvärnsregleringen fanns i Magnus Erikssons lands- respektive stadslag från 

mitten av 1300-talet.63 I landslagen stadgades att den som dödat någon ”trängder och medh 

rätte liiffs nödh” i stället för att avrättas eller landsförvisas endast behövde betala böter till 

målsäganden.64 Här framträder ofrivillighetsmodellens tanke om att en nödvärnsrätt till för-

svar av person kan accepteras om den angripne, i princip, haft att välja mellan att försvara sig 

och att dö (om än denna medeltida form av nödvärnsrätt inte innebar full ansvarsfrihet). 

Denna tanke kom sedan att dominera svensk rätt i många hundra år.  I missgärningsbalken 

(MB) i 1734 års lag var det allmänna nödvärnsstadgandet, vad gäller angrepp mot person, i 26 

kap. 4 § formulerat som följer.65 

Warder man så öfwerfallen, at han lif sitt ej frälsa kan, utan at han dräper then honom å lif 
tränger, och gitter han then nöd med fulla skiäl wisa; ware tå för alt straff fri, och then han 
drap, ligge ogild. 

Friheten från ansvar inträdde alltså endast om den angripne inte haft någon annan möjlighet 

att rädda sitt liv än att döda angriparen. Nehrman uttalade i linje med detta, i relativt nära an-

slutning till att 1734 års lag trädde i kraft, att den som kunnat ”löpa eller rida undan, eller 

nyttia andras hielp och undfåttning, ingalunda bör fåijas hafwa begåt dråpet i rätt lifs nöd”.66 

                                                
62 Det fanns dock inte någon generell rätt att ”försvara” sitt hem. Endast vid svårare angrepp, så kallad hemgång, 
slapp den angripne enligt landskapslagarna gottgöra för den skada som angriparen orsakades, se t.ex. Hälsinge-
lagen, Konungabalken 2 fl. och Södermannalagen, Konungabalken 5 fl. (tillgängliga i Holmbäck & Wessén, 
Södermannalagen och Hälsingelagen) samt Östgötalagen, Edsöresbalken 1 fl. och Upplandslagen, Konungabal-
ken 5 fl. (tillgängliga i Holmbäck & Wessén, Östgötalagen och Upplandslagen). Angående hemgångsbrottet, se 
Hemmer, s. 232 ff. Ytterligare en situation som generellt gav självförsvarsrätt enligt landskapslagarna var när en 
kvinna utsattes för våldtäkt, se t.ex. Hälsingelagen, Konungabalken, 3 fl. 1 § och Upplandslagen, Konungabal-
ken, 6 fl. 1 §. Denna självförsvarsrätt gällde endast den utsatta kvinnan.   
63 Den bedömningen görs hos Palmén, s. 14.  
64 Se Magnus Erikssons landslag, Dråpamålsbalken 2 fl. och 12 fl. (tillgänglig i Holmbäck & Wessén, Magnus 
Erikssons landslag). Enligt stadslagen skulle dock böter betalas även till konungen och staden, se Magnus Eriks-
sons stadslag, Dråpamålsbalken 1 fl. 1 § (tillgänglig i Holmbäck & Wessén, Magnus Erikssons stadslag).   
65 MB stadgade därutöver, i 22 kap. 1 §, straffrihet för dråp av våldtäktsmän i samband med våldtäkt i enlighet 
med vad som tidigare gällt enligt landskapslagarna. Vidare gällde enligt 23 kap. 1 § MB, åter enligt förlagor från 
landskapslagarna, straffrihet för det fall någon blev ”dräpen, sargad eller slagen” vid begående av edsörebrott. 
Slutligen gällde enligt 40 kap. 7 § MB straffrihet om en tjuv blev dräpt eller sårad om han nattetid bröt sig in på 
någons gård, eller satte sig till motvärn, samt enligt 25 kap. 1 § MB om en brottsling dräptes medan han satte sig 
till motvärn mot den som ville gripa honom eller förhindra hans rymning.  
66 Nehrman, s. 268.  
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Av orden i stadgandet framgår vidare att det endast var den angripne själv som omfattades av 

nödvärnsrätten.67 Som påpekats ovan faller sig detta naturligt när nödvärnsrätten grundas på 

ofrivillighet – det är ju bara den angripne som ställs inför valet mellan att försvara sig eller att 

dö.  

Nödvärnsrätten i 1734 års lag var inte bara i materiellt utan också i processuellt hänseende 

snål mot angriparen: denne behövde ”med fulla skiäl” visa att han varit i en så hopplös situat-

ion som krävdes för att kunna gå fri.68 Snålheten antas ha varit betingad av ett starkt socialt 

intresse av att hejda våldsanvändningen i samhället.69  

Sammantaget är det tydligt att rätten till nödvärn vad gäller angrepp mot person enligt 1734 

års lag i hög grad var ett uttryck för ofrivillighetsmodellen, som den beskrivits ovan, och som 

då redan hade dominerat svensk nödvärnsrätt sedan medeltiden.  

3.2  Nya tankar slår rot    
I förslaget till en allmän strafflagstiftning som Stora lagkommittén la fram 1832 hade nöd-

värnsrätten ändrat ideologisk karaktär. Det föreslogs, så vitt gäller angrepp mot person, inte 

bara nödvärnsrätt till skydd för livet utan även mot angrepp som ”bara” utgör fara för hälsan. 

Vidare föreslogs nödvärnsrätten gälla även när någon med ”våld eller hot” försöker tvinga en 

annan till otukt eller beröva denna sin frihet.70 Nödvärnsrätten ansågs inte längre betingad av 

”den rätta livsnöden” utan Stora lagkommittén definierade nödvärn som något som överhu-

vudtaget skyddar rättigheter, som är sådana ”att förlusten deraf ej kan, genom anlitandet af 

Statens skyddsmakt, winnas”, från allvarligare våldsangrepp.71  

En inkräktandebetonad tanke hade börjat slå rot. Individen ansågs enligt förslaget ha rätt att 

göra allt som var ”nödigt” för att freda en skyddad zon som omfattade den enskildes liv, 

hälsa, frihet och (kvinnliga) kyskhet från angrepp som staten inte kunde neutralisera. Kom-

                                                
67 Mot slutet av MB:s historia tycks dock stadgandet (åtminstone i Finland) att döma av Palmén, under infly-
tande av nyare idéer, ha tolkats contra legem på denna punkt och ansetts kunna ge nödvärnsrätt till den som kom 
till den angripnes undsättning, se Palmén, s. 32.  
68 Nehrman ansåg dock, på ett sätt är främmande för modernt straffprocessuellt tänkande, att angriparens respek-
tive den angripnes karaktärer ofta gav ledning i bevisfrågan. Om den angripne i sitt vanliga sinnelag var fridfull 
och inte brukade förolämpa andra, medan angriparen tidigare betett sig illa, var det enligt Nehrman sannolikt att 
dråpet hade skett i nödvärn, se Nehrman, s. 266.  
69 Den förklaringen ges av 1934 års sakkunniga, se SOU 1934:56, s. 7. 
70 Se Förslag till Allmän Criminallag, s. 14. Våldtäkt hade givit rätt till självförsvar också enligt 22 kap. 1 § MB 
i 1734 års lag, enligt mönster från landskapslagarna, men inte i form av ett egentligt nödvärnsstadgande. 
71 Se Förslag till Allmän Criminallag, s. 14.  
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mittén framhöll att nödvärnshandlingen inte bara var ”strafflös, utan ock laglig”.72 Enligt 

förslaget omfattade denna rättfärdigande nödvärnsrätt inte bara den angripne utan även de 

som kommer till dennes undsättning.73 

I Stora lagkommitténs förslag levde dock ofrivillighetsbetonade tankar kvar. Enligt förslaget 

gällde nödvärnsrätten nämligen endast om faran inte ”kunde afböjas” utan våld, t.ex. (får man 

anta) genom flykt.74 Det gamla kravet på att nödvärnsvåldet är den enda och yttersta utvägen 

för den angripne fanns alltså kvar i lagkommitténs förslag, med den skillnaden att det inte 

behövde vara livet självt som var trängt mot väggen.   

Lagberedningen mönstrade i det fortsatta lagstiftningsarbetet ut Stora lagkommitténs krav om 

att faran inte ska kunna avböjas utan våld för att nödvärnsrätt ska föreligga. I motiven till be-

redningens förslag till ny strafflag från 1844 uttalades som förklaring att ”det måste vara en 

rättighet för den, som blivit så överfallen som i [lagförslaget (förf. anm.)] sägs, att möta våld 

med våld, utan att behöva dessförinnan försöka vad medel som helst att fria sig från faran, 

t.ex. köpa sig lös”.75 Lagberedningens resoluta underkännande av idén att den angripne i 

första hand måste klara sig undan med icke-våldsamma medel stod sig genom det fortsatta 

lagstiftningsärendet. När SL såg dagens ljus 1864 låg den nya kursen fast.76  

3.3  Nödvärnsrätten enligt SL  

3.3.1  Allmänt om bestämmelsen 

Nödvärnsrätten till skydd mot angrepp på person var enligt 5 kap. 7 § SL utformad på föl-

jande sätt.  

Varder man af annan öfverfallen med våld eller hot, som innebär trängande fara; då ege 
man rätt till nödvärn och vare saklös för den skada, som man till farans afvärjande gör.77 

                                                
72 Såvitt jag har kunnat se var detta första gången nödvärn i ett svenskt lagstiftningsärende explicit framhölls 
som en rättfärdigande omständighet. 
73 Se Förslag till Allmän Criminallag, s. 32.  
74 Se Förslag till Allmän Criminallag, s. 32.  
75 Se Lagberedningen 1844, Motiver, s. 17.  
76 De nödvärnsbestämmelser lagberedningen föreslog hade dessförinnan, från 1861, varit i kraft genom den 
Kung. Förordningen den 29 januari 1861 angående dråp, mord och annan misshandel.  
77 Vid ikraftträdandet. Stadgandet hade denna utformning fram till 1890 års reform som beskrivs nedan under 
3.3.4. Angående nödvärn i andra situationer gav 5 kap. 8 § SL rätt till nödvärn mot nattliga inbrott och hemfrids-
brott samt mot tjuvar som satt sig till motvärn medan 5 kap. 9 § SL gav nödvärnsrätt mot förrymda fångar och 
häktade.   
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Kravet på att den angripne skulle vara ”öfverfallen” innebar att det våld han utsattes för, eller 

hotades med, var ”våld å person”, d.v.s. riktades med mekanisk kraft mot hans kropp.78 För 

att den angripne skulle anses vara överfallen räckte det att angreppet var omedelbart förestå-

ende.79 I kravet på att man skulle ha överfallits av ”annan” låg att man inte hade nödvärnsrätt 

om man själv hade framkallat faran genom att själv angripa med våld eller hot om våld.80 Den 

angripnes nödvärnsrätt förutsatte inte att angriparen hade personlig skuld utan endast att över-

fallet utgjorde en otillåten gärning.81  

”Trängande fara”-rekvisitet ställde krav på att det våld som omedelbart hotade den angripnes 

liv, hälsa, kyskhet82 eller frihet var av allvarlig art, t.ex. i form av grövre misshandel, våldtäkt, 

eller fullständigt frihetsberövande.83  

Slutligen ansågs kravet på att skadan gjorts till ”farans afvärjande” – även om det inte direkt 

framgår av orden – begränsa nödvärnsrätten på så sätt att den angripne inte fick göra mer våld 

än vad som krävdes för att avvärja faran.84 Motvåldet behövde alltså inte vara proportionerligt 

i förhållande till angreppet, utan endast nödvändigt.85 Nödvändighetsbedömningen avsåg vil-

ket våld som krävts för att avvärja angreppet med våld och påverkades alltså i princip inte av 

att den angripne kunnat klara sig undan med andra medel.86 Om den angripne ”gjort större 

våld än nöden kräfde” kunde han enligt excesstadgandet i 5 kap. 10 § SL antingen få straff-

nedsättning eller, om faran varit ”så trängande” att han inte kunnat besinna sig, frias helt. 

Nödvärnsrätten tillkom enligt SL inte endast den angripne utan också, som framgick av 5 kap. 

11 §, den som kom till dennes hjälp.  

3.3.2  Närmare om ideologi och flykt enligt SL  

Den angripnes rätt enligt strafflagen att stanna kvar på platsen och använda allt våld som var 

nödvändigt för att avvärja allvarligare angrepp på sin person var inte bara motiverad av indi-

                                                
78 Se SOU 1934:56, s. 28.  
79 Se t.ex. Hagströmer, s. 137 och Carlén, s. 96 f.  
80 Ett sådant initialt, diskvalificerande angrepp tycks ha kunnat vara ganska obetydligt, jfr Hagströmer, s. 145 
och SOU 1934:56, s. 28.  
81 Se SOU 1934:56, s. 23, där det framhålls att något krav på skuld hos gärningsmannen inte framgick av lagens 
ord och att det framstår som ”så mycket rimligare” att endast kräva objektiv otillåtlighet eftersom lagstiftaren vid 
utformandet av nödvärnsbestämmelsen ”uteslutande haft den angripnes försvarsintresse för ögonen”.  
82 Endast den kvinnliga kyskheten skyddades av bestämmelsen, att döma av Flensburg, s. 38.  
83 Se t.ex. Hagströmer, s. 146 och Carlén, s. 97 f. Se även SOU 1934:56, s. 28.  
84 Se t.ex. Carlén, s. 98.  
85 Ett visst proportionalitetskrav kan dock sägas ha legat implicit i att bara allvarligare angrepp överhuvudtaget 
berättigade till nödvärn.    
86 Jfr ovan 3.2 och se vidare nedan 3.3.2. 
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videns intressen utan i ännu högre grad av rättsordningens.87 Ett orättmätigt angrepp på en 

individ sågs som ett angrepp på rättsordningen och om den angripne behövde backa undan 

ansågs också rättsordningen retirera. Den inflytelserike Hagströmer beskrev det, tydligt 

tyskinspirerat, som att det ”vore rätten ovärdigt” att ”låta orätten hafva sin gång”.88 

Det fanns dock enligt Hagströmer – som på den punkten citerades som gällande rätt av 1934 

års sakkunniga – ett undantag från regeln om den angripnes rätt att möta våld med våld och 

det aktualiserades om den angripne kunde undvika angreppet på ett icke-våldsamt sätt som 

inte innebar någon uppoffring av egna rättigheter, eller en uppoffring av ”alldeles försvin-

nande liten betydelse” jämfört med våldet som krävdes för att klara sig undan den vägen.89 

Undantaget framstår som logiskt mot bakgrund av att den bärande nödvärnsidén var att orät-

ten inte ska få segra.90 Om den angripne på något sätt måste ge efter för angreppet har orätten 

enligt tankesättet vunnit mark på rättens bekostnad. Men om den angripne kan komma undan 

utan att förlora något (eller så gott som något) på det har inte heller orätten vunnit någon se-

ger.  

Carlén framhöll som exempel på en situation där undanvikande krävdes att en man står i en 

öppen dörr och hotas av någon utanför, med laddad bössa. Om mannen i situationen kan 

skydda sig från angreppet genom att stänga dörren var han enligt Carlén skyldig att göra detta 

snarare än att skjuta angriparen.91 Stängandet av dörren i Carléns exempel medför ingen 

egentlig förändring av den angripnes position. Han står kvar på sin plats och har inte behövt 

styra sitt handlande efter angreppet (annat än genom att stänga en dörr, vilket han väl snart 

skulle ha gjort ändå).  

Hagströmer angav som exempel på en rättighetsförlust som inte kan krävas att den angripne 

för att rädda sitt liv lyfter hatten för någon som angriper honom med livsfarligt våld i ilska 

                                                
87 Se t.ex. SOU 1923:9, s. 164 där strafflagskommissionen uttalar att nödvärnsrätten inte skulle kunna tillåta den 
enskilde att göra allt som var nödvändigt för att avvärja angreppet om den endast av motiverad av den enskildes 
egna intressen. Enligt strafflagskommissionen kunde nödvärnsrätten sträcka sig så långt som den gjorde därför 
att den också motiverades av ”ett omedelbart samhällsintresse av att angreppet mot rättsordningen avvärjes”.  
88 Se Hagströmer, s. 132. Jfr den tyska maximen Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen ovan under 
2.2.4. 
89 Se Hagströmer, s. 140 och SOU 1934:56, s. 24.  
90 Logiskt såvitt gäller att en angripen behövde välja ett icke-våldsalternativ om det inte innebar några som helst 
rättighetsuppoffringar. Angående de ”försvinnande” små rättsuppoffringar som därtill ibland kunde krävas till-
stod Hagströmer att de innebar att det axiom han ansåg att nödvärnsrätten utgick från – att orätten inte fick ha sin 
gång – inte fullt ut kunde upprätthållas, se Hagströmer, s. 140 not 1. Dessa uppoffringar byggde på en form av 
(mycket uttunnat) proportionalitetskrav. Av exemplet med hattlyftandet nedan framgår dock att de godtagbara 
rättsuppoffringar Hagströmer ansåg kunde krävas av allt att döma var så små att de är svåra att ens föreställa sig.  
91 Carlén, s. 97.  
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över att aldrig bli hälsad på.92 Orätten skulle helt enkelt inte få bestämma över människors 

hälsningsvanor. Däremot ansåg Hagströmer att en angripen i princip var skyldig att dra sig 

undan om han angreps på en plats där han saknade rätt att vara.93 Även detta är konsistent 

med den grundläggande idén att orätten inte får segra. Om ett angrepp medför att angriparen 

flyr från en plats där han uppehåller sig olovligen har inte orätten vunnit mark på rättens be-

kostnad, utan orätten snarast trängt undan annan orätt.94 

3.3.3  Inkräktandemodellen i (halv)full blom 

Sammantaget kan konstateras att nödvärnsrätten vid angrepp på person enligt 5 kap. 7 § SL i) 

inte ställde något krav på proportionalitet mellan angrepp och försvar,95 ii) gällde även i för-

hållande till icke-culpösa angripare, iii) tillkom även andra än den angripne och iv) i princip 

inte krävde att den angripne i första hand drog sig undan. Som framgår vid en jämförelse med 

tabellen ovan under 2.2.5 motsvarade alltså nödvärnsrätten enligt SL inkräktandemodellen i 

alla avseenden.  

Detta var, som märkts ovan, knappast någon slump utan en följd av att nödvärnsrätten under 

inflytande av tyska, inkräktandebetonade idéer hade börjat betraktas fundamentalt annorlunda 

än på tiden då 1734 års lag kom till. Nödvärnsrätten motiverades inte längre av att en angri-

pen i vissa extrema fall i strikt mening var tvungen att försvara sig utan av att den angripne 

hade en rätt att fördriva orättens krafter från sitt av rättsordningen skyddade territorium. Det 

område som nödvärnsrätten skyddade från våldsamheter var dock, till skillnad från vad som 

gällde i Tyskland, begränsat – endast i förhållande till allvarligare angrepp fick den angripne 

tränga undan inkräktaren med alla nödvändiga medel. Vidare begränsades den enskildes prak-

tiska nödvärnsrätt avsevärt under SL:s tidiga historia av att den tilltalade ofta hade 

bevisbördan för sin nödvärnsinvändning.96 I den rättsvetenskapliga teorin var likväl idén att 

orättens seger aldrig kan accepteras oomtvistad när SL kom till.  

                                                
92 Hagströmer, s. 140. 
93 Se Hagströmer, s. 140. Även på denna punkt citerades han som gällande rätt av 1934 års sakkunniga, se SOU 
1934:56, s. 24.  
94 Hagströmer ansåg dock att den angripne inte ens om han var på angreppsplatsen olovligen behövde underkasta 
sig förödmjukelsen ”som ligger i ett vikande från platsen, hvilket har karakteren af en skymflig flykt”. Detta kan 
möjligen förklaras med att orätten annars har fått vinna över den angripnes ära. Det bör noteras att Jareborg och 
Wallén (sannolikt via Jareborg) har tolkat det Hagströmer uttalade om betydelsen av en rätt att vara på platsen 
som att den angripne enligt Hagströmer skulle haft skäl att vara på platsen, se Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1037 
och Wallén, s. 158. Detta framstår som en felaktig tolkning dels därför att det såväl rättsligt som språkligt är 
något helt annat att ha rätt att vara någonstans än att ha skäl att vara där, dels därför att tolkningen överhuvudta-
get är oförenlig med Hagströmers nödvärnssyn. 
95 Se dock not 85 ovan.  
96 HD klargjorde att bevisbördan var åklagarens i NJA 1928 not. B 170.   
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3.3.4  Två parallella nödvärnsideologier 

Nödvärnsrätten enligt 5 kap. 7 § SL gällde, som framgått ovan, bara i förhållande till allvarli-

gare, våldsamma angrepp på person. Vidare gav angrepp på egendom enligt 5 kap. 8 § SL 

endast nödvärnsrätt om de skedde nattetid vid hemmet eller om tjuven satte sig till motvärn. 

Den som exempelvis utsattes för en enkel snyting eller föll offer för en ficktjuv, som inte satte 

sig till motvärn, hade alltså ingen lagstadgad rätt att försvara sig eller sin egendom.97  

För att avhjälpa denna förmodade brist föreslog Nya lagberedningen 1888 en ny bestämmelse 

i 5 kap. 10 § SL enligt vilken också andra ”orättmätiga angrepp” än dem som avsågs i de be-

fintliga nödvärnsbestämmelserna gav rätt till nödvärn. Eftersom nödvärnsrätten enligt 

förslaget även skulle utlösas av tämligen bagatellartade angrepp ansåg Nya lagberedningen att 

den inte, som enligt 5 kap. 7 § SL, kunde medge den angripne att bruka allt våld som var nöd-

vändigt.98 Ett krav på att nödvärnsvåldet inte stod i ”uppenbart missförhållande” till den skada 

som vara att befara av angreppet föreslogs därför. Nya lagberedningen föreslog dessutom, 

utan att motivera detta närmare, att nödvärnsstadgandet avseende nattliga inbrott och dito 

hemfridsbrott samt motvärnstjuvar i 5 kap. 8 § SL skulle inkorporeras i den stora regeln i 5 

kap. 7 § SL. Därtill föreslogs ett gentemot den angripne mer generöst excesstadgande i 5 kap. 

9 § SL enligt vilket det räckte att denne ”svårligen” kunnat besinna sig för straffrihet (tidigare 

hade krävts att han inte kunnat besinna sig.).  

Förslagen blev lag 1890, med vissa förändringar vad gäller det nya nödvärnsstadgandet i 5 

kap. 10 § SL. Detta begränsades, sedan två justitieråd kritiserat dess breda och obestämda 

omfång, till att gälla vid orättmätiga angrepp mot person eller egendom.99 I samband med 

riksdagsbehandlingen lades dessutom till att nödvärnsrätten enligt detta stadgande skulle gälla 

vid inbrott eller olovligt inträngande i annans rum, hus, gård eller fartyg som skett dagtid.100 

Den relativa nödvärnsbestämmelsen i 5 kap. 10 § SL, som informellt kom att kallas ”det lilla 

nödvärnet”, var vid tillkomsten utformad enligt följande. 

                                                
97 Att döma av Nya lagberedningen tycks dock en rätt att med ”lindrigare våld” försvara sig från sådana angrepp 
ha erkänts i den praktiska rättstillämpningen på någon slags sedvanerättslig grund, se Nya lagberedningen 1888, 
s. 63.  
98 Detta skulle leda till konsekvenser som var ”sårande för rättskänslan”, se Nya lagberedningen 1888, s. 63. 
99 Justitieråden var kritiska till att nödvärnsrätten enligt förslaget, förutom att vara allmänt obestämd, omfattade 
även angrepp mot äran. Regeringen instämde i kritiken, se statsrådsprotokollet till Kongl. Maj:ts Nåd. Proposit-
ion No. 21, s. 4.  
100 Enligt tidigare 5 kap. 8 § SL hade endast intränganden och inbrott som skett nattetid berättigat till nödvärn. 
Denna nattliga nödvärnsrätt flyttades genom sammanslagningen av 5 kap. 7 § och 5 kap. 8 § SL in i det förra 
stadgandet genom 1890 års reform.  
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Nu har någon i annat fall än i 7 eller 8 § sägs, brukat våld till avvärjande av ett påbörjat el-
ler omedelbart förestående orättmätigt angrepp å person eller egendom, eller övat våld emot 
den, som medelst inbrott eller eljest olovligen inträngt i annans rum, hus, gård eller fartyg: 
var det våld ej större, än nöden krävde, och stod det ej heller i uppenbart missförhållande 
till den skada, som av angreppet var att befara; då skall han från straff frias. Finnes han 
hava gjort svårare våld, än nu sagt är; vare lag, som i 9 § stadgas.101 

Det lilla nödvärnet blev, såvitt gäller angrepp mot person, i princip tillämpligt när i) den an-

gripne inte överfölls med ”våld å person” utan i stället t.ex. blev spottad eller tafsad på eller 

dragen i kläderna, ii) den angripne utsattes för mindre allvarligt våld som inte innebar ”träng-

ande fara” i enlighet med 5 kap. 7 § SL samt iii) den angripne inte var ”överfallen” i enlighet 

med 5 kap. 7 § SL därför att denne själv hade framkallat faran genom att t.ex. hota angriparen 

med våld.102 

Den angripnes rätt att försvara sig i dessa situationer var alltså inte, som i den stora nödvärns-

regeln, motiverad av att denne har en rätt att freda sin skyddade zon från obehöriga intrång 

därför att rätten annars skulle behöva vika för orätten.  Enligt den lilla nödvärnsregeln fanns 

situationer där den angripne fick finna sig att bli angripen och där lagen så att säga tillät det 

orätta att vinna.103 Så var fallet om det den angripne gjorde för att freda sig, om än det var 

nödvändigt för att beveka angriparen, stod i uppenbart missförhållande till skadan som an-

greppet gav anledning att befara. Enligt den lilla nödvärnsregeln skulle alltså den angripnes 

intresse av att försvara sig vägas mot angriparens intressen. Det var inte fråga om ett förut-

sättningslöst vägande, utan den angripnes intressen tillmättes i utgångsläget, på det sätt som 

beskrevs ovan under 2.2.3, större vikt än angriparens genom kravet på att missförhållandet 

inte fick vara ”uppenbart”.104 Samtidigt gällde enligt 5 kap. 10 § SL, på samma sätt som i 5 

kap. 7 § SL, att det för nödvärnsrätt räckte att angreppet var ”orättmätigt”, d.v.s. motsvarade 

en otillåten gärning.    

Det faktum att angriparen inte behövde ha någon personlig skuld gjorde den lilla nödvärnsrät-

ten ideologiskt osammanhängande. Varför ska, när det är två människors intressen som vägs 

mot varandra, angriparen hamna i ett betydligt sämre utgångsläge även i ett fall där angripa-

                                                
101 Bestämmelsen i 5 kap. 7 § SL, som hädanefter kom att kallas ”det stora nödvärnet”, fick samtidigt följande 
utformning efter sammanslagningen med stadgandet som tidigare funnits i 5 kap. 8 §: ”Varder man af annan 
öfverfallen med våld eller hot, som innebär trängande fara; då ege man rätt till nödvärn och vare saklös för den 
skada, som man till farans afvärjande gör. Rätt till nödvärn ege ock rum, då någon begår inbrott eller eljest 
tränger sig olofligen in i annans rum, hus, gård eller fartyg nattetid, eller sätter sig till motvärn, ehvad det är natt 
eller dag, emot den, som sitt värja eller å bar gerning återtaga vill.”  
102 Se Hagströmer, s. 147 f. och SOU 1934:56, s. 30.  
103 Tidigare tillät dock lagen i praktiken det orätta att vinna i alla sådana situationer.  
104 Jfr Hagströmer, s. 126 f.  
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ren felaktigt varit fullt övertygad om att det var han som var den angripne?105  Kring den frå-

gan fördes ingen diskussion i förarbetena. Inte heller i övrigt diskuterades vilka materiella 

implikationer det borde eller kunde tänkas få att det nya nödvärnsstadgandet byggde på en 

fundamentalt annorlunda grundidé i jämförelse med det i 5 kap. 7 § SL. I rättslägesskildring-

arna som gjordes efter införandet av den lilla nödvärnsrätten beskrevs nödvärnsrätten 

fortfarande uteslutande i inkräktandeorienterade ordalag. Såväl Hagströmer som 1934 års 

sakkunniga nämnde principen om att den angripne i princip aldrig behöver uppoffra egna rät-

tigheter till avvärjande av ett angrepp som något som gällde den svenska nödvärnsrätten i 

allmänhet, d.v.s. även, får man anta, i fråga om det lilla nödvärnet.106 Detta är anmärknings-

värt med tanke på att fundamentet för den relativa, lilla nödvärnsrätten var att den angripnes 

rättigheter alltid är föremål för förhandling och i åtskilliga fall måste offras. Det är alltså tyd-

ligt att de intresseavvägningstankar som kom in i svensk nödvärnsrätt med den lilla 

nödvärnsrätten var tämligen outvecklade.  

Efter införandet av det lilla nödvärnsstadgandet utreddes nödvärnsrätten av strafflagskom-

missionen 1923 och av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga 1934 (som 

citerats flitigt ovan), men några fler betydande förändringar gjordes inte såvitt gäller nödvärn 

vid angrepp mot person.107  Den svenska nödvärnsrätten fortsatte att vara oreflekterat ideolo-

giskt tudelad mellan en inkräktandemotiverad, absolut, större nödvärnsrätt och en 

intresseavvägningsbaserad, relativ, mindre nödvärnsrätt till dess att BrB trädde i kraft 1962. 

 3.4  Mot BrB – intresseavvägningen tar över 
Efter ett halvt sekel av straffrättsligt utrednings- och reformarbete la Straffrättskommittén 

1954 fram ett förslag till en ny, straffrättslig lagstiftning som skulle ersätta SL och ett antal 

anknutna lagar med en samlad brottsbalk.108 Kommittén föreslog vad gällde nödvärnsrätten 

att uppdelningen mellan det lilla och stora nödvärnet slopades till förmån för en enhetlig regel 

där det tillåtnas gräns gick vid att försvarsvåldet inte, ”med hänsyn till angreppets beskaffen-

                                                
105 Hagströmer var dock av den avvikande uppfattningen att en viss grad av personligt ansvar alltid skulle krävas 
hos angriparen, även vad gäller den stora nödvärnsrätten, se Hagströmer, s. 138. 
106 Se Hagströmer, s. 140 och SOU 1934:56, s. 24.  
107 Genom SFS 1933:185 genomfördes vissa redaktionella förändringar av 5 kap. 8 § SL. Genom SFS 1937:242 
utökades nödvärnsrätten enligt 5 kap. 10 § SL till att gälla mot den som, efter att tidigare ha varit välkommen, 
vägrat att avlägsna sig från någons hem efter tillsägelse. Genom SFS 1945:128, slutligen, bytte 5 kap. 8 § och 5 
kap. 10 § SL plats. Samtidigt begränsades nödvärnsrätten i förhållande till förrymda fångar etc. i den nya vers-
ionen av 5 kap. 10 § SL genom kravet på att våldet skulle vara försvarligt.  
108 För beskrivning av BrB:s tillkomst se Kling, s. 1. 
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het, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt”, fick vara ”uppenbart oförsvar-

ligt”.109  

Straffrättskommittén uttryckte inga betänkligheter över att det stora nödvärnet i SL gav den 

angripne rätten att med allt nödvändigt våld avvärja farliga, våldsamma angrepp mot person. 

Däremot ansågs det problematiskt att nödvärnsrätten enligt 5 kap. 7 § SL också gällde i för-

hållande till personer som nattetid olovligen trängde sig in på annans gård och tjuvar som 

satte sig till motvärn mot den som omedelbart ville ta tillbaka det stulna. Enligt kommittén var 

det orimligt att lagen, i alla fall på pappret, kunde tillåta människor att skjuta mot nattliga äp-

pelplockare110 och mot personer som stulit saker ”av relativt ringa värde” och sedan vägrat 

lämna tillbaka godset.111 

Om problemet med det stora nödvärnet bara handlade om dess utsträckning i fråga om egen-

doms- och hemfridsbrott hade denna rimligen kunnat begränsas.112 Ett viktigare skäl till 

Straffrättskommitténs förslag om en sammanslagen, relativ nödvärnsregel tycks ha varit att 

man slutgiltigt ville göra upp med ideologin som den stora nödvärnsrätten byggde på. Kom-

mittén uttalade nämligen resolut att det i fråga om tillåtlighet av nödvärn ”under alla 

förhållanden [är] nödvändigt att låta en avvägning av vad som är försvarligt bliva avgö-

rande”.113  

Medan nödvärnsrätten enligt tidigare 5 kap. 7 § SL motiverats av att den angripne har en ab-

solut rätt att tränga undan orättfärdiga angrepp, för att orätten inte ska få ha sin gång, var 

nödvärnsvåldet enligt kommitténs principiella uppfattning rättfärdigat om, och endast om, det 

enligt en avvägning mellan motstående intressen var det bättre alternativet. Enligt kommittén 

skulle denna radikalt ändrade utgångspunkt dock inte medföra att den angripnes möjlighet 

kringskars att vid verkligt farliga angrepp försvara sig även med livsfarligt våld. Kommittén 

framhöll att den angripne vid intresseavvägningen skulle ha en ”bred marginal för sitt hand-

lande” och tycks ha menat att marginalen var särskilt bred vid allvarliga angrepp. I reaktion 

mot farhågor som uttryckts över att den stora nödvärnsrättens slopande skulle lämna den an-

gripne skyddslös i verkligt farliga situationer framhöll nämligen kommittén att ”det icke kan 

                                                
109 Se SOU 1953:14, s. 66.  
110 Frågan om man får skjuta äppeltjuven är ett straffrättsligt skolboksexempel som dock har besvarats jakande 
av tyska högsta domstolen i ett rättsfall från 1920; se angående rättsfallet Fletcher, Rethinking Criminal Law, s. 
871.  
111 SOU 1953:14, s. 390. 
112 Kommittén ansåg visserligen att ändrade gränsdragningar inte var en tillfredsställande lösning men utan några 
egentliga argument, se SOU 1953:14, s. 391.  
113 SOU 1953:14, s. 391 
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vara föremål för tvekan” att den angripne ”får använda det yttersta av våld då fråga är om de 

svåraste fallen”.114 Kommittén uttalade vidare att den angripnes omdöme, i fråga om vilket 

motvåld som får tillgripas, inte skulle ”ställas på de svåraste proven då fråga är om svåra fall 

av angrepp”.115  

Den ideologiska grunden för att överhuvudtaget ge den angripne en betydande fördel i intres-

seavvägningens utgångsläge, i form av den breda marginalen, var dock i kommittéförslaget 

något oklar eftersom nödvärnsrätten enligt förslaget alltjämt skulle gälla även mot icke-

culpösa angripare.116 Under departementsbehandlingen av förslaget rensades denna kvarleva 

från äldre tider bort. Genom kravet på att angreppet skulle vara ”brottsligt” – och att angripa-

ren alltså skulle uppfylla kraven för personligt ansvar – fick angriparens dåliga utgångsläge i 

intresseavvägningen och den angripnes korresponderande breda marginal en rimlig förklaring 

i det slutliga lagförslaget; det var angriparens skuld som motiverade skevheten.117  

Den enda större ändring som regeringen i övrigt gjorde i kommitténs förslag var att stryka 

”omständigheterna i övrigt” som parameter i försvarlighetsbedömningen. Skälen var att rekvi-

sitet enligt departementschefen öppnade för att sådana subjektiva förhållanden hos den 

angripne som rätteligen tillhör excessprövningen felaktigt skulle vägas in när försvarligheten 

prövades.118  

Vad annars gäller försvarlighetsbedömningen preciserade departementschefen kravet på att 

nödvärnsvåldet inte får vara uppenbart oförsvarligt på så sätt att i) ”det våld som används icke 

får stå i klar disproportion till vad som erfordras för att avvärja den hotande faran” samt att ii) 

det inte får ”föreligga ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den 

skada som hotar genom angreppet”.119 I första ledet märks en utvidgning i förhållande till vad 

som gällt enligt den stora nödvärnsrätten i SL – som ju aldrig tillät att den angripne gjorde 

mer än vad som var nödvändigt – medan proportionalitetskravet i det andra ledet innebar en 

inskränkning i jämförelse med densamma.120  

                                                
114 SOU 1953:14, s. 391.  
115 SOU 1953:14, s. 391.  
116 Jfr ovan under 3.3.4 angående motsvarande ideologiska inkonsekvens i den lilla nödvärnsbestämmelsen i SL.  
117 Jfr Blomqvist, s. 110. I propositionen gjordes dock ingen explicit koppling mellan den angripnes breda mar-
ginaler och angriparens skuld. 
118 Se prop. 1962:10, s. B 327.  
119 Se prop. 1962:10, s. B 327.   
120 Jfr 3.3.1 ovan. I förhållande till angrepp som tidigare sorterat under SL:s lilla nödvärnsregeln innebar såväl 
det första som det andra ledet av beskrivningen att nödvärnsrätten utvidgades.  
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Sammantaget innebar alltså införandet av den nya nödvärnsregeln i 24 kap. 1 § BrB att den 

intresseavvägningsidé som först flutit in i svensk rätt genom införandet av den lilla nödvärns-

rätten, utan att då riktigt artikuleras, slutgiltigt tog över som ideologisk grund för 

nödvärnsrätten efter att inkräktandeinriktade idéer hade dominerat under det knappa sekel 

som SL gällde.  

Enligt tabellen ovan under 2.2.5 – där nödvärnsregeln som infördes med BrB i alla andra av-

seenden motsvarar intresseavvägningsmodellen – borde den nya enhetliga ideologin ha 

inneburit att frågan om den angripnes skyldighet att dra sig undan började bedömas princi-

piellt annorlunda. Den frågan diskuterades dock överhuvudtaget inte, vare sig i 

straffrättskommitténs betänkande eller i regeringens proposition. När BrB infördes var det 

alltså oklart om allt som det senaste seklet skrivits och tänkts på temat ”den angripnes rätt att 

stå på sig” var obsolet eller trots nödvärnsrättens ideologiska metamorfos ännu hade fog för 

sig.  

Stadgandet i 24 kap. 1 § BrB förblev oförändrat fram till 1994 då det ändrades på så sätt att 

”omständigheterna i övrigt” vid sidan av angreppets beskaffenhet och det angripnas betydelse 

lades till som ytterligare hållpunkt i försvarlighetsbedömningen, vilket som nämnts ovan hade 

föreslagits men ratats i samband med BrB:s tillkomst.121 Vidare klargjordes i lagtexten att den 

angripne inte behöver ha något särskilt syfte med nödvärnshandlingen för att denne ska kunna 

rättfärdigas, eftersom den ska bedömas strikt objektivt. Förändringarna var inte avsedda att 

innebära någon förändring av rättsläget utan bara att förtydliga vad som redan ansågs gälla.122 

  

                                                
121 Se prop. 1993/94:130.   
122 Se prop. 1993/94:130, s. 28 och SOU 1988:7, s. 68 f. Utöver de ovan nämnda förändringarna genomgick 
stadgandet vissa rent redaktionella ändringar. Därtill lagfästes i 24 kap. 5 § BrB att den som hjälper någon som 
befinner sig i en nödvärnssituation (och andra situationer som utgör rättfärdigande omständigheter) också omfat-
tas av ansvarsfrihetsgrunden. 
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3.5  Sammanfattande tabell över nödvärnsrättens utveckling  
Den historiska utveckling som beskrivits ovan kan sammanfattas enligt följande tabell, som 

ska jämföras med tabellen över nödvärnsmodellerna under 2.2.5 ovan. 

 

Reglering Plikt att dra sig undan Proportionalitetskrav Nödvärnshjälp Nödvärn mot icke-

culpösa 

MB  Ja Ja (implicit) Nej Ja 

SL 1864 Nej Nej Ja Ja 

SL 1890, ”lilla 

regeln”  

Förmodligen som ovan Ja Ja Ja 

BrB  Oklart123  Ja Ja Nej 

  

 

  

                                                
123 Vid tiden för BrB:s ikraftträdande.  
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4  Allmänt om nödvärnsrätten enligt BrB  

4.1  Nödvärn enligt 24 kap. 1 § BrB samt anknytande regler och institut 
Nödvärnsstadgandet i 24 kap. 1 § BrB lyder som följer.  

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angrep-
pets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart 
oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 
gärning,  
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller  
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

Om en i princip straffbelagd gärning har begåtts i en sådan situation som anges i det andra 

stycket, och inte är uppenbart oförsvarlig enligt det första, så är den tillåten. Det spelar ingen 

roll om det är den angripne eller någon annan som har begått nödvärnsgärningen, vilket sedan 

1994 års reform förtydligas i 24 kap. 5 § BrB. 

Nödvärn är, som utvecklats ovan, en rättfärdigande omständighet.124 Det innebär att den tillta-

lade är fri från ansvar därför att gärningen i sig godtas av rättsordningen. Detta ska skiljas från 

fall där gärningsmannen går fri på grund av förhållanden hos honom, så som att han saknat 

uppsåt eller att det förelegat en ursäktande omständighet. I dessa fall klandras den objektiva 

gärningen fortfarande av rättsordningen, trots att gärningsmannen är fri från ansvar. 

Det faktum att någon har begått en gärning i en sådan nödvärnssituation som anges i andra 

stycket har självständiga rättsverkningar även om gärningen enligt det första stycket är up-

penbart oförsvarlig. Den som i en nödvärnssituation har gjort mer än vad som är tillåtet ska 

nämligen enligt regeln i 24 kap. 6 § BrB om excess, som utgör en ursäktande omständighet, 

vara fri från ansvar om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig.  Om 

varken gärningen kan rättfärdigas på grund av nödvärn eller gärningsmannen ursäktas på 

grund av nödvärnsexcess så ska nödvärnssituationen enligt 29 kap. 3 § 5 p. BrB likväl beaktas 

i samband med straffmätningen, som en förmildrande omständighet vid straffvärdesbestäm-

ningen.125  

                                                
124 Se närmare ovan 2.1.1.  
125 Se angående detta Borgeke & Heidenborg, s. 199 f.  
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Även gärningar som har begåtts i putativa, d.v.s. inbillade, nödvärnssituationer bedöms enligt 

24 kap. 1 § BrB.126 Om situationen så som gärningspersonen uppfattat den i) hade utgjort en 

nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § 2 st. BrB om den varit verklig och ii) gärningen i så fall 

inte hade varit uppenbart oförsvarlig enligt första stycket så kan gärningspersonen inte fällas 

till ansvar för uppsåtligt brott. En vedertagen förklaring till det är att nödvärn och andra rätt-

färdigande omständigheter utgör osynliga, negativa rekvisit i brottsbeskrivningen.127 En 

person som har åtalats för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB ska alltså inte ha uppsåt endast till 

att hen tillfogat en annan människa kroppsskada, smärta eller sjukdom utan också till att detta 

tillfogande inte har skett i en nödvärnssituation. Den som felaktigt trott sig vara i en nöd-

värnssituation, och gjort något som hade varit tillåtet om situationen varit verklig, har alltså 

inte tillräckligt uppsåt för att fällas till ansvar.  

Om den tilltalades missuppfattning i och för sig motsvarade en nödvärnssituation enligt 24 

kap. 1 § 2 st. BrB men gärningen denne begick hade varit uppenbart oförsvarlig i en verklig 

sådan situation föreligger putativexcess. Excessbestämmelsen i 24 kap. 6 § BrB tillämpas då 

på den inbillade situationen; var den sådan att gärningspersonen svårligen kunde besinna sig 

går hen fri från ansvar för uppsåtligt brott.128 Även strafflindringsbestämmelsen i 29 kap. 3 § 

5 p. BrB är tillämplig i putativsituationer och medför alltså att den inbillade nödvärnssituat-

ionen, även om den inte ger ansvarsfrihet på grund av putativt nödvärn eller putativexcess, 

utgör en förmildrande omständighet vid straffvärdesbestämningen.129  

Om den tilltalade på grund av putativt nödvärn eller putativexcess inte kan fällas till ansvar 

för uppsåtligt brott kan denne ändå ansvara för oaktsamt brott, om gärningen är straffbelagd 

också vid oaktsamhet. Även om personen inte haft uppsåt i förhållande till frånvaron av en 

nödvärnssituation kan denne nämligen ha varit oaktsam i förhållande till detta osynliga, nega-

tiva rekvisit på så sätt att hen borde ha sett verkligheten för vad den var.130  

                                                
126 Se vidare angående putativtillstånd, Jareborg, Putativ nöd.  
127 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 343 ff. Se angående brottsbegreppet även 2.1 ovan.  
128 Se prop. 1993/94:130, s. 44 f. Prövningen av putativexcess utgör det sista steget i prövningen av putativin-
vändningen och ska alltså göras innan rätten, om ett alternativyrkande finns, övergår till att pröva ansvar för 
oaktsamt brott.   
129 Se NJA 1995 s. 661.  
130 Den svenska rättens synsätt vad gäller putativsituationer ansluter sig följaktligen till vad Jareborg kallar den 
gamla skolan. Enligt den konkurrerande nya skolan görs en oaktsamhetsbedömning av den tilltalades missupp-
fattning även när ansvar yrkats för uppsåtligt brott, i ett första led av prövningen. Om missuppfattningen varit 
oaktsam läggs den överhuvudtaget inte till grund för rättens bedömning. Se utförligt angående den gamla och 
nya skolan Jareborg, Putativ nöd.  
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4.2  Närmare om nödvärn vid överfall  

4.2.1  Nödvärnssituationen  

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att nödvärnsrätt ska uppkomma enligt 24 kap. 1 § 2 

st. 1 p. BrB: angreppet ska i) vara påbörjat eller överhängande, ii) utgöra ett brott och iii) vara 

riktat mot person (eller egendom, vilket bortses från här). För att ett angrepp ska anses riktat 

mot person krävs att gärningen som riktas mot personen har ett fysiskt inslag.131 Ärekränk-

ningar grundar därför inte nödvärnsrätt om de inte förenas med någon form av fysiskt 

ofredande.132 I kravet på att angreppet ska vara ”brottsligt” ligger att det uppfyller rekvisiten i 

en brottsbeskrivning och, som nämnts ovan, att angriparen uppfyller samtliga förutsättningar 

för personligt ansvar, d.v.s. har tillräckligt uppsåt (alternativt tillräcklig oaktsamhet) och inte 

är ursäktad.133  

Frågan om när ett angrepp är överhängande eller påbörjat är mer komplicerad. Eftersom nöd-

värnsrätt uppkommer redan när angreppet är överhängande är dock frågan om när det övergår 

till att vara påbörjat av mindre betydelse.134 Enligt SL krävdes att angreppet var ”omedelbart 

förestående”135 och ändringen till ”överhängande” i BrB avsågs av Straffrättskommittén ha 

materiell betydelse. Kommittén ansåg nämligen att det ibland kan vara olämpligt att den an-

gripne måste vänta med att försvara sig till dess angreppet är omedelbart förestående och 

                                                
131 Ett angrepp kan enligt den allmänna uppfattningen också begås genom underlåtenhet och då krävs att det som 
garanten underlåter att förhindra har karaktären av fysiskt angrepp, se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 211. Jfr 
dock Sjöholm, s. 291. Det ska i sammanhanget också noteras att duellsituationer – där två personer har kommit 
överens om en våldsuppgörelse och våldet inte klart avviker från vad som förutsatts – inte ger upphov till nöd-
värnsrätt, se NJA 2005 s. 237. Detta bör lagtextmässigt kunna förklaras med att det i sådana fall inte sker 
något ”angrepp”.   
132 Se SOU 1953:14, s. 394, där kravet uttrycks på så sätt att ärekränkningen ska innefatta ”kroppslig förnär-
melse”. Ledning i frågan om vilken miniminivå av fysiskhet som krävs för att något ska utgöra angrepp mot 
person bör kunna hämtas i den lilla nödvärnsregeln i SL eftersom begreppet i brottsbalken avsågs ha samma 
betydelse som i SL. Se ovan 3.3.4 angående vad som ansågs utgöra angrepp mot person enligt regeln i SL. I NJA 
2016 s. 763 ansågs olaga hot, i linje med kravet på fysiskhet, inte i sig konstituera ett angrepp.  
133 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 213. En försvarshandling mot ett angrepp som på grund av uppsåtsbrist 
eller förekomsten av en ursäktande omständighet inte är brottsligt bedöms enligt nödregeln i 24 kap. 4 § BrB.  
134 Påbörjat-rekvisitet har av detta skäl inte berörts närmare i doktrin, som framhålls av Asp, Ulväng & Jareborg, 
s. 211. Frände har dock såvitt gäller finsk rätt – vars snarlika nödvärnsstadgande i 4 kap. 4 § strafflagen också 
kräver att angreppet är överhängande eller påbörjat – uttalat att ”påbörjat” i princip innebär att angriparen 
har ”utfört en sådan verkställighetshandling som direkt omfattas av bestämmelsens ordalydelse”, se Frände, s. 
152. Detta framstår som en rimlig tolkning även för svenskt vidkommande. Ordet påbörjat bör nämligen ha en 
mer inskränkt och bokstavlig betydelse enligt 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB än enligt försöksbestämmelsen i 23 kap. 
1 § eftersom rekvisitet i försöksfallet i praktiken snarast syftar till att ange ett tröskelvärde för bestämdheten i 
gärningsmannens uppsåt medan det i nödvärnsfallet uteslutande syftar till att bestämma gränsen för när ett brott 
rent objektivt har ”börjat hända”. Boucht anser, utan att motivera detta närmare, att ett angrepp alltid är över-
hängande efter att försökspunkten nåtts, se Boucht s. 305.    
135 Att nödvärnsrätten inträdde när angreppet var omedelbart förestående var uttryckligt endast i den lilla nöd-
värnsregeln i 5 kap. 8 § SL men även regeln i 5 kap. 7 § tolkades i doktrinen på så sätt att nödvärnsrätten 
uppkom vid denna tidpunkt, se hänvisningar i not 79 ovan.   
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angav som exempel att en fartygsbefälhavare, som vet att besättningen tänker döda honom när 

fartyget kommer till en viss plats, bör få vidta försvarsåtgärder redan innan den ödesdigra 

ankomsten dit.136 I anslutning till exemplet uttalade kommittén att ”ett relativt tidigt ingri-

pande stundom [kan] möjliggöra att angreppet avvärjes med lindrigare medel”.  

Fartygsbefälhavaren har alltsedan införandet av BrB fått kryssa runt i doktrinen för att illu-

strera att nödvärnsrätten kan uppstå på ett tidigt stadium.137 HD har dock aldrig bekräftat 

förekomsten av en så ”tidig” nödvärnsrätt som fartygsbefälhavarexemplet implicerar och det 

finns skäl att ifrågasätta om den tanke Straffrättskommittén hade om fartygsbefälhavaren 

överhuvudtaget är generaliserbar.138 

Vid bedömningen av hur tidigt nödvärnsrätten mot överfall kan tänkas uppkomma måste man 

fråga sig varför nödvärnsrätten alls inskränks av ett krav på att faran har viss omedelbarhet. 

Varför får man inte leta upp den man vet kommer att angripa en och slå tillbaka redan i för-

väg? I Strafflagskommissionens betänkande från 1923 förklarades ”omedelbarhetskravet” 

med att nödvärnsrätten är subsidiär till statsmaktens skydd.139 Man är i princip bara, menade 

kommissionen, i en nödvärnssituation om faran som hotar är så pass akut att det inte finns 

någon tid att utan fara ta hjälp av polisen. Den som vet att någon i framtiden kommer att an-

gripa en förväntas i ett civiliserat samhälle slå larm. Särbehandlingen av fartygsbefälhavaren 

stämmer överens med Strafflagskommissionens tanke, eftersom denne, ute på havet, befinner 

sig utanför det område inom vilket ”lagens långa arm” förväntas sträcka sig. Redan när far-

tygsbefälhavaren blir medveten om besättningens ondsinta planer finns för honom ingen 

annan möjlighet att klara sig än självförsvar. För personer som inte likt fartygsbefälhavaren är 

inlåsta med sina framtida angripare, utanför civilisationen, bör det hotande angreppet kunna 

                                                
136 SOU 1953:14, s. 395.  
137 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 211 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 256. Fartygsbefälhavaren har 
följaktligen också haft en central roll i diskussionen om så kallad kvinnlig nödvärnsrätt, som rör frågan om en 
våldsutsatt kvinna ska få försvara sig mot sin plågoande när hon de facto har möjlighet, t.ex. när han sover. Både 
Asp och Lernestedt har avfärdat tanken om att ett sådant försvar skulle kunna rymmas inom 24 kap. 1 § BrB 
(Asp med något större emfas), se Asp, Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 88–105 och Lernestedt, Dit och 
tillbaka igen, s. 193–214.  
138 Jfr i sammanhanget Fängelsestraffkommitténs principiella avståndstagande från nödvärn ”i förväg”, SOU 
1988:7, s. 73.   
139 SOU 1923:9, s. 157 f. Jfr Boucht, s. 364 ff., som talar om ”nödvärnsrättens subsidiaritet” i förhållande till 
ordningsmaktens ingripanden. Boucht kopplar dock inte subsidiariteten till kravet på omedelbarhet i faran utan 
omnämner den som en övergripande princip. För egen del anser jag, såvitt gäller angrepp på person, att det inte 
finns övertygande rättsligt stöd för att det finns en sådan allmän subsidiaritetsprincip som sträcker sig bortom 
kravet på att angreppet ska vara överhängande.  
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bedömas som överhängande först i ett betydligt senare skede, närmast när angreppet så att 

säga hänger i luften.140 

Det ska slutligen, även om det kan tyckas självklart, påpekas att ett angrepp vare sig är över-

hängande eller påbörjat om det är avslutat. Ett angrepp är inte avslutat omedelbart efter att 

angriparen slagit sitt sista slag utan först när denne har avbrutit sitt angrepp genom att t.ex. 

dra sig tillbaka eller är ur stånd att fortsätta angripa.141  

4.2.2  Försvarlighetsbedömningen 

Som framhållits ovan avgörs frågan om en nödvärnsgärning är tillåten eller uppenbart oför-

svarlig, den så kallade försvarlighetsbedömningen, genom en intresseavvägning. Innan 

uppsatsen går vidare in i sin kärna – till frågan om och hur den angripnes flyktmöjlighet ska 

tillmätas vikt i den avvägningen – behöver det på ett övergripande plan klargöras vad det är 

som vägs i försvarlighetsbedömningen. I lagtexten uttrycks försvarlighetsbedömningens håll-

punkter som ”gärning som någon begår i nödvärn”, ”angreppets beskaffenhet”, ”det angripnas 

betydelse” samt ”omständigheterna i övrigt” och dessa ska översiktligt gås igenom i nämnd 

ordning.  

4.2.2.1  Nödvärnsgärningen 

När vågskålarna riggas behöver det till att börja med klargöras om det som den angripne har 

gjort i nödvärnssituationen överhuvudtaget utgör en nödvärnsgärning i enlighet med 24 kap. 1 

§ 1 st. BrB och vad den i så fall har bestått i. För att en gärning ska vara en nödvärnsgärning 

krävs att den är riktad mot angriparen eller något av hans intressen.142 Däremot krävs inte att 

den angripne har ett försvarssyfte med sin gärning. Så länge den i objektiv mening duger för 

                                                
140 Jfr Boucht, s. 303 f. Fartygsbefälhavarexemplet väcker dock frågan om nödvärnsrätten borde kunna upp-
komma i ett tidigare stadium även inom civilisationen i fall där möjligheten att få hjälp av polisen endast är 
illusorisk, t.ex. långt ute på landsbygden. Frågan bör besvaras nekande. Det centrala kan rimligen inte vara om 
polisen rent konkret har resurser att ingripa i den ena eller den andra situationen utan att polisen principiellt 
upprätthåller lag och ordning. Straffrättsordningen kan inte gärna underkänna polisens förmåga i det avseendet 
genom att rättfärdiga att människor tar lagen i egna händer på grund av polisens brister, utan den måste nog 
åtminstone som fiktion upprätthålla tanken om att polisen klarar sina åtaganden. 
141 I NJA 1999 s. 460, som kommer att beröras närmare nedan under 5.2, uttalade HD att det för bedömningen av 
om angreppet varit avslutat när den angripne omedelbart besvarade ett knytnävsslag saknade betydelse om an-
griparen i det läget hade försökt att fortsätta angreppet. Den angripne hade enligt HD rätt att slå tillbaka ”helt 
oavsett”. Rättsfallet ger stöd för att angreppet avslutas först när avslutandet kommit till något slags fysiskt ut-
tryck. Se vidare angående frågan om när ett angrepp är avslutat NJA 1969 s. 425, NJA 1970 s. 280 och NJA 
1980 s. 606.  
142 Se SOU 1953:14, s. 396. Om den angripne i stället gör något mot en tredje man, t.ex. olovligen tar ett föremål 
från honom att försvara sig med, är det i stället fråga om en nödhandling som får bedömas enligt nödregeln i 24 
kap. 4 § BrB, enligt vilken förutsättningen för att gärningen ska vara rättfärdigad är att den är ”försvarlig” med 
hänsyn till där angivna intressen.  
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försvarsändamål, genom att vara riktad mot angriparen, spelar det ingen roll om den angripne 

i själva verket inte ens visste att han var angripen utan slog angriparen av ren våldslust.143  

Vad sedan gäller frågan om vad den gärning som begås i nödvärn enligt 24 kap. 1 § BrB ska 

anses bestå i rymmer lagtexten enligt Asp, Ulväng & Jareborg två möjligheter. Nödvärnsgär-

ningen kan antingen avse den gärning som åtalet rör, t.ex. att genom en knuff orsaka någon 

skada, eller endast den angripnes kontrollerade handling – i exemplet själva knuffen. Asp, 

Ulväng & Jareborg menar att det senare alternativet är ”betydligt rimligare” mot bakgrund av 

nödvärnsrättens funktion.144 

Till Asps, Ulvängs & Jareborgs två alternativ kan läggas ett tredje: att nödvärnsgärningen 

avser den angripnes kontrollerade handling inräknat de förutsebara risker som handlingen 

medför eftersom dessa kan sägas finnas immanenta i handlingen. Det skulle då exempelvis 

aldrig kunna vara annat än uppenbart oförsvarligt att besvara ett knytnävsslag med en knuff 

om angriparen står med ryggen mot kanten på en hundra meter hög klippa, eftersom en sådan 

knuff är livsfarlig till skillnad från knytnävsslaget.  

Det finns ett antal HD-avgöranden som antyder att man till nödvärnsgärningen ska foga de 

risker som är förknippade med den. I NJA 1990 s. 210 försvarade sig den angripne genom att 

skära angriparen, som ingick i ett förföljande ungdomsgäng, i ansiktet och över halsen med en 

vass tapetkniv. De skärsår som angriparen fick var relativt ytliga men HD tog i beskrivningen 

av nödvärnsgärningen fasta på att följderna hade kunnat bli mycket värre: ”Den kniv han an-

vände var mycket skarp och M.N. kunde ha tillfogats mycket allvarliga skador”. I NJA 1977 s. 

655 tog den angripne upp en pistol och riktade den mot angriparen med fingret på avtryckaren 

varvid ett dödande vådaskott gick av på grund av att det bristfälligt konstruerade vapnet råkat 

osäkras i hans väska.145 När HD rekonstruerade nödvärnsgärningen tog domstolen särskilt 

fasta på att den angripnes rent fysiska handling, pekandet med en pistol med fingret på av-

tryckaren, hade varit ”livsfarlig” på grund av pistolens osäkerhet. Även i NJA 1978 s. 356 

tycks HD ha lagt ihop nödvärnshandlingen (en knuff som gav osedvanligt stor skada) med 

dess skaderisker. HD slog fast att den angripne, som var åtalad för vållande till kroppsskada, 

                                                
143 Se prop. 1993/94:130, s. 31 och NJA 1994 s. 48.  
144 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 219. Med funktion avses då, sannolikt, självförsvarssyftet. Asp, Ulväng & 
Jareborg påpekar vidare att en angripen som knuffar en angripare i en trappa, och på så sätt orsakar dennes ben-
brott, knappast skulle beskriva sin försvarshandling som att ”orsaka benbrott” på angriparen utan som att ”knuffa” 
denne.  
145 Den angripne var åtalad för oaktsamt brott.  
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inte ”handlat på ett sätt som med hänsyn till använt våld och förutsebara skaderisker varit 

uppenbart oförsvarligt”.146 

Eftersom Asp, Ulväng & Jareborg med hänvisning till bl.a. ovan nämnda rättsfall, tillstår att 

man vid försvarlighetsbedömningen också ska beakta de risker nödvärnsgärningen innebär 

har skillnaden mellan deras syn på nödvärnsgärningen och det alternativ som presenterats 

ovan möjligen inte så stor praktisk betydelse.147 Man får anta att författarna anser att nöd-

värnsgärningens risker, eftersom de inte ska tillskrivas själva gärningen, i systematiskt 

hänseende utgör en till gärningen anknuten ”omständighet i övrigt”.148  

4.2.2.2  Angreppet 

Den nödvärnsgärning som den angripne företar ska vägas mot vad denne utsätts för. I lagtex-

ten nämns ”angreppets beskaffenhet” och ”det angripnas betydelse” som hållpunkter. Det 

senare tar sikte på vilket av rättsordningen skyddat intresse det är som angrips; ju viktigare 

intresse desto större nödvärnsvåld får användas i utgångsläget.149 Nödvärnsrätten är följaktli-

gen som mest omfattande om det är den angripnes liv som angrips. Ett angrepp har dock fler 

variabler än intresset det riktas mot. Till ”angreppets beskaffenhet” hör annat som gör an-

greppet mer eller mindre farligt, t.ex. angriparens fysiska styrka och sinnestillstånd.150 

Jareborg har gjort en extensiv tolkning av rekvisitet och till angreppets beskaffenhet räknat 

även exempelvis platsen för angreppet och tiden på dygnet.151 Behovet av dylikt tänjande för-

svann med 1994 års reform där, som framgått ovan, 24 kap. 1 § BrB tillfördes rekvisitet 

”omständigheterna i övrigt” utan att någon ändring av rättsläget var avsedd. Reformen förtyd-

ligade att det inte endast är det rent fysiska angreppet som ska vägas utan också andra faktorer 

som är anknutna till det (liksom faktorer som är anknutna till nödvärnsgärningen).  

                                                
146 Se för ytterligare exempel på avgöranden där HD vid beskrivningen av nödvärnsgärningen framhåller vilka 
risker den varit förknippad med NJA 1994 s. 48 och NJA 1995 s. 661. 
147 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 218. Asp och Ulväng uttalar dessutom i sammanhanget att den ”skada” som 
nödvärnsgärningen medför ska beaktas vid försvarlighetsbedömningen. Man får anta att ordet ”skada” i sam-
manhanget snarast innebär att det t.ex. vid värderingen av nödvärnsgärningen ”avlossa skott mot någons huvud” 
har avgörande betydelse att en sådan gärning typiskt sett leder till livsfarlig skada. Det finns nämligen inget stöd 
i rättspraxis för att frågan om hur skadan råkat materialiseras in casu ska beaktas vid försvarlighetsbedömningen. 
Tvärtom tar HD vid försvarlighetsbedömningen genomgående fasta på nödvärnsgärningens risker även när den 
resulterat i omfattande, konkret skada, se t.ex. NJA 1978 s. 365 och NJA 1995 s. 661. 
148 Detta gör det dock svårt att förstå poängen med att inskränka nödvärnsgärningen till att avse den bakomlig-
gande kontrollerade handlingen. Om riskerna ändå beaktas som en ”omständighet i övrigt” medför ju inte den 
snäva definitionen av nödvärnsgärningen, som tanken synes vara, att nödvärnsrätten hålls mer extensiv. 
149 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 217. 
150 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 217. 
151 Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1040 f.  
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Det är alltså angreppets allvarlighet/farlighet, bedömt både utifrån det rent fysiska angreppet 

och kringliggande omständigheter, som avgör hur omfattande nödvärnsvåld som kan tillåtas. 

Så långt är försvarlighetsbedömningens ”angreppssida” relativt okomplicerad. Svårigheten 

ligger i att fastställa vad det hotande angreppet har bestått i. Detta kräver ofta en slags kontra-

faktisk historieskrivning eftersom en framgångsrik nödvärnsgärning medför att angreppet 

aldrig materialiseras fullt ut. Straffprocessrättsligt gäller också i fråga om nödvärn att den 

tilltalades berättelse ska läggas till grund för rättens prövning om den inte motbevisas. Bevis-

kravet är att åklagaren åberopar bevisning av sådan styrka att nödvärnsinvändningen framstår 

som obefogad.152 Rimligen borde också den tilltalades uppgifter om vad som skulle kunna ha 

hänt om det inte vore för nödvärnsgärningen läggas till grund för rättens prövning såvida inte 

dessa uppgifter på grund av omständigheter som åklagaren åberopar framstår som obefogade.  

Frågan om vad det hotande angreppet mer i detalj ska anses ha bestått i lämnas dock ofta svä-

vande i rättspraxis.153 Detta är olyckligt av flera skäl. Först och främst måste den tilltalade av 

rättssäkerhetsskäl kunna veta varför en nödvärnsinvändning ogillas, vilket är svårt om det 

som lagts i angreppssidans vågskål i avvägningen (och som bestämmer utrymmet för nöd-

värnsvåldet) höljs i dunkel. Därutöver begränsas värdet av prejudikat avseende nödvärn om 

det ur domskälen inte går att utläsa i förhållande till vilket angrepp en viss slags nödvärnsgär-

ning är eller inte är uppenbart oförsvarlig.  

4.2.2.3  Omständigheterna i övrigt 

Som framgått ovan tydliggör rekvisitet att vägandet av nödvärnsgärningen mot angreppet ska 

ske genom en helhetsbedömning där samtliga relevanta omständigheter i situationen, som är 

hänförliga antingen till ”försvarssidan” eller ”angreppssidan”, beaktas.154 Rekvisitet sätter 

                                                
152 Se NJA 1990 s. 210 och NJA 2012 s. 45. Av det senare avgörandet framgår att det i fråga om invändningar 
om putativt nödvärn, på grund av den naturliga svårigheten att vederlägga att någon inbillat sig något, krävs att 
den tilltalades missuppfattning har stöd i yttre förhållanden för att den ska kunna godtas.  
153 Ett belysande exempel är NJA 1990 s. 210 där den angripne i ett utdraget förlopp och med till synes rasistiska 
motiv förföljdes av en grupp ungdomar. När en av angriparna hann i fatt honom knivskar han denne i ansiktet. 
HD fann att nödvärnsgärningen var uppenbart oförsvarlig trots att den angripne ”befann sig i ett mycket trängt 
länge och fruktade uppenbarligen att när som helst bli utsatt för allvarlig misshandel av ett flertal svenska ung-
domar”. I stället för att klart bestämma vad det var den angripne skulle anses ha hotats av och som 
nödvärnsgärningen följaktligen vägdes mot nöjde sig HD med att beskriva hans känslotillstånd, vilket gör det 
oklart om domstolen i) helt enkelt, som man ska, la den angripnes uppgifter till grund för det objektiva händelse-
förloppet (i så fall borde dennes känslor vara irrelevanta) eller ii) menade att den tilltalade var i en 
putativsituation och la hans missuppfattning till grund för prövningen (så bör knappast ha varit fallet eftersom 
det i målet inte fanns något som talade för att han inte hotades av åtminstone allvarlig misshandel). För ytterli-
gare exempel på fall där det inte närmare klargörs vilket objektivt eller inbillat hotande angrepp som vägs mot 
nödvärnsgärningen, och/eller där bedömningen av det objektiva och putativa blandas ihop, se t.ex. NJA 1977 s. 
655, NJA 1995 s. 661, RH 1999:86 och RH 2008:90. 
154 Jfr prop. 1993/94:130, s. 69. 
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ingen direkt gräns för vilka slags omständigheter som kan vägas in.155  En gräns för vilka om-

ständigheter i övrigt som kan beaktas inom ramen för försvarlighetsbedömningen bör likväl 

sättas av nödvärnsregelns ändamål och systematik. Med tanke på att nödvärnsrätten, på grund 

av dess rent objektiva natur, inte ska påverkas av att den angripne utövar våld i syfte att skada 

angriparen snarare än att försvara sig, bör det exempelvis inte kunna läggas honom till last i 

försvarlighetsbedömningen att han haft ”onda” avsikter.156 Av samma skäl bör inte sådana 

individuella, subjektiva förhållanden hos den angripne som ska vägas in vid excessbedöm-

ningen enligt 24 kap. 6 § BrB kunna ha någon betydelse för nödvärnsgärningens 

tillåtlighet.157 

  

                                                
155 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 218. 
156 I NJA 1999 s. 460, (se vidare nedan 5.2.1 angående fallet) där den angripne besvarade ett duckat knyt-
nävsslag med samma vara och därigenom slog ut två tänder på angriparen, tog dock HD fasta på att det inte 
fanns ”anledning att anta” att den angripne ”skulle haft för avsikt att tillfoga (…) sådana förhållandevis allvarliga 
skador” som slaget resulterade i. Med det något förvirrande uttalandet bör dock HD snarare ha menat att ska-
dorna inte var en tillräckligt förutsebar följd av nödvärnsgärningen för att kunna räknas till den (jfr ovan 4.2.2.1), 
än att frånvaron av avsiktsuppsåt var förmildrande. Se även för liknande resonemang, som bör kunna förklaras 
på samma sätt, RH 1999:129.  
157 Jfr prop. 1962:10, s. B 327. 
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5  Rätten att stanna kvar och plikten att dra sig undan i HD:s 

nödvärnspraxis 

5.1  De tidiga fallen och den eventuella rätten att stanna kvar  
När BrB trädde i kraft var det, som framgått ovan under 3.4, oklart vilken betydelse den an-

gripnes flyktmöjlighet skulle ha enligt 24 kap. 1 §. Lagtexten ger ingen närmare ledning och i 

förarbetena diskuterades inte vad den nya, intresseavvägningsbaserade nödvärnsrätten skulle 

innebära i flykthänseende. HD avgjorde dock relativt nära inpå BrB:s ikraftträdande två mål 

där flyktfrågan aktualiserades. Avgörandena kom i doktrinen att läggas till grund för slutsat-

sen att den angripne enligt 24 kap. 1 § BrB har en generell rätt att stanna och försvara sig. 

Nedan följer en diskussion om tolkningen av de båda fallen.    

5.1.1  NJA 1969 s. 425, ”Italienaren” 

Italienaren T satt i sin Fiat vid trottoaren på Kungsgatan i Stockholm och väntade på sin flick-

vän när den höggradigt berusade B, i sällskap med vännen L, kom fram och bultade på bilen 

samtidigt som han ropade okvädningsord om italienare. T gick ut för att skydda sin bil och B 

slog då till honom med knytnäven. T besvarade omedelbart knytnävsslaget, med två eller tre 

egna slag samtidigt som B fortsatte att slå mot honom. När T upptäckte att B blödde ur näsan 

tog han några steg tillbaka och försökte sätta sig i bilen men drogs då ut på gatan igen av L 

varvid nytt handgemäng uppstod, nu mellan T och L.     

T åtalades för misshandel av B och L. Rådhusrätten (nämnden) friade T från ansvar; i fråga 

om slagen mot B för att de hade legat inom ramen för nödvärnsrätten och vad gäller L för att 

det inte visats att någon misshandel av honom ägt rum. Rättens ordförande var skiljaktig och 

ansåg att T skulle dömas för misshandel av B eftersom nödvärnsinvändningen enligt ordfö-

randens uppfattning, som inte motiverades närmare, överhuvudtaget inte förtjänade avseende. 

Den friande domen överklagades såvitt gällde T:s knytnävsslag mot B. Hovrätten bedömde att 

T:s nödvärnsinvändning inte kunde ”vinna beaktande” eftersom han enligt hovrätten ”genom 

att avlägsna sig kunnat undvika vidare angrepp”.   

Sedan T överklagat hovrättens dom till HD tog Riksåklagaren (RÅ) i sitt yttrande fasta på att 

T enligt egen uppgift hade kunnat dra sig undan när han upptäckte att B blödde ur näsan och 
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la detta till grund för slutsatsen att han också hade kunnat dra sig undan i ett tidigare skede.158 

Efter den första tidpunkt då T hade kunnat dra sig undan hade han enligt RÅ överhuvudtaget 

inte befunnit sig i en nödvärnssituation. Det sistnämnda är viktigt att notera. RÅ:s argument 

gick inte ut på att det är uppenbart oförsvarligt att försvara sig när man kan dra sig undan utan 

innebar i stället att angreppet upphör när den angripne har rådrum att göra detta. Detta grun-

dades i sin tur på en uppfattning om att varje enskilt slag utgör ett angrepp och att angreppet 

är (tillfälligt) avslutat när slaget har slagits.159 Av allt att döma byggde även hovrättens dom 

på uppfattningen att angreppet avslutades efter varje slag och att T däremellan, i avsaknad av 

nödvärnsrätt, hade varit skyldig att dra sig tillbaka.160  

HD tog avstånd från RÅ:s och hovrättens uppfattning om att nödvärnsrätten uppkommer och 

upphör med varje enskilt slag genom att inleda domens ratio decidendi med att slå fast att T 

”misshandlat B till avvärjande av ett påbörjat angrepp på honom själv”. HD konstaterade vi-

dare att T inte hade utövat våld efter att B:s angrepp hade upphört. 

HD bedömde alltså till skillnad från RÅ och hovrätten det B gjort som ett enda, samlat an-

grepp och fann att detta inte var avslutat under den tid då T försvarade sig. T hade därmed 

enligt HD befunnit sig i en nödvärnssituation under hela händelseförloppet och domstolen 

kunde därför gå vidare och göra en försvarlighetsbedömning. I den delen slog HD fast att T:s 

våld ”med hänsyn till angreppets beskaffenhet icke varit uppenbart oförsvarligt”. 

Avslutningsvis sammanfattade HD sin ståndpunkt enligt följande. 

Den åtalade gärningen är alltså – oavsett om T kunde undgå vidare angrepp genom att av-
lägsna sig från platsen – begången i nödvärn och skall icke medföra ansvar. 

HD ansåg sig alltså inte behöva ta ställning till frågan om T, som RÅ och hovrätten påstått, 

rent faktiskt hade kunnat dra sig undan eftersom hans gärning alldeles oavsett var ”begången i 

nödvärn”.161  

Uttalandet kan läsas på två väldigt olika sätt. En första möjlig tolkning, alternativ ett, är att det 

som sägs om flyktmöjlighetens betydelselöshet enbart tar sikte på frågan om T överhuvudta-

                                                
158 Argumentationen framstår som något haltande med tanke på att T inte lyckades dra sig undan när han upp-
täckte blodvitet, eftersom L drog ut honom ur bilen när han försökte.   
159 Enligt Jareborg dominerade detta ”slag för slag”-synsätt underrättspraxis vid tiden för avgörandet, se Jareborg, 
Nödvärnsrätten, s. 1035.  
160 Jfr Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1035.  
161 Ett justitieråd som var skiljaktigt i fråga om motiveringen ansåg det klarlagt att T kunnat dra sig undan men 
fann att han haft skäl att inte göra det. Enligt detta justitieråd var alltså flyktmöjligheten relevant för försvarlig-
hetsbedömningen av T:s gärning.  
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get befann sig i en nödvärnssituation och att HD följaktligen (med adress till RÅ) menade att 

den angripnes möjlighet att dra sig undan inte påverkar bedömningen av om det överhuvudta-

get föreligger en nödvärnssituation, eftersom angreppets fortbeskaffenhet ska bedömas mer 

samlat. En andra möjlig tolkning, alternativ två, är att HD ansåg att det även för försvarlig-

hetsbedömningen helt saknade betydelse om T hade kunnat dra sig undan B:s angrepp, därför 

att man (i enlighet med hur domen kommit att tolkas) har ”rätt att stanna och slåss”.  

För alternativ ett talar framförallt det faktum att den fråga som målet dittills handlat om, sett 

till underinstansernas domar och RÅ:s yttrande, var just hur en eventuell flyktmöjlighet på-

verkar bedömningen av om en nödvärnssituation fortfarande föreligger och inte vilken 

betydelse flyktmöjligheten har för försvarlighetsbedömningen. Det är därför tänkbart att den 

fråga HD avsåg att sätta ner foten i handlade om när ett angrepp ska anses vara avslutat och 

inte om försvarlighet.  

För alternativ två talar främst att HD ändå in casu bedömde att T:s nödvärnsgärning inte var 

uppenbart oförsvarlig och att domstolen inte ansåg sig behöva väga in hans eventuella flykt-

möjligheter för att nå det slutet. Detta behöver dock inte betyda att domstolen menade att 

eventuell flyktmöjlighet per definition är irrelevant för försvarlighetsbedömningen. En annan 

möjlighet är att HD, med hänsyn till att den angripne ska ha en betydande fördel i utgångsläg-

et i intresseavvägningen samt att nödvärnsgärningen var relativt lindrig, bedömde att 

flyktfrågan i just den aktuella avvägningen inte hade tillräcklig vikt för att kunna påverka ut-

gången och därför inte behövde klargöras.  

Något som slutligen, prima facie, i viss mån talar för alternativ två är språket; HD uttalar att 

gärningen oavsett eventuell flyktmöjlighet var ”begången i nödvärn”, och enligt dåvarande 24 

kap 1 § BrB, som bestämmelsen såg ut före 1994 års redaktionella reform, var en ”gärning 

som någon begår i nödvärn” rent språkligt (till skillnad från nu) en gärning som både var be-

gången i en nödvärnssituation och bedömdes vara ej uppenbart oförsvarlig. Det tycks dock 

före 1994 års reform ha rått viss terminologisk förvirring i frågan om vad en ”nödvärnsgär-

ning” var och det är därför vanskligt att dra några slutsatser av HD:s uttryckssätt i denna 

del.162   

Det är sammantaget oklart om ”Italienaren” bör tolkas som att den angripnes flyktmöjlighet 

saknar relevans för försvarlighetsbedömningen därför att denne generellt har rätt att stanna 

                                                
162 Jfr t.ex. att brottsbalkspropositionen omnämner det den angripne gör i en nödvärnssituation, oavsett om det är 
uppenbart oförsvarligt eller inte, som en ”nödvärnshandling”, se prop. 1962:10 s. B 327.   
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kvar, eller om HD endast slår fast att den angripnes flyktmöjlighet inte påverkar bedömningen 

av om en nödvärnssituation föreligger och därmed lämnar öppet för att den angripne under 

andra omständigheter kunde ha varit skyldig att dra sig undan.  

5.1.2  NJA 1970 s. 58, ”Arnes korvbar”  

21-årige M satt tillsammans med sin flickvän på ”Arnes korvbar” när A, en 53-årig tidigare 

juniorlandslagsman i boxning, dök upp i sällskap med sin son. A var kraftigt berusad och bör-

jade genast uppträda hotfullt mot M och hans stolsgrannar genom att skryta om sina 

boxningsmeriter och fråga om någon av dem ville gå ut på gatan och ”få ett kok stryk”. A 

slog sedan ett knytnävsslag mot M, som lyckades undvika det genom att luta sig åt sidan. A 

ramlade genom det misslyckade slaget över M och restes upp av honom. Därefter gick A till 

nytt angrepp, som slutade med att M la ner honom på golvet. När sedan M vänt tillbaka mot 

sin stol hörde han hur A kom emot honom och såg, när han vände sig om, att A avancerade 

framåt med knutna nävar. M slog honom då med ett knytnävsslag mot ansiktet, som fick A att 

handlöst falla mot golvet. Genom fallet ådrog sig A en skallfraktur för vilken han sedan vår-

dades på sjukhus under nio dagar. 

M åtalades för misshandel och fälldes till ansvar av rådhusrätten, som gjorde bedömningen att 

M i och för sig varit i en nödvärnssituation när A kom emot honom med knutna nävar men att 

nödvärnsgärningen hade varit uppenbart oförsvarlig på grund av att M med hänsyn till A:s 

berusning samt det faktum att andra män uppehöll sig på korvbaren kunde ha ”fredat sig på 

annat sätt”.  

Rådhusrätten specificerade inte närmare hur M kunde ha fredat sig men hänvisningen till A:s 

berusning bör ha syftat på att M skulle ha kunnat komma undan den till synes raglande anfal-

laren genom att dra sig undan. Utredningen gav stöd för en sådan slutsats. När A tidigare i 

händelseförloppet försökt slå M hade han ju ramlat över honom och han hade även därefter 

ytterligare en gång misslyckats med en offensiv. M hade rimligen, när han såg A komma 

emot honom med knutna nävar, kunnat förflytta sig någon annanstans. På vad sätt rådhusrät-

ten ansåg att andra mäns närvaro i lokalen bidrog till nödvärnsgärningens oförsvarlighet är 

mer oklart. Det är tänkbart att rätten ansåg att detta faktum ytterligare stagade upp bedöm-

ningen att M haft möjlighet att utan fara dra sig undan, utifrån föreställningen att de andra 

närvarande hade kunnat stoppa A om han hade försökt jaga ikapp M.163 

                                                
163 Jfr Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1038.  
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M överklagade domen till hovrätten, som utan närmare motivering instämde i rådshusrättens 

bedömning.164 HD fann däremot att: 

Magnussons handling (…) – även med beaktande av att Alm var berusad och att andra män 
uppehöll sig till lokalen – med hänsyn till angreppets beskaffenhet och omständigheterna i 
övrigt icke [kan] anses ha varit uppenbart oförsvarlig. 

Potentiellt viktigt att notera i sammanhanget är att den nödvärnsgärning som HD väger mot 

angreppet att döma av referatet endast är själva knytnävsslaget. Rådhusrätten nämnde 

domskälsvis att A till följd av slaget hade slagit huvudet i golvet och ådragit sig en skallfrak-

tur. I HD:s dom nämns varken den materialiserade skadan eller de risker knytnävsslaget 

medfört. Det hör knappast till vanligheterna att ett enkelt (och enligt den angripnes ej veder-

lagda berättelse inte ”så kraftigt”) knytnävsslag leder till svåra skallfrakturer och det är 

möjligen därför som HD inte tycks ha tillräknat nödvärnsgärningen skallfraktursrisken.165 

Skillnaden mellan HD:s och underinstansernas bedömningar skulle kunna bero på skillnaden i 

synen på nödvärnsgärningen. Skillnaden skulle också kunna vara principiell och bero på att 

HD, i linje med alternativ två-tolkningen av ”Italienaren” ovan, gjorde sin bedömning med 

utgångspunkten att frågan om en angripen kan fly undan överhuvudtaget saknar relevans för 

försvarlighetsbedömningen. ”Arnes korvbar” lämnar det liksom ”Italienaren” oklart om ut-

gången i målet berodde på att flyktfrågan under omständigheterna inte hade tillräcklig vikt för 

att kunna vara utslagsgivande i intresseavvägningen eller på att den inte ska vägas in.  

5.1.3  Vad säger ”Italienaren” och ”Arnes korvbar” i flyktfrågan och vilken nöd-

värnsmodell ger rättsfallen uttryck för?  

Som framgått ovan kan HD:s avgöranden i såväl ”Italienaren” som ”Arnes korvbar” tolkas 

antingen som att i) frågan om en angripen kan dra sig undan i princip inte är en relevant pa-

rameter i försvarlighetsbedömningen därför att den angripne har rätt att stanna och försvara 

sig, eller som att ii) flyktmöjligheten i just de aktuella fallen inte kunde tillmätas någon vikt i 

försvarlighetsbedömningen därför att nödvärnsgärningarna var tillräckligt lindriga i förhål-

lande till angreppen för att med råge rymmas inom den angripnes breda handlingsmarginaler.  

                                                
164 Hovrätten jämkade dock i skadeståndsmålet A:s skadestånd med tre fjärdedelar på grund av medvållande. 
Rådhusrätten hade endast jämkat det med hälften.  
165 Jfr angående bestämmandet av nödvärnsgärningen ovan 4.2.2.1.  
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Den första tolkningen ligger i linje med inkräktandemodellens idé om att den angripne måste 

få stanna kvar därför att orätten inte ska tillåtas att rubba hans rättsligt skyddade position.166 

Med BrB:s införande av en enhetlig, relativ nödvärnsrätt övergavs visserligen modellens bä-

rande idé. Den hade dock, som framgått ovan, vid det laget dominerat svensk 

nödvärnsideologi i ett sekel och i BrB:s förarbeten lämnades frågan om flyktmöjlighetens 

eventuella betydelse därhän.167 Det är därför tänkbart att de båda domarna i enlighet med den 

första tolkningen är ett uttryck för ideologisk kontinuitet. 

Den andra tolkningen överensstämmer med den intresseavvägningsmodell som BrB:s nöd-

värnsregel bygger på. Den lämnar öppet för att HD, om omständigheterna varit annorlunda, 

hade kunnat bedöma att den angripnes intresse av att stanna och slåss, trots dennes breda 

marginaler, inte vägde tillräckligt tungt i förhållande till intresset av angriparens liv och hälsa.  

HD:s domskäl i de båda målen är, i enlighet med dåtida domskrivningsteknik, ytterst kortfat-

tade och ger inte underlag för någon säker slutsats om vilket tolkningsalternativ som är mest 

plausibelt. I synnerhet ”Italienaren”, men även i viss mån ”Arnes korvbar”, kom dock i dokt-

rinen att läggas till grund för uppfattningen att den angripne enligt BrB har en generell rätt att 

stanna och försvara sig snarare än att fly.168 Att en så långtgående slutsats drogs kan möjligen 

förklaras med fenomenet att varje problem ser ut som en spik för den som har hammaren som 

enda verktyg. Med tanke på att inkräktandemodellen så länge hade varit den dominerande 

nödvärnsteorin i Sverige, och alltjämt var styrande i det straffrättsligt inflytelserika Tyskland, 

låg det möjligen helt enkelt närmast till hands att tolka HD:s avgöranden i enlighet med idén 

om att rätten aldrig ska behöva vika undan för orätten.169  

Doktrinens tolkning av de tidiga fallen framstår sammantaget som väl extensiv. Enligt min 

uppfattning ger vare sig ”Italienaren” eller ”Arnes korvbar” något klart stöd för att en angri-

pen har en generell rätt att stanna på angreppsplatsen och försvara sig som medför att en 

eventuell flyktmöjlighet i princip inte ska beaktas inom ramen för försvarlighetsbedömningen.  

                                                
166 Se vidare ovan 2.2.4.   
167 Se ovan 3.4.   
168 Se t.ex. Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1036 ff., Asp, Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 94 f., Asp, Ulväng 
& Jareborg, s. 218, Wallén, s. 158 f. och Norée, s. 414. Jfr Leijonhufvud, Wennberg & Ågren, s. 70.  
169 I den riktningen talar t.ex. att Blomkvist tar avstamp i Hagströmers ideologiskt daterade uttalanden om att 
orätten inte kan tillåtas segra när han, med hänvisning till ”Italienaren”-fallet slår fast att man har ”rätt att stanna 
på platsen”, se Blomkvist, s. 28.   
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5.2  Ett klargörande men förbisett intermezzo 

5.2.1  NJA 1999 s. 460, ”Taxikön”   

Efter ”Arnes korvbar” dröjde det närmare 30 år innan HD åter prövade ett mål som aktuali-

serade flyktens betydelse. I NJA 1999 s. 460, ”Taxikön”, var A.K på väg ut ur en taxi, som 

hans vänner skulle åka vidare i, när A.G.M kom fram och frågade om bilen var ledig. De båda 

hamnade i verbal dispyt och skildes åt av taxichauffören. A.G.M ställde sig därefter i en tax-

ikö i närheten och när A.K sedan passerade kön spottade A.G.M efter honom. A.K gick fram 

och frågade vad A.G.M höll på med och blev då knuffad. A.G.M slog sedan ett knytnävsslag 

som A.K lyckades ducka undan. A.K slog omedelbart tillbaka och träffade A.G.M med knyt-

näven så att denne fick två tänder utslagna och en sårskada på läppen. 

A.K åtalades för misshandel och fälldes till ansvar av tingsrätten, som gjorde bedömningen att 

det hade varit fråga om ”en ömsesidig dispyt” (snarare än ett angrepp, får man anta) och att 

A.K därför inte hade handlat i nödvärn. Hovrättens majoritet ansåg däremot att det faktum att 

det kunde ”hållas för visst att slagväxlingen föregicks av provocerande uttalanden även från 

A.K:s sida” inte ändrade att A.K, när han blev fysiskt angripen av A.G.M, befann sig i en 

nödvärnssituation. Enligt domstolen spelade det heller ingen roll för nödvärnssituationens 

uppkomst att A.K hade kunnat passera taxikön i stället för att gå fram och konfrontera 

A.G.M. Efter att hovrättsmajoriteten på så sätt etablerat att A.K hade varit i en nödvärnssitu-

ation slog den utan närmare motivering fast att det knytnävsslag som han försvarade sig med 

inte hade varit uppenbart oförsvarligt. 

En skiljaktig hovrättslagman ansåg att A.K skulle fällas till ansvar på grund av han enligt 

lagmannens mening hade provocerat fram angreppet genom att fortsätta dispyten med A.G.M 

i stället för att bege sig från platsen och därför överhuvudtaget inte hade varit i en nödvärnssi-

tuation. Den skiljaktige lagmannen bedömde, med hänvisning till intresset av att stävja 

gatuvåldet, att ”den som väljer att fortsätta en provocerande argumentering i stället för att 

lämna platsen (…) inte [kan] åberopa rätten till nödvärn för att möta ett angrepp som är en 

förutsebar följd av hans eget handlande”.  

I underinstanserna handlade målet alltså främst om huruvida A.K alls hade befunnit sig i en 

nödvärnssituation och inte om det i nödvärnssituationen hade krävts att han skulle fly platsen. 

RÅ, som överklagade hovrättens dom, argumenterade på samma tema i HD och gjorde gäl-

lande att nödvärnssituationen upphörde när A.K hade duckat A.G.M:s knytnävslag och att han 
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på den grunden hade varit skyldig att dra sig undan. Argumentationen påminner om den som 

RÅ förde i ”Italienaren”, och HD bekräftade i ”Taxikön” vad som där etablerades angående 

angrepps fortbeskaffenhet genom att slå fast att A.G.M:s angrepp inte var avslutat när A.K 

omedelbart besvarade hans slag och att A.K därför befunnit sig i en nödvärnssituation.170  

Till skillnad från i ”Italienaren” uttalade sig sedan HD explicit och relativt detaljerat om flykt-

frågan inom ramen för försvarlighetsbedömningen. HD slog fast att försvarlighetsbedöm-

ningen ”skall göras med hänsyn till vilka alternativ som kan ha förelegat för att undvika eller 

avvärja angreppet” och vidare att man ”såsom strukits under i lagstiftningens förarbeten här-

vid [skall] (…) räkna med en relativt bred marginal till förmån för den angripne”. HD 

konkluderade sedan att det ”mot den bakgrunden” (vilket av allt att döma syftar på den an-

gripnes breda marginal) inte hade varit uppenbart oförsvarligt av A.K att stanna och bemöta 

angreppet ”även om det skulle ha varit möjligt för A.K att avlägsna sig från platsen efter det 

att A.G.M försökt slå honom”. Sedan HD på så sätt slagit fast att kvarstannandet inte var up-

penbart oförsvarligt gjorde domstolen – med hänsyn bl.a. till att endast ett slag utdelats och att 

A.G.M var påtagligt större och kraftigare än A.K – bedömningen att ”inte heller” det utövade 

våldet var uppenbart oförsvarligt.  

Domen innehåller viktiga klargöranden. I likhet med i ”Italienaren”-fallet ansåg sig HD (av 

allt att döma) inte behöva ta ställning till frågan om den angripne rent faktiskt hade haft en 

möjlighet att fly för att kunna göra bedömningen att försvarsvåldet inte hade varit uppenbart 

oförsvarligt. Men till skillnad från i det fallet slår HD fast att flyktmöjligheten ändå princi-

piellt har betydelse för försvarlighetsbedömningen eftersom denna enligt domstolen – rent 

allmänt – ska göras med hänsyn till ”vilka alternativ som kan ha förelegat för att undvika” 

angreppet. Betydelsen av den angripnes presumtiva skyldighet att se sig om efter utvägar 

minskas samtidigt av den priviligierade ställning denne har i utgångsläget av försvarlighets-

bedömningen, genom den breda handlingsmarginalen.  

Den omständighet som framförallt bör ha haft betydelse för att det i det aktuella fallet rymdes 

inom angripnes breda handlingsmarginal att stanna kvar är att nödvärnsgärningen – ett en-

staka knytnävsslag – var förhållandevis lindrig både i relation till angreppet och betraktad för 

sig. Därutöver är det tänkbart att det faktum att det att döma av referatet inte fanns någon up-

penbar, oproblematisk flyktväg i tumultet spelade in.171  

                                                
170 Se angående ”Italienaren” ovan 5.1.1 och angående när ett angrepp är avslutat 4.2.1 med hänvisningar.  
171 Jfr SOU 1953:14, s. 397, där det uttalas att en nödvärnsgärning inte är uppenbart oförsvarlig även om den inte 
är nödvändig om den av den angripne ”med skäl” har uppfattats som nödvändig.   
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5.2.2  ”Taxikön”-fallets implikationer  

Det har ovan konstaterats att HD:s avgöranden i ”Italienaren” och ”Arnes korvbar” lämnade 

oklart om de angripna i fallen tilläts att stanna och försvara sig därför att i) flyktmöjligheten i 

princip är irrelevant för försvarlighetsbedömningen, eller för att ii) flyktfrågan i de enskilda 

fallen inte kunde tillmätas någon vikt i försvarlighetsbedömningen därför att de angripnas 

handlande utan svårighet rymdes inom deras breda handlingsmarginaler. 

I ”Taxikön”-fallet tar HD ställning för det senare alternativet genom att uttala att försvarlig-

hetsbedömningen generellt ska ta hänsyn till vilka möjligheter den angripne har haft att 

undvika angreppet, med beaktande av den angripnes breda marginaler för sitt handlande. Vare 

sig domstolens ställningstagande stämmer överens med tidigare praxis (beroende på hur man 

väljer att tolka ”Italienaren” och ”Arnes korvbar”) eller medför något nytt så gör det klart att 

svensk rätt i fråga om den angripnes eventuella plikt att dra sig undan ligger i linje med den 

intresseavvägningsmodell som nödvärnsrätten även i övrigt, sedan BrB trädde i kraft, bygger 

på. Grunden för att låta en angripen stanna kvar är inte, som enligt inkräktandemodellen, att 

rätten måste få hålla stånd mot orätten, utan att kvarstannandet enligt intresseavvägningen kan 

godtas på grund av den angripnes fördel så länge det inte riskerar mer väsentliga, motstående 

intressen.  

Mot den bakgrunden framstår det som sakligt felaktigt att efter ”Taxikön” hävda att en angri-

pen har en generell rätt att stanna och försvara sig – frågan om hen får göra det eller inte är ju 

enligt HD:s resonemang (åtminstone teoretiskt) alltid föremål för förhandling. Rättsfallet på-

verkade dock inte doktrinens uppfattning utan har i stället till synes oreflekterat lagts fram 

som ytterligare stöd för att det enligt svensk nödvärnsrätt finns en principiell rätt att stanna 

kvar och försvara sig.172 Det nytänkande i frågan som ”Taxikön” borde ha gett upphov till 

uteblev.   

                                                
172 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 218 och likalydande i Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 261. Se även Asp, 
Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 94 f. Boucht beskriver efter att ha gått igenom ”Italienaren” och ”Taxikön” 
rättsläget som att en ”angripen har rätt att stanna kvar” och sätter dessutom slutsatsen i samband med den tyska 
Rechtsbewährungs-principen (att rätten inte får vika för orätten) trots att den som framgår ovan under 2.2.4 byg-
ger på en fundamentalt annorlunda nödvärnsidé än den som kommer till uttryck i ”Taxikön”-fallet, se Boucht, s. 
327.  



 55 

5.3  NJA 2005 s. 237 och plikten att dra sig undan 

5.3.1  Preludium  

Gemensamt för ”Italienaren”, ”Arnes korvbar” och ”Taxikön” är inte bara att den angripne 

tilläts att stanna kvar och försvara sig utan också att försvaret utfördes med knytnävsvåld, mot 

knytnävsvåld.173 I 2005 års fall, som jag strax ska komma till, skedde försvarsvåldet med kniv 

(mot kniv) och HD hade dessförinnan – utan att gå in på flyktfrågan – i ett antal avgöranden 

indikerat att nödvärnsgärningar som innefattar farliga vapen rent allmänt ska bedömas med 

särskild stränghet, även i förhållande till farliga angrepp.  

Rättsfallsserien inleddes med NJA 1977 s. 655, där den angripne, efter att tidigare ha blivit 

slagen inne på en restaurang, jagades in mot en husvägg av angriparen, som hade vänner i 

följe och hade uttalat dödshot.174 Den angripne tog fram en pistol, som var bristfälligt kon-

struerad och hade osäkrats i väskan, och pekade den mot den obeväpnade angriparen med 

fingret på avtryckaren varvid ett dödande vådaskott gick av. Han åtalades för vållande till 

annans död och trots att den nödvärnsgärning som HD vägde mot det till synes rätt allvarliga 

angreppet endast var själva pekandet med pistolen ansågs den, bl.a. på grund av pistolens 

osäkra konstruktion, vara uppenbart oförsvarlig.175  

I NJA 1990 s. 210 hade den angripne, en eritreansk flykting, jagats av ett ungdomsgäng som 

ropat rasistiska smädelser efter honom. Han hanns ifatt och blev slagen och visade då en ta-

petkniv för angriparna innan han flydde vidare. De tog likväl upp jakten och när den angripne 

återigen hade jagats i kapp skar han den närmaste angriparen med tapetkniven över ansiktet 

och halsen, vilket orsakade skada som enligt rättsintyget varken var lindring eller livsfarlig. 

HD bedömde nödvärnsgärningen som uppenbart oförsvarlig med hänsyn till riskerna den 

medfört.176 1990 års tapetknivsfall beskrivs sedan, obiter dictum, i NJA 1994 s. 48 som ett 

uttryck för att man vid försvarlighetsbedömningen ”endast i utpräglade undantagsfall kan 

                                                
173 Året efter ”Arnes korvbar”, i NJA 1971 s. 442, prövade HD återigen ett fall där den angripne försvarat sig 
med knytnävsvåld och där med ett avsevärt grövre sådant än i de tidigare fallen. Med hänsyn bland annat till att 
angriparens överfall hade skett på natten, i samband med att han försökt tränga sig in i ett hotellrum där den 
angripne vistades med sin fru, bedömdes nödvärnsgärningen som ej uppenbart oförsvarlig. 
174 Se vidare angående fallet ovan under 4.2.2.1.   
175 HD förde ett behovsresonemang som landade i att den angripne kunnat klara sig undan situationen med 
mindre farliga medel, t.ex. genom att bara ”göra klart” för angriparen att han var beväpnad. Det framstår som 
oklart om detta hade kunnat göras klart utan att pistolen togs fram, och det var ju själva framtagandet av pistolen 
som gav upphov till farligheten. Se för ytterligare kritiska synpunkter Wallén, s. 161 f.  
176 Se vidare angående fallet ovan under 4.2.2.1. 
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komma till resultatet, att det måste accepteras att en person uppsåtligen brukat kniv eller annat 

livsfarligt vapen för att freda sig”.177  

I NJA 1995 s. 661, slutligen, hade den angripne nyss övermannat en butiksrånare och tagit 

hans pistol när han missuppfattade det som att rånarens kompanjon som höll vakt i en bil ut-

anför sträckte sig efter ett vapen att skjuta honom med. Den angripne sköt två skott som 

träffade den vakthavande angriparen i bröstkorgen, utan att vara livshotande. HD uttalade, i 

linje med vad som sagts tidigare, att det ”endast under speciella omständigheter kan godtas 

som en proportionerlig åtgärd” att ”värja sig mot en angripare genom att avlossa skott med ett 

livsfarligt skjutvapen”. In casu bedömde domstolen att det hot som den angripne enligt sin 

missuppfattning var utsatt för inte var tillräckligt ”konkret och akut” för att angriparen skulle 

vara berättigad att ”i förebyggande syfte” skjuta mot bilen och därigenom utsätta personen för 

”allvarliga risker för skada till liv och lem”.178  

5.3.2  Omständigheterna i NJA 2005 s. 237 

19-årige D misstänkte att M, en bekant som missbrukade heroin, hade begått inbrott i hans 

lägenhet och stulit tv-spel och annan elektronik. D konfronterade M med misstanken, men M 

nekade. D berättade dock för andra att han trodde att M låg bakom inbrottet och när M fick 

reda på det krävde han att D, på grund av ryktesspridning, skulle böta 10 000 kronor till ho-

nom varav hälften skulle betalas före ett visst närliggande datum och hälften vid senare 

tillfälle. D godtog anspråket i en förhoppning om att det hela skulle glömmas bort.  

Dagen före den påstådda skuldens förfallodatum möttes D och M oplanerat, bland andra ung-

domar, och spelade fotboll och rökte hasch. D blev då ombedd att ringa M dagen efter för att 

reglera skulden, vilket han gjorde. De båda stämde träff utomhus, på en allmän men relativt 

avskild plats, på eftermiddagen. Båda bar kniv – D hade köpt sin dagen innan – och båda var 

narkotikapåverkade. D hade inte med sig några pengar till M.  

                                                
177 I fallet hade den angripne, som utsatts för bilinbrott, medfört kniv när han jagade ikapp tjuven men det är 
tydligt att HD inte betraktade hans blotta bärande av den (som dock av våda resulterade i skada i samband med 
att tjuven brottades ner) som ett ”uppsåtligt brukande”. Det bör noteras att fallet rörde nödvärn mot hindrande av 
återtagande av egendom enligt 24 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB.  
178 Det tycks oklart om domstolen i sin bedömning verkligen fullt ut godtog den angripnes missuppfattning av 
situationen, vilket den haft att göra eftersom missuppfattningen inte bedömdes vara vederlagd. Om angriparen i 
bilen faktiskt sträckte sig efter en laddad pistol borde hotet kunna ha ansetts vara både konkret och akut eftersom 
det inte hade behövt ta mer än någon sekund att därefter sikta och skjuta. Vidare är det märkligt att det, vad det 
verkar, framhölls som försvårande att den angripne skjutit ”i förebyggande syfte”. När ett angrepp med skjutva-
pen väl har realiserats är det ju i princip för sent att försvara sig mot det och ett framgångsrikt försvar måste 
därför rimligen vara just förebyggande.     
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När de möttes uppstod konflikt och M stack sin kniv i bröstet på D, som omedelbart drog sin 

egen. D högg M i bålen sammanlagt fem gånger och orsakades själv någon gång under tiden 

ytterligare skada i form av ett ytligt sår på buken. M drog sig sedan tillbaka och gick 40-50 

meter med kniven i handen innan han föll ihop och sedermera avled av sina skador. Enligt det 

rättsmedicinska utlåtandet var D:s stickskada i bröstet inte direkt livshotande men heller inte 

lindrig. Skadan hade kunnat bli livshotande utan behandling. Var och en av M:s skador var 

livshotande för sig, och tre av de fem huggen hade utdelats med sådan kraft att de gått igenom 

brosk- eller benvävnad.   

 5.3.3  Underinstansernas bedömningar 

D åtalades för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död. Tingsrätten kon-

staterade att D hade haft rätt till nödvärn sedan han angripits med kniv och uttalade att den 

som angrips med kniv, trots knivförbudet på allmän plats, har rätt att försvara sig med kniv 

och det ”inom ganska vida ramar”. Vid försvarlighetsbedömningen utgick domstolen från att 

M hade fortsatt sitt angrepp till dess att D utdelat sitt sista hugg. Domstolen påpekade att D:s 

berättelse i den delen fick stöd av en vittnesuppgift enligt vilken M fortfarande hade hållit i 

sin kniv när han föll ihop. Enligt tingsrättens bedömning hade det inte varit uppenbart oför-

svarligt av D att ”försvara sig till dess faran för hans egen del var över” med hänsyn till att 

angreppet hade varit livsfarligt samt till att M varit ”omvittnat större” än D och hade ett om-

fattande brottsregister som visade på våldsvillighet.  

Domen överklagades till hovrätten, vars majoritet instämde i att D haft rätt att försvara sig 

med kniv men bedömde att det hade varit uppenbart oförsvarligt att hugga så mycket som fem 

gånger. Hovrättens försvarlighetsbedömning begränsades till räknandet av hugg och tycks 

inte ha tagit hänsyn till den levande situation där huggen utdelades. Domstolen gjorde en mer 

samlad bedömning av nödvärnssituationen i excessprövningen och fann där att D skulle ur-

säktas med hänsyn bland annat till att faran varit stor och plötslig, att händelseförloppet varit 

snabbt, att D hade skäl att vara rädd för den fysiskt större och mer kriminellt belastade angri-

paren, samt hade varit narkotikapåverkad.179 En skiljaktig hovrättslagman ansåg att D genom 

att komma till platsen med kniv innanför byxlinningen hade varit förberedd på våld och att 

                                                
179 Ingen av de omständigheter som hovrätten tog fasta på vid excessprövningen var i någon större utsträckning 
anknutna till hur just D uppfattade angreppet och prövningen framstår därför som något oegentlig. Det framstår 
som särskilt märkligt att hovrättsmajoriteten framhöll det faktum att M hade hållit i kniven under hela förloppet 
och därefter kunde gå 40–50 meter med kniven i hand som en omständighet som talade för att D haft svårt att 
besinna sig, snarare än som något som talade för att han med hänsyn till angreppets farlighet inte gjort mer än 
vad som kunde tillåtas.  
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den omständigheten, tillsammans med D:s till synes höga grad av sinnesnärvaro efter gär-

ningen, visade att situationen inte varit sådan att han svårligen kunnat besinna sig.180  

5.3.4  HD:s bedömning 

Den fråga HD först berörde var om det som hänt mellan D och M hade varit en planerad upp-

görelse snarare än ett överfall. RÅ hade argumenterat för att förloppet hade haft ”duelliknande 

karaktär” med hänsyn till att D burit med sig en lättåtkomlig kniv till platsen men inte de 

pengar som M hade krävt honom på och att han därför borde ha förutsett våldsamheter. RÅ 

tillstod samtidigt att M hade varit angriparen och att D i princip haft rätt att försvara sig så 

duellargumentets poäng var inte att D saknat nödvärnsrätt utan, vad det verkar, att förberedd-

heten på våld skulle läggas D till last i försvarlighetsbedömningen.181  

HD konstaterade att det rent allmänt är så att de som deltar i en planerad uppgörelse, där vål-

det inte ligger klart utanför ramen för det som förutsatts, inte har någon nödvärnsrätt utan att 

var och en ska dömas för sitt eget våld.182 Domstolen ansåg att det RÅ anfört visserligen ta-

lade för att D ”accepterat” att mötet med M skulle resultera i våld men att det mot hans 

nekande, och mot bakgrund av att RÅ inte ens påstått att D saknat nödvärnsrätt, inte fanns 

tillräcklig utredning för att på den grunden avfärda nödvärnsinvändningen som obefogad.183 

HD slog alltså fast att D i och för sig haft nödvärnsrätt.  

Vad sedan gäller försvarlighetsbedömningen citerade HD i domen, för första gången, förar-

betsuttalandet som nämnts ovan om att nödvärnsgärningen ”inte får stå i klar disproportion till 

vad som erfordras för att avvärja den hotande faran” och att det inte heller får ”föreligga ett 

uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotar genom an-

greppet”. 184  HD la sedan förarbetsuttalandets formuleringar om behövlighet respektive 

proportionalitet till grund för en tvåstegsprövning av försvarligheten.  

                                                
180 D hade efter händelsen satt sig på en lånad moped, lagt kniven under fotstället och i färden ringt personen han 
lånat mopeden av för att berätta att återlämnandet skulle bli försenat. Den skiljaktige domaren ansåg att D:s 
förbereddhet på våld även skulle läggas honom till last i försvarlighetsbedömningen.  
181 Jfr not 180 närmast ovan. Argumentet framstår som svårförenligt med att en angripen som provocerat angri-
paren t.ex. genom förolämpning enligt förarbetena inte för den sakens skull saknar nödvärnsrätt, se angående 
detta SOU 1953:14, s. 393 f. Det finns inget rättsligt stöd för att nödvärnsrätten, på grund av den angripnes tidi-
gare beteende, kan vara ”halv”, se vidare angående detta 7.1–7.2 nedan.  
182 Till den del våldet ligger utanför vad som kan rättfärdigas enligt reglerna om samtycke eller social adekvans.  
183 Norée har kritiserat HD:s slutsats i duellfrågan, se Norée s. 409–416. Hon anser att HD, utanför RÅ:s yrkande, 
borde ha gjort bedömningen att någon nödvärnssituation överhuvudtaget inte förelåg på grund av det rörde sig 
om en uppgörelse. Det är något oklart om Norées kritik går ut på att HD gjorde en felaktig bevisvärdering i du-
ellfrågan eller om hon menar att HD materiellt definierade ”duellundantaget” för snävt. Se angående Norées 
kritik vidare nedan under 7.2. 
184 Se hänvisning ovan i not 119.  
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HD konstaterade i proportionalitetsledet helt kort att D, när han knivhögg M, själv var utsatt 

för ett livsfarligt angrepp och att det därför inte förelåg ett uppenbart missförhållande mellan 

nödvärnsgärningen och den hotande skadan. Angående innebörden av det andra ledet, att 

nödvärnsgärningen inte får ”stå i klar disproportion” till vad som krävts för att avvärja den 

hotande faran, förde HD däremot ett ingående resonemang in abstracto: 

Har [angreppet] kunnat avvärjas på annat sätt än genom det våld som D.D. brukat kan gär-
ningen, trots att något uppenbart missförhållande inte förelegat mellan våldet och det 
hotade intresset, vara att bedöma som uppenbart oförsvarlig. Det måste härvid, trots den 
marginal till förmån för den angripne som förarbetena talar om, vid användande av dödligt 
våld ställas höga krav på att något alternativ för att avvärja angreppet inte förelegat för att 
våldet inte skall anses vara uppenbart oförsvarligt (jfr artikel 2 i den europeiska konvent-
ionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). 

Frågan om D hade kunnat avvärja angreppet på annat sätt skulle enligt HD avgöras på grund-

val av ”hur trängd” hans situation var med hänsyn till ”förhållandena på platsen, inbegripet 

möjligheterna att bege sig därifrån och att påkalla hjälp” och ”hans möjlighet att använda 

mindre grovt våld” mot M. När HD utifrån nämnda utgångspunkter gjorde sin försvarlighets-

bedömning in casu tog domstolen fasta på i) att händelsen utspelade sig mitt på dagen i 

närheten av bostadsbebyggelse där det fanns människor som D kunde ”räkna med” att få hjälp 

av, ii) att det ”var möjligt” för D att bege sig från platsen samt att iii) D:s skador var betydligt 

lindrigare än M:s och att D enligt egen uppgift hade hållit i M:s knivarm medan han försva-

rade sig. HD ansåg att dessa omständigheter visade att det hade funnits handlingsalternativ för 

D som även någon i hans unga ålder, utan erfarenhet av dylika situationer, måste välja fram-

för att försvara sig med dödligt våld. D:s nödvärnsgärning hade därför varit uppenbart 

oförsvarlig och omständigheterna hade enligt HD inte heller varit sådana att han svårligen 

kunnat besinna sig. D fälldes för dråp av HD:s majoritet. Två skiljaktiga justitieråd gjorde 

bedömningen att D:s nödvärnsgärning inte varit uppenbart oförsvarlig och att han därför 

borde friats från ansvar.  

5.3.5  Närmare om D:s handlingsalternativ  

De handlingsalternativ som HD ansåg borde ha valts var alla i praktiken kopplade till flykt. 

HD:s bedömning utgick nämligen, liksom underinstansernas, från att M hade upphört med sitt 

(enligt HD) livsfarliga knivangrepp först efter D:s sista hugg. Det var därför inte möjligt för 

HD att göra bedömningen att D hade kunnat stoppa M:s angrepp genom att stanna kvar på 

platsen och använda mindre våld. Alternativen som D haft att välja bland var i stället att ome-

delbart fly efter att han blivit stucken i bröstet eller att hugga tillbaka med mindre grovt våld 
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och sedan fly. Ett eventuellt ingripande från de förmodat hjälpsamma människorna i närheten 

förutsatte också flykt eftersom händelseförloppet var snabbt och själva gärningsplatsen folk-

tom.   

Angående alternativet att först hugga (mindre) och sedan fly hävdade HD att det faktum att 

M:s skador var avsevärt värre visade att M någon gång före D:s sista hugg hade hamnat i ett 

sådant underläge att hans angrepp hade blivit mindre farligt och att D åtminstone då borde ha 

flytt. Detta sätt att bedöma ett angrepps fortsatta farlighet genom att jämföra angriparens och 

den angripnes skador tog HD avstånd från i NJA 1971 s. 442, där domstolen konstaterade att 

det inte gick att veta om angriparens svårare skador hade hunnit verka medan den angripne 

försvarade sig och att skadorna därför inte kunde läggas till grund för slutsatsen att han för-

svarat sig för mycket.185 Denna insikt tycks alltså ha gått förlorad i 2005 års fall.  

I fråga om den fysiska flyktvägen hade D uppgett att han hade haft en uppförsbacke och ett 

svårforcerat skogsparti bakom sig och därför av rent geografiska skäl inte kunnat fly undan 

det intensiva angreppet på ett säkert sätt. HD slog fast att det av D:s uppgifter och foton från 

platsen framgick att ”det var möjligt för honom att bege sig från platsen”. Det klargjordes 

dock inte vad som lades i ”möjligt” – hur säker en flyktväg ska vara för att vara möjlig – och 

justitierådet Victor ansåg i en skiljaktig mening, som justitierådet Blomstrand anslöt sig till, 

att D:s uppfattning i flyktvägsfrågan inte var vederlagd och att det därför inte varit uppenbart 

oförsvarligt att stanna kvar. De skiljaktiga justitieråden bedömde vidare att inte heller det våld 

D hade utövat var uppenbart oförsvarligt, mot bakgrund av att M var fysiskt större och star-

kare och att D var ung och inte hade någon tidigare vana av att hantera liknande situationer. 

5.3.6  De smala marginalerna konsolideras   

HD-majoritetens försvarlighetsbedömning i 2005 års fall framstår sammantaget som mycket 

sträng mot D. Han förväntades fly ett livsfarligt angrepp trots att det, av vad som framgår av 

referatet, knappast fanns något tydligt stöd för att han på så sätt verkligen hade kommit i sä-

kerhet. Strängheten in casu ger anledning att fundera närmare över det faktum att HD i citatet 

ovan uttalar att nödvärnsgärningen ”kan” vara uppenbart oförsvarlig redan om angreppet 

”kunnat avvärjas” på annat sätt (trots att behövlighetskravet i domen in abstracto beskrivs 

som att nödvärnsgärningen inte ”klart får avvika” från vad som behövts för att avvärja faran, i 

                                                
185 Svårigheten att veta om det pågående försvarsvåldet ”tar” på angriparen kan jämföras med svårigheten att 
veta om man är mätt medan man fortfarande äter. Skadeverkningar materialiseras, liksom mättnadskänslor, ofta 
med viss fördröjning.   
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enlighet med förarbetsuttalandet). Vidare sägs att det ”trots” de breda marginaler den an-

gripne ska ha enligt förarbetena ska ställas ”höga krav” på att det överhuvudtaget inte funnits 

”något alternativ” för att avvärja angreppet för att en nödvärnsgärning som innefattar dödligt 

våld ska kunna tillåtas. HD hänvisar i sammanhanget dessutom till rätten till liv i artikel 2 i 

Europakonventionen, vilket kommer att beröras närmare nedan.   

Det är svårt att tolka uttalandet, i förening med bedömningen in casu, på annat sätt än att den 

angripne inte har några breda marginaler, och knappt några marginaler alls, för sitt handlande 

om det finns någon form av alternativ, t.ex. flykt, till att stanna och försvara sig med livsfar-

ligt våld även om alternativet är komplicerat och osäkert.186 Särskilt mot bakgrund av att HD i 

ett senare fall från 2009, NJA 2009 s. 234, återknöt till 2005 års fall och i samband med för-

svarlighetsbedömningen uttalade sig på ett liknande sätt.  

HD bekräftade i NJA 2009 s. 234 att försvarlighetsbedömningen i enlighet med förarbetsutta-

landet ska göras i ett behövlighetsled och ett proportionalitetsled och i fråga om 

behövligheten var det i fallet tämligen självklart att den angripne genom att utanför sitt eget 

hus slå angriparen (som dragit kniv) med över 20 hårda hammarslag i huvudet, även efter att 

denne ”raglade runt”, hade gjort för mycket. Det intressanta är att HD beskrev behövlighets-

prövningen (som enligt 2005 års fall inbegriper frågan om den angripne kunnat fly) som att 

den rörde frågan om ”det skulle ha varit möjligt att avvärja angreppet utan att tillgripa våld i 

den omfattning” som den angripne hade gjort. Återigen översatte alltså HD in casu förarbets-

uttalandet om att nödvärnsgärningen inte ”får stå i klar disproportion” till vad som krävts för 

att avvärja faran, såvitt gäller livsfarliga nödvärnsgärningar, till att det inte ska ha varit möjligt 

att avvärja angreppet på annat sätt. Det bör inte vara en slump. Uttalandet i 2009 års fall 

måste i stället rimligen ses som en bekräftelse av att HD i 2005 års fall etablerade en regel 

som innebär att en livsfarlig nödvärnsgärning i princip är uppenbart oförsvarlig om det hade 

gått att göra något annat, t.ex. att fly, även om detta andra är förenat med stora svårigheter.  

5.4  2005 års fall i relation till tidigare praxis 
Före 2005 års fall hade HD (som utvecklats ovan) i sitt avgörande i fallet ”Taxikön” (NJA 

1999 s. 460) gjort klart att svensk nödvärnsrätt bygger på intresseavvägningsidén också i frå-

gan om den angripnes skyldighet att dra sig undan och att det därför inte går att tala om en 
                                                
186 Enligt Borgeke är en möjlig slutsats av 2005 års fall att bedömningen blir särskilt sträng om nödvärnsgär-
ningen resulterat i angriparens död, se Borgeke, s. 582 f. Den slutsaten framgår inte av domskälen och stämmer 
inte överens med hur nödvärnsgärningen enligt vad som utvecklats ovan under 4.2.2.1 brukar bestämmas. Det 
kan dock inte uteslutas att HD ”utomrättsligt” tog intryck av omständigheten att angriparen dog. 
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generell ”rätt” att stanna kvar. Även om det i ”Taxikön”-fallet, liksom i ”Italienaren” (NJA 

1969 s. 425) och ”Arnes korvbar” (NJA 1970 s. 58) tidigare, ansågs godtagbart att den an-

gripne hade stannat och försvarat sig med knytnävsvåld mot knytnävsvåld så öppnade det för 

att det kan krävas att en angripen drar sig undan i fall där motstående intressen har större vikt. 

HD hade dessutom i en serie rättsfall rörande försvar med vapen gett uttryck för att angripa-

rens liv och hälsa överhuvudtaget ska tillmätas mycket stor vikt, även i fall där den angripne 

befinner sig i allvarlig fara. Mot den här bakgrunden framstår det i och för sig som följdriktigt 

att HD i 2005 års fall klargjorde att en angripen har en generell skyldighet att fly hellre än att 

försvara sig med livsfarligt våld.  

 Även om ett flyktkrav hade förebådats av tidigare praxis var det inte givet hur långt kravet 

skulle sträcka sig och hur det skulle förankras systematiskt. Särskilt inte mot bakgrund av att 

svensk rätt under mycket lång tid hade avvisat tanken om ett generellt flyktkrav och att det 

vare sig i doktrin eller förarbeten fanns några utvecklade tankar på temat. HD:s lösning i 2005 

års fall (som bekräftades i 2009 års dito) innebär att man inte, som gjordes i ”Taxikön”, sepa-

rat bedömer om det var uppenbart oförsvarligt av den angripne att stanna och försvara sig för 

att sedan pröva själva våldets försvarlighet, utan i stället att flyktalternativet vägs in vid be-

dömningen av om våldet varit behövligt för att avvärja angreppet. Det uppställda flyktkravet 

är långtgående; om det varit ”möjligt” att fly ska man göra det i stället för att använda livsfar-

ligt försvarsvåld och möjligt att fly tycks det kunna vara även om det framstår som oklart om 

man på så sätt verkligen kan komma undan angriparen.  

Det faktum att detta långtgående flyktkrav knyts specifikt till livsfarligt försvarsvåld bör inte 

tas som intäkt för att 2005 års fall helt saknar betydelse för fall där den angripne är utsatt för 

ett mindre allvarligt angrepp och står inför valet att bemöta det med proportionerligt försvars-

våld eller att fly. Den behövlighetsprövning som HD etablerade (och sedan bekräftade i 2009 

års fall) gäller generellt, även om en strängare variant ska tillämpas när nödvärnsgärningen är 

livsfarlig. Ingen nödvärnsgärning får ”klart avvika” från vad som behövs för att avvärja an-

greppet och till avvärjande räknar HD även flykt. Finns det ett mycket lättillgängligt 

flyktalternativ måste rimligen allt försvarsvåld ”klart avvika” från vad som behövts göras, 

även i en mindre allvarlig sammandrabbning.  

I situationer där den angripne använt livsfarligt försvarsvåld betyder dock, som framgått ovan, 

”klart avvika” enligt 2005 (och 2009) års fall något annat än vad som följer av språket, ef-

tersom nödvärnsgärningen då klart avviker från vad som behövts redan om det varit ”möjligt” 
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att fly från platsen. HD:s stränga flyktregel i ”livsfarligt” våld-fallen lämnar efter sig ett antal 

problem och oklarheter av praktisk, systematisk och ideologisk art. Dessa kommer att avhand-

las ingående i det kommande kapitlet.  
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6  HD:s flyktkrav – en probleminventering   

6.1  Problemet med lagstiftarviljan  

6.1.1  HD:s rättstillämpning kontra förarbetena 

Skälet till att SL:s absoluta nödvärnsrätt slopades till förmån för BrB:s enhetligt relativa nöd-

värnsrätt var inte, att döma av förarbetena, att det ansågs problematiskt att den angripne enligt 

SL fick göra allt som krävdes för att med våld avvärja verkligt farliga angrepp. Vad som an-

sågs problematiskt var att det inte fanns något proportionalitetskrav och att det därför enligt 

(ordalydelsen i) SL:s regel kunde vara tillåtet att använda livsfarligt våld även för att stoppa 

relativt beskedliga angrepp.187 Den inskränkning som 24 kap. 1 § BrB innebar jämfört med 

äldre rätt handlande om proportionalitet och inte om behövlighet. Enligt det förarbetsuttalande 

som HD i 2005 års fall la till grund för försvarlighetsbedömningen medförde BrB rentav att 

behövlighetsprövningen blev mer generös mot den angripne, eftersom det där sägs att nöd-

värnsgärningen inte får ”stå i klar disproportion” till vad som krävts för att avvärja faran 

medan man enligt SL:s ”stora” nödvärnsregel aldrig fick göra mer än nödvändigt.188 Kravet 

på ”klar” disproportion (liksom på ”uppenbart” missförhållande i fråga om proportionalitet) 

var ett uttryck för att den angripne skulle ha ”breda marginaler” för sitt handlande. Enligt 

straffrättskommitténs mening skulle dessa marginaler snarast vara extra breda när den an-

gripne var utsatt för något riktigt farligt och kommittén uttalade därför att dennes omdöme 

inte skulle ”ställas på de svåraste proven då fråga är om svåra fall av angrepp”.189 Kontrasten 

mellan kommitténs synsätt och HD:s rättstillämpning – som ju innebär att den angripne i 

princip ställs på svårast prov just vid de svåraste angreppen – är slående.  

Det finns sammantaget inget stöd för att lagstiftaren avsåg att livsfarligt försvarsvåld mot livs-

farliga angrepp skulle bedömas med särskild stränghet och bara kunna tillåtas om den 

angripne inte i stället kunnat fly.190 Men det finns ändå rättsligt relevanta argument som kan 

anföras för att livsfarligt våld i princip, trots förarbetsuttalandena, ska behandlas särskilt 

strängt även när också angreppet är livsfarligt.  

                                                
187 Se ovan 3.4.  
188 Se ovan 3.4. Jfr Strahl, s. 395.  
189 Se hänvisning i not 115 ovan.  
190 Jfr Borgeke, s. 582.  
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6.1.2  Nödvärnsregelns sociala och dynamiska natur   

Den ”lilla”, intresseavvägningsbaserade nödvärnsregeln i 5 kap. 10 § SL byggde i likhet med 

24 kap. 1 § BrB på ett uppenbarhetsrekvisit; det använda våldet fick inte stå i ”uppenbart 

missförhållande” till skadan som var att befara av angreppet.191 Enligt 1934 års sakkunniga 

innebar uppenbarhetsrekvisitet att försvarsvåldet inte ”enligt en inom samhället allmänt härs-

kande rättsuppfattning” fick ”framstå som obetingat otillbörligt vid jämförelse med den skada 

som hotat”.192 På grund av denna koppling till samhällsnormer framhöll de sakkunniga att 

nödvärnsrättens gräns (i fråga om det lilla nödvärnet) var förskjutbar.  

De sakkunnigas uppfattning om den intresseavvägningsbaserade nödvärnsrätten som social 

och dynamisk har bäring även på rekvisitet ”uppenbart oförsvarligt” i 24 kap. 1 § BrB. Det 

som är ”uppenbart” är klart för var och en, och vad som är klart för var och en måste rimligen 

också i någon mening vara upp till var och en. Därför bör bedömningen av vad som är ”up-

penbart oförsvarligt” kunna påverkas av normutvecklingen i samhället. 

Även om det i BrB:s förarbeten tycks ha förutsatts att den som utsattes för något livsfarligt 

också utan större eftertanke skulle få försvara sig livsfarligt, så valdes alltså en lagtext och en 

underliggande intresseavvägningsidé som är öppen för föränderligheten i samhällets värde-

ringar. Det kan med fog hävdas att samhällsvärderingarna sedan BrB trädde i kraft har gått 

mot en allt större omsorg om människors liv och en korresponderande allt lägre tolerans mot 

grovt våld.193 Denna utveckling har rättsligt kommit till uttryck i t.ex. slopandet av dödsstraf-

fet även i krigstid 1973,194 det absoluta förbud mot dödsstraff som infördes med 1974 års 

regeringsform195 samt den senaste tidens straffskärpningar avseende allvarliga våldsbrott.196 

Därtill har Europakonventionen, sedan den inkorporerades i svensk rätt 1995, fått allt starkare 

ställning och enligt dess artikel 2 har var och en ”rätt till livet”.197 HD nämnde i 2005 års fall i 

förbigående och inom parentes att dess resonemang om de höga kraven för användande av 

livsfarligt försvarsvåld skulle jämföras med artikel 2 i Europakonventionen, och det finns skäl 

att tro att jämförelsen syftade till att framhålla just den värdering artikeln ger uttryck för an-

gående livets helgd. Justitierådet Victor, som deltog i avgörandet, har sedermera uttalat att 

                                                
191 Se vidare ovan 3.3.4.  
192 SOU 1934:56, s. 26. 
193 I Våldskommissionens slutbetänkande från 1990 uttalades att det finns mycket som talar för att inställningen 
till våld överhuvudtaget har skärpts i Sverige under efterkrigstiden, se SOU 1990:92, s. 45.  
194 Se prop. 1972:138. 
195 Se prop. 1973:90 och prop. 2009/10:80. 
196 Se prop. 2009/10:147 och prop. 2016/17:108.  
197 För en genomgång av Europakonventionens ökade betydelse vid domstolars rättstillämpning, se Victor, 
Svenska domstolars hantering av Europakonventionen.  
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hänvisningen till Europakonventionen i 2005 års fall utgjorde ”en erinran om det höga 

skyddsvärde som rätten till liv tillerkänns också enligt konventionen”.198 

Givet hur högt mänskligt liv skattas framstår det i och för sig som förenligt med lagtexten i 24 

kap. 1 § BrB att i den intresseavvägning som enligt BrB:s förarbeten alltid ska avgöra en 

nödvärnsgärnings försvarlighet i princip bedöma det ”uppenbart oförsvarligt” att använda 

våld som kan döda angriparen när det funnits en möjlighet att dra sig undan och på så sätt 

spara människoliv. Att som utgångspunkt kräva att en angripen, även när också angreppet är 

livsfarligt, flyr snarare än använder potentiellt dödande försvarsvåld framstår alltså som en 

rimlig, eller i vart fall godtagbar, lagtolkning. De återstående problemen handlar om hur detta 

krav ställs av HD.   

6.2  Problemet med språket och systematiken   

6.2.1  Betydelsen av ordet ”avvärja” 

HD har systematiskt förankrat flyktskyldigheten i det behövlighetskrav som går ut på att nöd-

värnsgärningen inte ”klart får avvika från vad som krävts för att avvärja faran”, som hämtats 

från brottsbalkspropositionen och gjorts till ett led i försvarlighetsbedömningen. I Svenska 

akademiens ordlista används termer som ”slå tillbaka anfall” och ”hindra slag att träffa” för 

att beskriva vad ”avvärja” innebär.199 Gemensamt för termerna är att de avser en aktiv hand-

ling som riktas mot ett angrepp och som stoppar detta. En flykt är inte riktad mot, utan från, 

angreppet och flyktens påverkan på angreppet är endast medelbar. Det framstår därför inte 

som språkligt riktigt att härleda ett flyktkrav ur att nödvärnsgärningen inte klart får avvika 

från vad som krävts för att ”avvärja” angreppet. En sådan användning av ordet ”avvärja” 

stämmer heller inte överens med lagstiftningshistoriken. Enligt SL var ordet tydligt kopplat 
                                                
198 Se Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, s. 365. Även om artikel 2 i Europakonvent-
ionen av allt att döma inte hade någon materiell betydelse i 2005 års fall så har den en nödvärnsdimension. I 
förhållande till huvudregeln i p. 1 om att ”[i]ngen avsiktligen [skall] berövas livet” finns i p.2 och p.2 a) ett un-
dantag för fall där någon dött av våld ”som var absolut nödvändigt (…) för att försvara någon mot olaglig 
våldsgärning”. Europakonventionen förpliktar konventionsstaterna att respektera konventionsrättigheterna (se 
artikel 1), och de fall där Europadomstolen har prövat om dödligt försvarsvåld enligt artikel 2 p.2 a) varit ”abso-
lut nödvändigt” har rört polisers och militärers dödande i statens tjänst och gett dessa personer ett förhållandevis 
vidsträckt bedömningsutrymme, se framförallt McCann med flera mot Förenade kungariket, Andronicou och 
Constantinou mot Cypern samt Giuliani och Gaggio mot Italien. Vid sidan av den negativa förpliktelse som 
artikel 2 medför för konventionsstaterna (att inte beröva någon livet i strid med artikeln) rymmer artikeln även, 
som framgår av Europadomstolens avgörande i Osman mot Förenade kungariket, en positiv förpliktelse för sta-
terna att aktivt skydda livet på människorna inom deras jurisdiktioner från andra individers våldsbrott. Om denna 
positiva förpliktelse inverkar på nödvärnsrätten mellan enskilda är oklart och internationellt omdiskuterat, se för 
brittisk diskussion i ämnet Leverick, s. 347–362 och jfr replik från Smith, s. 958–962. Se för redogörelse för tysk 
diskussion, Boucht, s. 331–334.  
199 SAOL 2015, s. 69.  
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till våldsanvändning och det föreskrevs följaktligen i den ”stora” nödvärnsregeln att den som 

handlat i nödvärn inte skulle ansvara för ”den skada, som man till farans afvärjande gör”.200 

1832 års lagkommittés kasserade krav på att nödvärnsrätten inte skulle gälla den som kunde 

komma undan angreppet utan våld formulerades i stället som att angreppet inte skulle ha kun-

nat ”afböjas” utan våld.201  

Det finns mot den här bakgrunden inga skäl att tro att det som i propositionen uttalades om att 

”det våld som används icke får stå i klar disproportion till vad som erfordras för att avvärja 

den hotande faran” syftar på något annat än det våld som krävts för att med våld avvärja faran. 

Ovan har bedömningen gjorts att det i och för sig ryms i kravet på att nödvärnsgärningen inte 

får vara ”uppenbart oförsvarlig” att en angripen i första hand måste fly snarare än att använda 

potentiellt dödande våld. Frågan om det funnits en flyktskyldighet bör dock bedömas just uti-

från om det varit ”uppenbart oförsvarligt” att stanna kvar och inte med hänvisning till ett 

förarbetshärlett behövlighetskrav som av allt att döma inte avsetts att ha någonting med flykt 

att göra. Så gjorde HD i 1999 års fall, där domstolen kom fram till att det inte varit uppenbart 

oförsvarligt av den angripne att stanna kvar och att inte heller det utövade förvarsvåldet hade 

varit uppenbart oförsvarligt.202 

6.2.2  Ytterligare problem med sammanblandningen av flykt och avvärjande 

HD:s lösning i 1999 års fall innebar alltså att flyktfrågan prövades separat i försvarlighetsbe-

dömningen, i ett första led. Först bedömdes om det överhuvudtaget hade varit tillåtet för den 

angripne att stanna och försvara sig med våld. Sedan bedömdes det utövade våldets tillåtlighet 

i relation till andra våldsalternativ. Flyktfrågan var utagerad när bedömningen väl gjorts att 

det inte hade varit uppenbart oförsvarligt av den angripne att stanna kvar.  

Lösningen stämmer överens med vad som gäller i ett antal andra straffrättsordningar där den 

angripne har en presumtiv skyldighet att fly. Enligt såväl dansk som norsk rätt tillåts en nöd-

värnsgärning om den dels är tillräckligt försvarlig, dels är nödvändig.203 Frågan om den 

angripne borde ha dragit sig undan bedöms i de båda länderna separat, utifrån försvarlighets-

                                                
200 Se ovan 3.3.1.  
201 Se ovan 3.2. I sammanhanget kan också nämnas att nödstadgandet enligt dess lydelse fram till 1994 års re-
form definierade nödgärningen som syftande till att ”avvärja fara för liv eller hälsa”.   
202 Se vidare ovan 5.2.1. I domen talas om vilka alternativ som förelegat för att ”avvärja” eller ”undvika” an-
greppet.  
203 Enligt det danska försvarlighetsrekvisitet får gärningen inte uppenbart gå utöver vad som är försvarligt (se 13 
§ i den danska straffeloven) och enligt det norska får gärningen inte vara obetingat otillbörlig (se 48 § i den 
norska straffeloven och jfr ovan 6.1.2 där det framgår att 1934 års sakkunniga använde samma uttryck för att 
beskriva försvarlighetskravet i SL:s lilla nödvärnsregel).  
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kravet. Om det i och för sig var försvarligt att den angripne stannade och försvarade sig (och 

nödvärnsgärningen överhuvudtaget stod i rimlig proportion till angreppet) är frågan som se-

dan följer av nödvändighetskravet om det utövade våldet var nödvändigt för att kunna stoppa 

angreppet med våld.204 Även enligt den amerikanska modellstrafflagen Model Penal Code, 

som ligger till grund för nödvärnsregleringen i ett antal delstater, skiljs frågan om den an-

gripne borde ha dragit sig undan från frågan om våldet varit tillräckligt nödvändigt för att 

stoppa angreppet.205  

Den flyktregel som HD etablerade i 2005 års fall innebär däremot att flykt likställs med våld 

som medel för att ”avvärja” ett angrepp. I stället för en tvåstegsprövning, där det först prövas 

om den angripne varit tvungen att fly och sedan – om så inte bedömts vara fallet – om det 

utövade våldet varit tillräckligt behövligt, görs en enda behövlighetsbedömning. Den inklude-

rar både flyktalternativ och våldsalternativ. Konsekvensen blir att flyktskyldigheten aldrig 

riktigt upphör. HD bedömde i 2005 års fall att den angripne antingen borde ha flytt innan han 

högg tillbaka eller senare, som ett komplement till ett ”mindre förödande” försvarsvåld. Fak-

tumet att flykt räknas som ett ”avvärjande” medför alltså att den angripne inte endast ska se 

sig om efter utvägar innan han bestämmer sig för att försvara sig utan också att han i varje led 

av försvaret ska fundera över om det redan åstadkomna nödvärnsvåldet i kombination med ett 

springande från platsen räcker för att komma undan. Nödvärnsrätten reduceras på så sätt, i de 

farligaste fallen, till en rätt för den angripne att försvara sig till dess han kan springa allt vad 

han har (eftersom ett icke-våldsamt ”avvärjande” vid det laget är möjligt). Nödvärnsrätten vid 

självförsvar har inte i något historiskt lagstiftningsärende varit tänkt på det sättet.206 Förmod-

ligen därför att det framstår både som strängt och orealistiskt att den angripne väl indragen i 

en dödskamp ska behöva försvara sitt liv med, bildligt talat, ena foten utanför dörren.  

Flyktfrågan borde, i linje med HD:s dom i 1999 års fall och i linje med vad som sagts ovan 

under 6.2.1, prövas i ett första led utifrån frågeställningen om det varit uppenbart oförsvarligt 

att stanna kvar. Om så inte bedöms vara fallet bör frågan vara avklarad och behövlighetsledet 

i försvarlighetsbedömningen uteslutande ta sikte på vilket våld som krävts för att med våld 

avvärja angreppet.207   

                                                
204 Se angående dansk rätt Jensen & Toftegaard, s. 146 och angående norsk rätt Matningsdal & Bratholm, s. 383.  
205 Enligt 3.04 § b Model Penal Code krävs för att dödligt nödvärnsvåld ska kunna tillåtas dels att den angripne 
inte hade kunnat dra sig undan utan våld med ”complete safety”, dels att det utövade våldet var ”necessary” 
(enligt den angripnes uppfattning).  
206 Jfr ovan kap. 3.  
207 Jfr justitierådet Victors skiljaktiga mening i 2005 års fall, som justitierådet Blomstrand anslöt sig till, där 
flyktfrågan och frågan om det utövade våldets behövlighet tydligt separeras i försvarlighetsbedömningen.  



 69 

6.3  Problemet med ideologin   

6.3.1  Den försummade flyktsäkerheten  

Den intresseavvägningsmodell som BrB bygger på förutsätter att den angripne, när dennes 

intressen vägs mot angriparens intressen, har en fördel som ytterst innebär att hens liv och 

hälsa i utgångsläget ska tillmätas större vikt än angriparens liv och hälsa.208 Utan denna fördel 

– som är motiverad av skillnaden i skuld mellan den angripne och angriparen – finns ingen 

specifik nödvärnsrätt, som kan skiljas från den likaledes intresseavvägningsbaserade nödrät-

ten. Nödrättens intresseavvägning är oviktad och kan därför (exempelvis) aldrig resultera i att 

intresset av ett liv rättfärdigar utsläckandet av ett annat.209  

I svensk nödvärnsrätt har den angripnes fördel kommit till uttryck i att nödvärnsgärningen 

måste vara ”uppenbart” oförsvarlig för att vara otillåten och i det korresponderande förarbets-

uttalandet enligt vilket den angripne ska ha ”breda marginaler” för sitt handlande. HD har i 

2005 års fall uttalat att en angripen som står inför att tillgripa livsfarligt våld, ”trots” dessa 

marginaler, är skyldig att i första hand fly eller undkomma angreppet med något annat icke-

våldsamt medel.  

Det framstår utifrån intresseavvägningsmodellen som tämligen oproblematiskt (och snarast 

ganska självklart) att kräva att den angripne flyr snarare än att utöva livsfarligt våld om det är 

säkert för honom att göra det. Då finns i ena vågskålen den fysiska och psykiska olägenheten 

som flykten innebär för den angripne och i den andra angriparens liv. Även om angriparen ska 

ha en betydande fördel i utgångsläget kan den knappast motivera att intresset för honom av att 

slippa viss olägenhet trumfar intresset av en annan människas liv.  

Det förhåller sig annorlunda i ett fall där det är oklart om den angripne kan komma undan 

angreppet genom att fly.210 Frågan blir då om oklarheten i fråga om flyktsäkerheten ska gå ut 

över den angripne på så sätt att han tvingas fly trots att han då utsätter sig för risken att jagas 

ikapp, eller om oklarheten ska gå ut över angriparen på så sätt att han får utsättas för livsfar-

ligt motvåld trots att den angripne kanske hade kunnat fly i stället. Om risken för flyktens 

misslyckande kunde kvantifieras och det i ett givet fall är omkring 50 procent säkert att den 

angripne kan komma undan genom flykt så vore det oförenligt med intresseavvägningsmo-

                                                
208 Se vidare ovan under 2.2.3. 
209 Det uppstår så att säga ett dödläge i avvägningen eftersom båda vågskålarna väger precis lika. Se angående 
nödrätten enligt 24 kap. 6 § BrB t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, s. 224.  
210 Oklarheten kan t.ex. bero på terrängen eller angriparens respektive den angripnes fysiska förutsättningar.  
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dellen att kräva att denne drar sig undan angreppet eftersom det skulle innebära att angripa-

rens och den angripnes intressen vägs lika (eller att angriparens intressen rentav tillmäts något 

större vikt).  

För att den angripnes intressen ska väga tyngre än angriparens – vilket ska vara fallet enligt 

24 kap. 1 § BrB – krävs att oklarheten angående flyktsäkerheten i någon utsträckning går ut 

över angriparen. Enligt den amerikanska modellstrafflagstiftningen Model Penal Code, som 

nämnts ovan, får en angripen inte använda ”deadly force” om ”the actor knows that he can 

avoid the necessity of using such force with complete safety by retreating”.211 Eftersom det 

sällan står klart att det har varit fullkomligt säkert att fly, och att den angripne dessutom vetat 

detta, utlöser regeln i praktiken sällan någon flyktskyldighet.212 

Flyktsäkerhetskravet i Model Penal Code är alltså mycket högt ställt och det är givetvis tänk-

bart att i stället kräva ”rimlig säkerhet” i flykten eller liknande.213 Oavsett var ribban mer 

exakt läggs så måste dock rimligen den angripnes flyktsäkerhet ha central betydelse för flykt-

skyldigheten i en straffrättsordning som bygger på intresseavvägningsidén, eftersom 

avvägningen annars inte är viktad till den angripnes fördel. Det är därför problematiskt att HD 

i 2005 års fall endast konstaterar att det varit ”möjligt” för den angripne att bege sig från plat-

sen, utan att alls beröra frågan om hur säkert ett flyktalternativ måste vara för att det ska 

betraktas som ”möjligt”. Som Borgeke framhåller tycks HD snarast ha gjort bedömningen att 

riskerna för den angripne i flykten i princip saknade relevans för flyktskyldigheten.214  

Den enda omständighet som HD lyfte fram som kan tänkas ha haft med flyktsäkerhet att göra 

var att människor uppehöll sig i närheten av angreppsplatsen.215  Frågan om någon som utsätts 

för ett våldsamt överfall generellt är säkrare för att det finns människor i närheten är dock  
                                                
211 Se Model Penal Code 3.04 § b ii. I kommentaren uttalas att kravet på fullkomlig säkerhet medför att ”all 
doubts will be resolved in the actor’s favor”, se Model Penal Code and Commentaries, s. 55. 
212 Jfr Sangero, s. 205.  
213 Det bör i sammanhanget också noteras att den angloamerikanska straffrätten inte skiljer mellan ”objektiva” 
rättfärdigande omständigheter och ”subjektiva” ursäktande omständigheter, se angående detta t.ex. Eser, s. 621 ff. 
Ur svensk synpunkt framstår det som dogmatiskt märkligt att fästa avgörande vikt vid frågan om just den an-
gripne visste att det fanns ett säkert flyktalternativ. Eftersom nödvärn här är en rent objektiv ansvarsfrihetsgrund 
bör det i den ”kognitiva” delen av ett tänkt svenskt flyktsäkerhetskrav inte endast krävas att just den angripne 
inte visste att det fanns ett tillräckligt säkert flyktalternativ utan också att någon i dennes ställe inte borde ha 
vetat det, för att nödvärnsgärningen ska vara rättfärdigad. Jfr följande uttalande av HD i 2005 års fall: ”Pröv-
ningen av om det kunnat krävas av D.D. att han skulle ha handlat på ett annat sätt än han gjorde för att avvärja 
angreppet bör ske utifrån objektiva utgångspunkter”.  
214 Se Borgeke, s. 583. Jfr justitierådet Victors skiljaktiga mening, som justitierådet Blomstrand anslöt sig till, 
som tog fasta på att det inte var visat att den angripne hade en säker flyktväg.  
215 HD har tidigare uttalat sig om betydelsen av att människor uppehöll sig vid angreppsplatsen dels i NJA 1970 
s. 58, där förekomsten av människor på korvbaren enligt domstolen inte hade betydelse för försvarlighetsbedöm-
ningen, dels i NJA 1977 s. 655, där människorna i närheten av angreppsplatsen däremot ansågs minska 
angreppets farlighet.  
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ytterst empirisk och har besvarats nekande i en omfattade amerikansk studie. Hart & Miethe 

undersökte i studien våldsbrott som rapporterats i den federala, årliga brottsofferenkäten Nat-

ional Crime Victimization Survey216 och de fann att utomstående hade varit närvarande vid 

nästan 80 procent av alla misshandelsfall som ägt rum på offentliga platser.217 I en klar majo-

ritet av fallen hade de utomståendes närvaro enligt brottsoffret inte gjort någon skillnad.218 

I avsaknad av stöd för att närvaron av utomstående allmänt sett skapar säkerhet för den an-

gripne bör inte förekomsten av människor i området kunna läggas till grund för slutsatsen att 

det har funnits ett säkert flyktalternativ.219  Och frågan om det funnits ett tillräckligt säkert 

flyktalternativ för den angripne måste, som framgått ovan, ha avgörande betydelse vid be-

dömningen av om det funnits en flyktskyldighet för att den svenska nödvärnsrätten ska hänga 

ihop med dess grundpremiss om den angripnes fördel.     

6.3.2  Måste den angripne göra precis vad som helst?  

Nära besläktad med flyktdiskussionen är frågan om den angripne är tvungen att, om möjligt, 

undvika våldsanvändning genom att ge efter för angriparens vilja. På SL:s tid ansåg Hagströ-

mer, som nämnts ovan, att man skulle kräva en oacceptabel uppoffring av den angripne om 

denne var tvungen att lyfta på hatten för att undkomma ett livsfarligt angrepp istället för att få 

bemöta det.220 Denna gamla idé om att den angripne i princip inte ska behöva uppoffra några 

egna intressen är i grunden oförenlig med den intresseavvägningsmodell som BrB bygger 

på.221 Frågan om den angripne i vissa fall måste ge efter för angriparen på något sätt, till und-

vikande av angreppet, kan knappast besvaras kategoriskt utan måste avgöras genom 

försvarslighetsbedömningens intresseavvägning.222 Även i det här avseendet har dock HD i 

2005 och 2009 års fall skapat oklarhet genom att vid uppställandet av det långtgående kravet 

på att den angripne ska göra något annat än att använda livsfarligt våld inte betona dennes 

tänkta, priviligierade ställning.  

                                                
216 Enkäten samlar årligen in uppgifter från ett representativt urval av 90 000 amerikanska hushåll, som omfattar 
160 000 personer, se Bureau of Justice Statistics, tillgänglig via: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail 
&iid=245. 
217 Hart & Miethe, s. 643.  
218 Hart & Miethe, s. 641.  
219 Såvida det inte av någon anledning kan fastställas att just de personer som befann sig i närheten skulle ha 
kunnat stoppa angreppet. Så skulle t.ex. kunna vara fallet om det i flyktvägen ligger en för tillfället befolkad 
övningsplats för poliser. Se vidare angående problemet med att tillmäta utomståendes närvaro betydelse vid 
försvarlighetsbedömningen, Wallén, s. 161.  
220 Se ovan under 3.3.2.  
221 Boucht tycks dock, på oklara grunder, anse att principen om att den angripne inte ska behöva uppoffra egna 
intressen fortfarande avspeglar gällande rätt, se Boucht, s. 327.  
222 Jfr ovan under 3.4. 



 72 

Om avvägningen mellan den angripnes och angriparens intressen inte görs med utgångspunk-

ten att den förres intressen ska ha betydande företräde – utan i stället har karaktären av ett 

”fritt” vägande – är det svårt att föreställa sig vad den angripne inte skulle behöva göra hellre 

än att försvara sig med livsfarligt våld. 

Ponera att den angripne ställs inför valet att få ett finger avhugget eller att knivhuggas i brös-

tet och har tre sekunder på sig att bestämma sig.223 Ska han då få hugga angriparen på ett 

livsfarligt sätt i stället för att offra sitt finger? Om inte den angripnes intressen tillmäts avse-

värt större vikt än angriparens vore det ofrånkomligt att avvägningen skulle resultera i att den 

angripnes finger fick ge vika för angriparens liv.  Det är säkerligen inte så gällande rätt ska 

uppfattas men det faktum att HD i 2005 och 2009 års fall inte har satt upp tydliga gränser för 

”göra något annat-kravet”,224 gränser betingade av fördelen som den angripnes intressen ska 

ha, gör att det framstår som oklart om den angripne måste utstå även förhållandevis allvarliga 

kränkningar för att inte behöva använda livsfarligt försvarsvåld. 

6.4  Problemsammanfattning och överbryggningar 
Att en angripen i vissa fall måste dra sig undan är förenligt med den intresseavvägningsidé 

som ligger till grund för den svenska nödvärnsrätten vid självförsvar.225 Vare sig lagtext och 

förarbeten eller tidigare praxis sätter hinder för en sådan, potentiell skyldighet.226 Vad som 

skapat sprickor i helheten är sättet på vilket flyktkravet har ställts av HD i 2005 års fall. 

Ett första problem är att det går emot tydliga förarbetsuttalanden att ställa strängare krav på 

den som är utsatt för ett livsfarligt angrepp. Detta problem ”självläker” dock av att det genom 

lagtextens utformning och dess underliggande idéer är förutsatt att försvarlighetsbedömningen 

kan skifta över tid och att det mot bakgrund av normutvecklingen i samhället inte är obefogat 

att hävda att det definitionsmässigt är uppenbart oförsvarligt att riskera människoliv när man 

kan klara sig genom att dra sig undan.227  

Ett andra problem är att HD har härlett flyktkravet ur det behövlighetsrelaterade förarbetsut-

talandet om att nödvärnsvåldet inte får stå i klar disproportion till vad som krävts för att 

                                                
223 Angriparen i exemplet kommer att realisera hotet om inte den angripne erbjuder sitt finger och den angripne 
har ingen möjlighet att fly platsen eller att komma undan på något annat sätt.  
224 Samtidigt som domstolen har tolkat ordet ”avvärja” som att det kan avse även handlingar som inte består i 
självförsvar.  
225 Se ovan 2.2.3 och 3.4.  
226 Se ovan 5.4 och 6.1.2.  
227 Se ovan 6.1.2.  
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avvärja faran, som etablerades som ett led i försvarlighetsbedömningen i 2005 års fall.228 

Förutom att det är rent språkligt felaktigt att påstå att flykt kan ”avvärja” ett angrepp så är det 

tydligt att behövlighetskravet i förarbetena var tänkt att ta sikte endast på den mängd våld som 

krävts för att med våld avvärja angreppet. Genom att flyktskyldigheten gjorts till en fråga om 

nödvärnsvåldets behövlighet upphör den dessutom i princip aldrig. Nödvärnsrätten reduceras i 

stället i de allvarligaste fallen till en rätt att försvara sig till dess man kan fly ett ännu på-

gående angrepp. Det vore mer i överensstämmelse med lagstiftningens intentioner om 

bedömningen av om den angripne borde ha flytt separerades från bedömningen av hur mycket 

våldet som krävts för att avvärja angreppet. Flyktfrågan borde, som i 1999 års fall, prövas i ett 

första led utifrån frågeställningen om det varit uppenbart oförsvarligt att stanna och försvara 

sig.  

Ett tredje problem är att utformningen av HD:s krav på att den angripne i första hand ska fly 

eller komma undan med något annat icke-våldsamt medel inte ger dennes intressen någon 

tydlig fördel framför angriparens.229 Det här är det mest djupgående problemet eftersom det 

urholkar den idémässiga kärnan i den svenska nödvärnsrätten vid självförsvar, nämligen att 

den angripnes liv och hälsa ska väga tyngre än angriparens på grund av den senares skuld. För 

att nödvärnsrätten ideologiskt ska hänga ihop krävs att den angripne bara är skyldig att fly om 

denne kan göra det utan att riskera liv och hälsa och inte heller i övrigt avkrävs orimligt 

långtgående självuppoffringar till undvikande av våldsanvändning. 

  

                                                
228 Se ovan 6.2.  
229 Se ovan 6.3.  
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7 Konflikten mellan ideal, straffrätt och verklighet  

7.1  Ideala angrepp kontra nödvärnsrättsliga angrepp   
Namnen på de karaktärer som står i centrum för uppsatsen – ”den angripne” respektive ”an-

griparen” – ger vissa omedelbara associationer. De frammanar en bild av ett plötsligt möte 

mellan en godmodig människa som lever sitt lilla liv och en främling som störtar in i det med 

onda avsikter. När vi betraktar bilden ligger våra sympatier givetvis hos den hygglige, över-

rumplade stackaren. Det är nog ofta en sådan person människor tänker på när de säger att det 

är självklart att man måste ha rätt att försvara sig.230 Den moderata riksdagsmannen Knut 

Wachtmeister uttryckte saken på följande sätt i en uppmärksammad motion från 1982 om att 

stärka nödvärnsrätten.231  

För den vanliga människan förefaller det näst intill otroligt att man inte skall kunna försvara 
sig själv och sin egendom utan att riskera påföljd om man råkar ta i litet för hårt mot busen i 
fråga. 

Straffrättsligt har rollerna angripen respektive angripare en avsevärt mer begränsad betydelse. 

De säger ingenting om människors karaktärer och livsomständigheter utan beskriver bara hur 

två människor enligt straffrätten förhåller sig till varandra i ett visst avseende, i ett givet 

ögonblick.232 En person som i stunden gör eller omedelbart ska göra något på visst sätt brotts-

ligt mot en annan person, t.ex. misshandla denne, är en angripare och den andra personen en 

angripen, oavsett hur verkligheten ser ut i övrigt.  

Nödvärnsrätten enligt 24 kap. 1 § BrB ställer inga krav på att angriparen är en ”buse” och att 

den angripne är en ”vanlig människa”. Som framhållits ovan bygger fördelen som den an-

gripne ska ha i avvägningen mellan de bådas intressen på att angriparen har skuld, men den 

skuld som räknas i sammanhanget är den rent episodiska, d.v.s. den han dragit på sig genom 

det aktuella brottsliga angreppet.233 På motsvarande sätt bedöms den angripne i utgångsläget 

vara utan skuld på grund av att hen i själva situationen inte har inlett något angrepp.  

Det sagda kan illustreras med följande exempel. En yrkeskriminell mördade på förmiddagen 

ett vittne i en kommande huvudförhandling. Därefter åkte han till en lunchrestaurang för att 

äta. Medan han äter får den mördade personens bror reda på vad som har hänt och var mör-

                                                
230 Jfr Epps, s. 303 f.  
231 Motion 1981/1982:299. 
232 Jfr angående straffrättens ”avkontextualisering” Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 134 ff.  
233 Se vidare angående skillnaden mellan episodisk och dispositionell skuld Jareborg, Uppsåt och klander, s. 732 
ff.  
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daren befinner sig. Trots att brodern inte är någon våldsam person, tvärtom, plockar han i sin 

sorg och vrede fram sitt jaktgevär och åker till restaurangen för att döda mördaren. Han ställer 

sig utanför entrén där han osäkrar vapnet och ställer in siktet mot mördaren, som är på väg ut.  

I den beskrivna situationen är den förkrossade brodern i straffrättslig mening angriparen och 

den kallblodige mördaren den angripne. Förmiddagens händelse, och mördarens generella 

amoralitet, ligger utanför det verklighetsutsnitt som ska vara relevant för nödvärnsbedöm-

ningen.234 Det brottsliga angrepp som mördaren utsätts för är av det allra grövsta och 

farligaste slaget och han har därför i princip rätt att använda så mycket nödvärnsvåld som 

överhuvudtaget kan tillåtas.235  

Som framgår av det tillspetsade exemplet gagnar en generösare nödvärnsrätt även personer 

som har ytterst lite gemensamt med riksdagsman Wachtmeisters ”vanliga människa” eller 

med det ”ideala brottsoffer” som enligt den norska kriminologen Nils Christies berömda teori 

får samhällets största sympatier.236 Omvänt medför en mer begränsad nödvärnsrätt att perso-

ner som väcker bestörtning genom sin livsföring i lägre utsträckning frias för våldsgärningar 

som för många framstår som tvivelaktiga på grund av kontexten, trots att de i straffrättslig 

mening är begångna i nödvärnssituationer.  

7.2  ”Den angripne” i verkligheten  
Den angripne D i 2005 års fall var långtifrån något idealt brottsoffer. Han var kriminellt belas-

tad, narkotikapåverkad och knivbeväpnad. Angriparen var ingen plötslig främling utan en 

bekant till den angripne, med liknande livsstil. De båda hade stämt träff för att göra upp i ett 

utpressningsbetonat mellanhavande (där D i och för sig var ”offret”). Såväl ett skiljaktigt hov-

rättsråd som RÅ gjorde gällande att D på grund av att han måste antas ha varit förberedd på 

                                                
234 I sammanhanget kan noteras att verklighetsutsnittet enligt svensk nödvärnsrätt framstår som ovanligt tunt ur 
ett internationellt perspektiv, framförallt i fråga om hur ”mycket” av den angripne som tas in i bedömningen. I 
flertalet rättsordningar krävs att den angripne har haft ett självförsvarssyfte med sin gärning för att den ska kunna 
tillåtas, jfr angående detta Fletcher, A Crime of Self-Defense, s. 25. Även i övrigt ställs i andra länder hårdare 
krav på den angripne för att denne ska ha ”full” nödvärnsrätt än att han i stunden inte inlett något eget brottsligt 
angrepp. Enligt tysk rätt begränsas den angripnes nödvärnsrätt om han har provocerat fram angreppet. Hur 
mycket den begränsas vid olika former av provokation är föremål för diskussion, se Herrmann, s. 748 ff. I många 
amerikanska delstater tillämpas en provokationsdoktrin (ibland benämnd provoking the difficulty) som innebär 
att den som med avsikt har provocerat fram ett angrepp i syfte att kunna skada angriparen – om än bara genom 
att retas eller dylikt – inte på grund av nödvärn kan undgå ansvar, se Brooks, s. 540 ff. 
235 Jfr ovan 4.2.2.2.  
236 Se Christie, Ideal Victim. Det ideala brottsoffret kännetecknas enligt Christie av att: i) offret är svagt, ii) off-
ret är involverat i en respektabel aktivitet, iii) offret är på väg till eller från en plats hen inte kan förebrås för, iv) 
gärningsmannen är i överläge och kan beskrivas i negativa ordalag, v) gärningsmannen är okänd och saknar 
relation till offret, samt att vi) offret har tillräckligt inflytande i samhället för att kunna hävda sin ställning som 
offer.   
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våldsamheter skulle ha en mer begränsad nödvärnsrätt än vad det livsfarliga angreppet nor-

malt hade motiverat. Norée har i en kritisk kommentar rentav hävdat att D inte borde ha 

tillerkänts någon nödvärnsrätt alls på grund av att det enligt henne rörde sig om en ”framkal-

lad nödvärnssituation”.237  

Idén om att nödvärnsrätten kan decimeras eller helt upphöra därför att en angripen genom 

destruktiv livsföring har försatt sig i en farlig situation har vare sig stöd i lag, förarbeten eller 

praxis.238 Antingen är man utsatt för ett brottsligt angrepp och får göra allt det våld som i situ-

ationen inte är uppenbart oförsvarligt eller så är man inte utsatt för ett brottsligt angrepp och 

då är inget våld tillåtet.239 D var tveklöst utsatt för ett mycket allvarligt brottsligt angrepp och 

lagen gav därför inte HD något annat val än att tillerkänna honom ”full” nödvärnsrätt. Frågan 

var hur långt nödvärnsrätten skulle sträcka sig i ett fall där liv stod mot liv. D:s fall är relativt 

representativt för sådana situationer.  

Av BRÅ:s statistik över dödligt våld240 i Sverige framgår att knivvåld är den klart vanligaste 

våldsmetoden och att gärningsmannen och offret i 80 procent av alla fall under 2000-talet 

kände varandra sedan tidigare.241 Såväl offer som gärningsmän var i stor utsträckning påver-

kade av alkohol eller narkotika.242 Minst 30 procent av offren, och ännu fler gärningsmän, 

hade missbruksproblem.243 Såväl gärningsmän som offer tillhörde överhuvudtaget i hög grad 

de lägsta socioekonomiska skikten.244 En utvecklingslinje som synts på senare år är att alltfler 

dödsfall har kopplingar till konflikter i kriminella miljöer – från 6 procent i början av 1990-

talet till 16 procent för perioden 2008-2013.245 Samtidigt har det dödliga våldet mellan obe-

kanta minskat kontinuerligt alltsedan 1990.246 

                                                
237 Se Norée, s. 414 f. Från det ”framkallade” nödvärnet skiljer Norée ”klassiska nödvärnsfall” som, jag antar 
(begreppet definieras inte närmare), är sådana där den angripne påminner mer om riksdagsmannen Wachtmeis-
ters vanliga människa och Christies ideala brottsoffer.  
238 Jfr Jareborg, Nödvärnsrätten, s. 1037.  
239 Som HD klargjorde i 2005 års fall är det inte fråga om ett sådant brottsligt angrepp som ger rätt till nödvärn 
om två personer har kommit överens om att göra upp med våld och någorlunda håller sig till den förutsatta 
våldsmängden. Omständigheterna i målet gav inte stöd för att D hade kommit överens med angriparen om 
knivslagsmål.  
240 Med dödligt våld menas i sammanhanget uppsåtligt dödande (mord, dråp och barnadråp) samt oaktsamt dö-
dande genom uppsåtligt våld (misshandel och grov misshandel), se BRÅ 2017, s. 26.  
241 BRÅ 2017, s. 55 & 57.  
242 Se BRÅ 2017, s. 62. År 2000–2013 var 45 procent av gärningsmännen och 39 procent av offren påverkade av 
alkohol. År 2010–2013 var närmare 20 procent av offren, och något fler gärningsmän, påverkade av narkotika. 
Andelen narkotikapåverkade offer har ökat kraftigt sedan 00-talets första år.  
243 BRÅ 2017, s. 62.   
244 BRÅ 2017, s. 60 f.  
245 BRÅ 2015, s. 21.  
246 BRÅ 2017, s. 57. 



 77 

Personer som utsätts för, och därmed i princip har rätt att försvara sig mot, livsfarligt våld har 

alltså i många fall lite gemensamt med den ”vanliga människa” som riksdagsmannen Knut 

Wachtmeister ville slå vakt om i den ovannämnda motionen och delar få egenskaper med 

Christies sympatiskapande ideala brottsoffer. De är i stor utsträckning socialt marginaliserade 

och alkohol- eller narkotikapåverkade. De angrips i regel av personer de känner och allt oftare 

på grund av konflikter relaterade till kriminella mellanhavanden. Det är följaktligen i prakti-

ken inte främst den ”vanliga” människans nödvärnsrätt som har inskränkts genom HD:s 

långtgående flyktkrav.   

7.3  Vådan av att väga förtappade själar   
Som framhållits ovan är det mest grundläggande problemet med utformningen av HD:s långt-

gående krav på att den angripne, när liv står mot liv, i första hand ska fly (eller göra något 

annat icke-våldsamt) att det inte nämnvärt sätter den angripnes intressen före angriparens. 

Fundamentet för den svenska nödvärnsrätten vid självförsvar är att den angripne ska ha en 

fördel i försvarlighetsbedömningens intresseavvägning, som ytterst innebär att intresset av 

dennes liv ska tillmätas större vikt än intresset av angriparens liv. Detta fundament rämnar när 

bedömningen av om den angripne borde ha flytt angreppet inte utgår från frågan om det varit 

tillräckligt säkert för honom att göra det.  

Rättsdogmatiskt har förekomsten av denna avvikelse från hur nödvärnsrätten borde vara kun-

nat konstateras men rättsdogmatiken kan inte förklara vad den beror på. En möjlig, 

utomrättslig (del)förklaring till att HD inte har förmått att upprätthålla grundidén om den an-

gripnes fördel när det kommit till livsfarligt försvarsvåld skulle kunna vara att 

verklighetsutfallet har oroat.247 De ”vanliga” människor vars självförsvarsrätt är okontroversi-

ell i det omgivande samhällets ögon utsätts sällan för livsfarliga angrepp. De som i praktiken 

främst kommer i åtnjutande av den maximala nödvärnsrätten är i stället människor på sam-

hällets botten som, allt oftare i kriminella kretsar, lever allmänt riskabla liv. Även om det 

omöjligen kan ledas i bevis kan det heller inte uteslutas att rädslan för att ”fel” personer ska 

komma att frias på grund av nödvärn har haft viss betydelse för de långtgående restriktioner 

HD har satt upp för användandet av livsfarligt nödvärnsvåld.248   

                                                
247 Det kan i sammanhanget påpekas att det inte finns ett enda fall där HD med tillämpning av BrB har friat en 
tilltalad från ansvar för dödligt våld på grund av nödvärn.  
248 Enligt Lernestedt är statsmakten generellt rädd för att ansvarsfrihetsgrunderna ska urholka straffbudens bete-
endestyrande verkan och han menar att denna rädsla också kan komma till uttryck i domstolars uttolkning av 
ansvarsfrihetsgrunderna, se Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 101 f. 
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8  Avslutning 

8.1  Sammanfattande slutsatser  
Ska man få försvara sig när man istället kan fly? Hur en given straffrättsordning besvarar frå-

gan som stått i centrum för uppsatsen beror på dess grundläggande idéer om varför 

nödvärnsvåld alls ska tillåtas. Uppsatsen har utgått från Fletchers tre modeller för nödvärn i 

självförsvar, som vardera motsvarar en viss nödvärnsidé som leder till ett visst materiellt ut-

fall i flyktfrågan och i andra ideologiska grundfrågor. 

Ofrivillighetsmodellen bygger på uppfattningen att nödvärn bara kan tillåtas om den rena 

självbevarelsen tvingar den angripne att försvara sig.249 Den medför därför att den angripne 

måste fly så långt det är möjligt innan hen får försvara sig med våld. Inkräktandemodellens 

diametralt annorlunda grundidé är att ett angrepp är en slags krigshandling som måste få 

tryckas tillbaka för att inte inkräktaren ska segra.250 Modellen leder följaktligen till att den 

angripne har en orubblig rätt att stanna kvar och hålla ställningarna mot angriparen. Intresse-

avvägningsmodellen, slutligen, tillåter nödvärn därför att, och i den utsträckning, det är 

mindre dåligt att låta den angripne utöva annars otillåtet våld än att låta angriparen få fritt 

fram.251 Nödvärnsvåldets tillåtlighet avgörs genom en avvägning där den angripnes intressen i 

utgångsläget väger tyngre än angriparens, på grund av den senares skuld till angreppet. Mo-

dellen medför att den angripne har en skyldighet att fly när hans intresse av att stanna kvar – 

trots hans principiella fördel – inte väger tillräckligt tungt i förhållande till intresset av angri-

parens liv och hälsa.  

Jag har i uppsatsen visat att den svenska nödvärnsrättens utvecklingsstadier i hög grad mots-

varar de tre modellerna.252 Under medeltiden och fram till och med MB i 1734 års lag var 

ofrivillighetstanken styrande och den angripne hade som en följd av kravet på den rätta livs-

nöden en principiell skyldighet att i första hand fly angriparen.253 När 1864 års strafflag 

trädde i kraft hade den svenska nödvärnsrätten genomgått en ideologisk metamorfos och in-

kräktandeidén blivit dominerande.254  Den angripne hade en närmast obegränsad rätt att 

                                                
249 Se ovan 2.2.2.  
250 Se ovan 2.2.4.  
251 Se ovan 2.2.3.  
252 Se tabellen ovan under 2.2.5 och jfr tabellen under 3.5.  
253 Se ovan 3.1. 
254 Se ovan 3.3.  
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stanna och försvara sig och straffrättsordningen, som motiverades med att orätten inte skulle 

tillåtas segra genom den angripnes reträtt. 

Ytterligare ett sekel senare, när BrB infördes, hade intresseavvägningsidén tagit över.255 Nöd-

värn handlade inte längre om en absolut rätt att trycka tillbaka orätten. I stället framhölls i 

förarbetena att en avvägning av vad som är försvarligt alltid måste vara avgörande för nöd-

värnsvåldets tillåtlighet. Samtidigt påpekades att den angripne skulle ha en fördel framför 

angriparen i avvägningen i form av ”breda marginaler” för sitt handlande. Vad det nya synsät-

tet innebar för flyktfrågan diskuterades dock inte i BrB:s förarbeten. När HD i två avgöranden 

strax efter BrB:s ikraftträdande, NJA 1969 s. 425 och NJA 1970 s. 56, på grund av nödvärn 

friade de respektive tilltalade för knytnävsvåld, utan att tillmäta flyktmöjligheten någon vikt, 

drogs slutsatsen i doktrinen att den angripne enligt BrB har en allmän rätt att stanna och för-

svara sig.  

Enligt min uppfattning har dessa två avgöranden tolkats alltför extensivt.256 Det går inte att ur 

dem utläsa att frågan om en angripen kunnat dra sig undan definitionsmässigt – oavsett vad 

som står på spel – saknar betydelse för försvarlighetsbedömningen. Anledningen till att en så 

extensiv tolkning gjordes (och sedan levde kvar) var möjligen att flyktfrågan hamnade i träda 

när BrB infördes och att alla de tankar som dittills uttryckts i ämnet var från SL:s tid.   

HD gjorde sedan i rättsfallet NJA 1999 s. 460, utan att doktrinen tog notis, klart att frågan om 

den angripne kunnat dra sig undan har betydelse för försvarlighetsbedömningen genom att 

explicit uttala att den ska göras med hänsyn till vilka alternativ som förelegat för att undvika 

angreppet.257 I fallet bedömde domstolen att det inte hade varit uppenbart oförsvarligt av den 

angripne att besvara det knytnävsslag han lyckats ducka även om han hade kunnat bege sig 

från platsen. HD:s resonemang i 1999 års fall ligger, till skillnad från föreställningen om att 

den angripne har en generell ”rätt” att stanna kvar, väl i linje med de underliggande idéer som 

nödvärnsrätten enligt BrB bygger på. Å ena sidan är flyktmöjligheten i princip alltid en rele-

vant parameter i försvarlighetsbedömningen eftersom den angripnes nödvärnsrätt genom 

intresseavvägningen alltid är föremål för förhandling. Å andra sidan ska den angripne ha en 

klar fördel i intresseavvägningen genom sina breda handlingsmarginaler. Flyktfrågan får där-

för normalt ingen betydelse när kvarstannandet, som i ett knytnävsslagsmål, inte riskerat mer 

väsentliga intressen hos angriparen.  

                                                
255 Se ovan 3.4.  
256 Se ovan 5.1.3.  
257 Se ovan 5.2.  
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Ekvationen är en helt annan när den angripnes val står mellan att dra sig undan och att för-

svara sig med våld som kan döda angriparen. Därför etablerade HD i NJA 2005 s. 237 en 

regel som innebär att den angripne har en generell skyldighet att om möjligt fly, eller göra 

något annat icke-våldsamt, i stället för att försvara sig med livsfarligt våld.258 Denna regel 

bekräftades sedan indirekt i NJA 2009 s. 234.  

Att ett särskilt flyktkrav gäller när den angripne står inför att riskera angriparens liv är enligt 

min uppfattning förenligt både med lagens ord och med dess bärande tankar, även om straff-

rättskommittén på sin tid förutsatte att mindre eftertänksamhet skulle krävas av den angripne 

vid de farligaste angreppen. Med tanke på det oerhörda värde människolivet tillskrivs i vår tid, 

inte minst straffrättsligt, är det befogat att hävda att det är uppenbart oförsvarligt, och inte kan 

rättfärdigas, att riskera någons liv om man kan ta sig i säkerhet utan att göra det. Även om 

den angripnes intressen ska ha tydligt företräde framför angriparens så kan dennes intresse av 

att slippa olägenheten och den eventuella förnedringen i att fly inte väga särskilt tungt i för-

hållande till angriparens liv.259 Detta förutsatt att det finns ett säkert sätt för honom att dra sig 

undan. 

Läget är i grunden annorlunda om den angripne i flykten löper en mer påtaglig risk att jagas 

ikapp av angriparen.260 Då står den angripnes liv och hälsa mot angriparens liv och hälsa och 

den grundläggande premissen för nödvärnsrätten enligt BrB är att den angripnes säkerhet, på 

grund av angriparens skuld i situationen, ska tillmätas större vikt. Tanken är i förlängningen 

att det ur straffrättsordningens synpunkt, om den måste välja, är bättre att den angripne över-

lever än att angriparen gör det. Därför bör den angripnes flyktsäkerhet ha avgörande betydelse 

för dennes flyktskyldighet.  Så är dock inte fallet i den flyktregel som HD har ställt upp. Att 

döma av referatet var det i 2005 års fall högst tvivelaktigt om den angripne hade någon säker 

flyktväg. HD nämnde ändå inte flyktsäkerhetsaspekten i sin fällande dom, vare sig i den ab-

strakta redogörelsen för flyktregeln eller vid den konkreta tillämpningen av den. Inte heller i 

2009 års fall sätts några gränser för vad den angripne måste uppoffra i våldsundvikandet, 

gränser som borde följa av den priviligierade ställning dennes liv och hälsa ska ha i intresse-

avvägningen.  

                                                
258 Se ovan 5.3.  
259 Jfr i sammanhanget vad Harvard-professorn Beale uttalade i en tid då äran tillmättes mycket stor bety-
delse: ”It is undoubtedly distasteful to retreat; but it is ten times more distasteful to kill”, se Beale, s. 581.  
260 Se ovan 6.3.1.  
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En möjlig utomrättslig förklaring – som jag har diskuterat exkursivt – till att HD på detta sätt 

har varit ovillig att tydligt sätta den angripnes liv före angriparens när dessa storheter står mot 

varandra är att personer som i praktiken kommer i åtnjutande av den maximala nödvärnsrätten 

i stor utsträckning lever riskabla liv i samhällets lägsta skikt, i likhet med den angripne i 2005 

års fall.261 Det är tänkbart att rädslan för att ”fel” slags personer ska komma att frias från an-

svar för dödligt våld i nödvärn har inverkat menligt på principfastheten.  

Något som ytterligare bidrar till flyktregelns gränslöshet är att HD har förankrat den i det för-

arbetshärledda kravet på att nödvärnsgärningen inte klart får avvika från vad som krävts för 

att avvärja angreppet. Jag har konstaterat att lagstiftaren av allt att döma avsåg att det kravet 

endast skulle ta sikte på frågan hur mycket våld som behövts för att stoppa angriparen med 

våld.262 Genom att flyktskyldigheten blandas ihop med frågan hur mycket våld den angripne 

behövt använda upphör flyktsskyldigheten i princip aldrig. Även om det i utgångsläget be-

döms godtagbart att den angripne stannar blir denne skyldig att springa så snart hen utövat det 

försvarsvåld som krävs för att kunna göra detta, eftersom våldet därefter anses som obehövligt 

för att avvärja angreppet – trots att angreppet fortfarande pågår. Frågan blir då inte om en 

person som angrips måste fly eller får stanna och försvara sig utan i stället om denne måste 

fly eller får stanna och försvara sig till dess hen kan fly.  

Enligt min uppfattning har HD genom att räkna flykt som ett sätt att ”avvärja” ett angrepp 

tillskrivit ordet en betydelse det språkligt inte har och nödvärnsrättsligt inte är tänkt att ha. 

Den angripnes flyktskyldighet borde i stället, som gjordes i 1999 års fall, prövas i ett första 

led av försvarlighetsbedömningen utifrån frågeställningen om det varit uppenbart oförsvarligt 

av den angripne att stanna och försvara sig medan frågan om vad som krävts för att avvärja 

angreppet bör avse vilket våld en angripen som i och för sig fått stanna behövt använda för att 

stoppa angriparen.  

8.2  Slutord – och vad tjänar det till? 
Jag har i uppsatsen argumenterat för att flyktregeln som HD etablerade i NJA 2005 s. 237 inte 

stämmer med hur flyktfrågan borde bedömas enligt 24 kap. 1 § BrB. Det f.d. justitierådet 

Lind har, apropå kritik mot HD-avgöranden i doktrinen, lakoniskt frågat i en debattarti-

kel: ”vad tjänar det till?”263 Det är ju, framhöll Lind, i slutändan ändå HD:s ord som gäller 

                                                
261 Se ovan 7.2–7.3.  
262 Se ovan 6.2.  
263 Se Lind, s. 234. Se även replik från Wennberg, s. 983.  
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eftersom det är HD och inte rättsvetenskapen som av lagstiftaren har betrotts med uppgiften 

att ge de rätta svaren om rätten. Med Linds synsätt blir det ungefär lika konstruktivt att kriti-

sera HD som att kritisera vädret och lika lite som väderleken kan vara ”fel” – hur trist den än 

är – kan ett HD-avgörande vara det.  

Även om Lind talade i egen sak (han ägnade större delen av artikeln åt att tillrättavisa perso-

ner som haft mage att kritisera avgöranden där han själv deltagit) så hade han en poäng. HD-

avgöranden står visserligen inte högst i rättskällehierarkin men i de mål HD prövar finns defi-

nitionsmässigt inte några entydiga, enkla svar som följer av högre normer. Påståenden om att 

HD dömt ”fel” kan därför sällan bygga på annat än en annorlunda bedömning av en mer eller 

mindre oklar tolkningsfråga. Det är då svårt att argumentera för att den från HD avvikande 

lösningen – även om den är mer genomtänkt – bättre ska anses spegla gällande rätt med tanke 

på att det råkar vara HD:s särskilda uppgift att ge korrekta svar på tolkningsfrågor.  

Mot den här bakgrunden vore det förmätet av mig att påstå att HD:s avgörande i 2005 (och 

2009) års fall – på grund av de djupgående brister jag ansett mig kunna identifiera – inte är ett 

uttryck för gällande rätt och därför ska bortses från. Så vad är då meningen med alltihop? Jag 

ska närma mig den frågan med hjälp av ett annat tidigare justitieråd, som tycks ha haft en nå-

got mer ödmjuk inställning till sitt värv.  

Justitierådet Victor – som händelsevis deltog i avgörandet i 2005 års fall som skiljaktig – har 

apropå förhållandet mellan rättsvetenskapen och den straffrättsliga prejudikatbildningen ar-

gumenterat för att HD:s prejudikat inte bör behandlas som ”omfattande, orörliga monument” 

som bara kan rubbas av riksdagen eller genom de ytterst ovanliga avgörandena i plenum. Pre-

judikatens domskäl bör i stället, menar Victor, ses som inlägg i ett fortlöpande ”samtal” 

mellan rättsordningens olika aktörer – däribland rättsvetenskapen.264 Även om HD:s inlägg i 

detta så kallade samtal har en särskild tyngd, behövs kritiska och genomträngande svar för att 

domstolen ska kunna återkomma med mer genomtänkta lösningar. Justitierådet Victor fram-

håller att HD är beroende av att ”samtalet” fungerar för att kunna sörja för en god 

prejudikatbildning. Häri ligger, tror jag, en viktig förklaring till att resultatet blev så bristfäl-

ligt när HD i 2005 års fall för första gången gav ett mer utförligt svar i flyktfrågan.  

Trots att frågan om en angripen måste dra sig undan hellre än att försvara sig är så grundläg-

gande för nödvärnsrätten vid självförsvar – både ideologiskt och praktiskt – har det under 

BrB:s tid inte förts något mer djuplodande ”samtal” om den mellan rättsordningens aktörer. 
                                                
264 Se Victor, Högsta domstolen och prejudikaten, s. 740 f.  
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Förarbetena säger ingenting i ämnet och rättsvetenskapen har, möjligen på grund av bräns-

lebrist, inte tagit något större, samlat grepp om det. Jag kan bara hoppas att det framöver tänks 

och skrivs mer om flyktfrågan och dess ideologiska förutsättningar så att HD någon gång i 

framtiden kan återkomma med ett mer genomtänkt svar i ett mer kvalificerat ”samtal”.  
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