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Sammanfattning 

Denna uppsats har genom både en rättsanalytisk och rättsdogmatisk metod undersökt frågan 

om hur en gärning, som samtidigt utgör både nödvärn och nöd, ska bedömas då denna ger upp-

hov till flera effekter, varav en inneburit livsfara för utomstående. Mer konkret handlar frågan 

om vilken av de två rättfärdigande omständigheterna den straffrättsliga bedömningen i ett 

sådant fall ska ta sikte på i relation till utomstående.  

Rätten till nödvärn regleras i 24:1 BrB och kan under vissa där angivna förutsättningar verka 

ansvarsbefriande för en gärning som uppfyller rekvisiten i ett särskilt straffbud. I första punkten 

av paragrafen medges rätt till nödvärn mot ett brottsligt angrepp. Nödvärnsrätten aktualiseras 

således inte när gärningen direkt riktar sig mot en utomstående och därigenom kränker denna 

persons rättssfär. I relation till denna får därför den mer generella ansvarsfrihetsgrunden nöd, 

24:4 BrB åberopas. Huruvida denna exklusivitet bör gälla när kränkningen av utomstående 

enbart uppkommer indirekt, det vill säga i ett fall då gärningen faktiskt riktar sig mot ett brotts-

ligt angrepp, men samtidigt ger upphov till en sidoeffekt för utomstående, är dock mera oklart 

och också frågan jag i denna uppsats försöker reda ut.  

Distinktionen mellan nödvärn och nöd är ytterst viktig eftersom den förra ansvarsfrihetsgrunden 

innebär en klart mer generös försvarlighetsbedömning. Valet dem emellan kan därför, särskilt 

vid bedömning av livsfarliga gärningar, vara avgörande för om en gärning är otillåten eller inte. 

Ett konstaterande som har betydelse för medverkansläran, men också är ett delmoment för att 

konstatera om gärningen är brottslig.   

Min analys har genom studium av rättskällorna visat att svaret på frågan är tvetydigt och att 

ingendera lösning är självklar. Till förmån för att strikt tillämpa nödparagrafen i relation till 

effekter hos utomstående talar framförallt praxis och doktrin. Sparsmakad argumentation för 

denna ståndpunkt minskar dock dessa källors tyngd. Istället har jag vid en sammanvägning av 

de olika skälen kommit fram till en motsatt slutsats; så länge en försvarsåtgärd riktats mot det 

brottsliga angreppet, och därmed är begången inom ramen för nödvärn, ska även ur denna 

gärning uppkomna sidoeffekter bedömas inom samma ansvarsfrihetsgrund. Det starkaste 

argumenten för denna tillämpning är att det synes bäst förenligt med Europakonventionen, att 

tvetydigheten bör tala till förmån för den tilltalade enligt principen om in dubio mitius samt att 

denna lösning är den mest praktiskt lämpliga.  
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1.Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den 6 mars 2012 minns jag att jag satt på en ganska urvattnad föreläsning om förmögenhetsrätt. 

Jag ögnade igenom dagens nyhetsflöde och uppmärksammade då att det skett en dramatisk 

skottlossning mellan polis och rånare vid ett gym nere på Östermalm i Stockholm 

(Gymskjutningsfallet). Inte kunde jag väl då tro att jag tre och ett halvt år senare skulle ha denna 

händelse som utgångspunkt för mitt examensarbete i straffrätt.  

Vad som hade hänt var att det skett ett rån mot en guldbutik. Rånarna blev efter fullbordan 

inlåsta i butiken och tvingades att slå sig ut genom ett skyltfönster. Detta bidrog säkerligen till 

att polis hann anlända till platsen innan rånarna lämnat den. En konfrontation uppstod således 

och en av rånarna avlossade ett skott med en så kallad startpistol (som enbart avger en kraftig 

knall). Polisen retirerade från det förmodade hotet. Rånarna tog sig därefter ut på öppen gata 

och försökte fly från platsen. I detta skede avlossade polisen två skott efter rånarna, något som 

visade sig verkningslöst.  

Med information om skottlossning och att rånarna förmodades vara beväpnade ämnade en 

polisman och två kollegor samtidigt genskjuta rånarna på deras förmodade flyktväg. Denna 

manöver lyckades och i korsningen Birger Jarlsgatan/Rimbogatan skedde en konfrontation dem 

emellan. Rånarna tog skydd bakom ett fordon och polismannen uppfattade att en av rånarna 

riktade ett vapen mot honom och hans kollegor. För att besvara detta hot avlossade polismannen 

tolv skott (ytterligare sex skott avlossades av kollegor under ingripandet). Avståndet var 29 

meter och inget av skotten träffade rånarna. Istället passerade tio av skotten från polismannen 

rånarna och in genom en glasruta till ett gym. Flera av skotten var mycket nära att träffa tre 

personer inne på gymmet. Glasrutan var av spegelglas, vilket bidrog till att polismannen var 

omedveten om den fara han utsatte dessa personer för. 

En förundersökning inleddes i syfte att utröna om fel begåtts vid skottlossningen. Denna för-

undersökning ledde till att åklagare beslutade att väcka åtal om framkallade av fara, 3:9 BrB, 

mot polismannen. Åklagaren påstod i sin stämningsansökan att polismannen hade varit grovt 

oaktsam och därigenom utsatt tre utomstående målsägande för livsfara eller fara för svår 

kroppsskada. Stockholms tingsrätt delade denna åsikt och dömde polismannen i enlighet med 
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åtalet för framkallande av fara för annan. I domskälen anförde tingsrätten att polismannen haft 

rätt till nödvärn, 24:1 BrB, i förhållande till den beväpnade rånaren, men att denna ansvars-

frihetsgrund inte var applicerbar i förhållande till de personer som inne på gymmet utsattes för 

fara. I förhållande till dessa hade polismannen enbart haft rätt att handla inom ramen för nöd, 

24:4 BrB.1   

Domen överklagades till Svea hovrätt som ogillade åtalet mot polismannen eftersom hans oakt-

samhet inte ansågs grov- vilket är en brottsförutsättning för framkallande av fara för annan. I 

fråga om tillämplig ansvarsfrihetsgrund2 instämde däremot hovrätten i tingsrättens slutsats och 

uttalade: ”nödvärnsrätten ger inte rätt att skada utomstående personer. I förhållande till dem 

kan, som tingsrätten funnit, istället reglerna om nöd aktualiseras”.3 

Dessa slutsatser rörande nödvärnsrätten fick mig att fundera. Innebörden av resonemangen är 

att en person som uppenbarligen handlar i nödvärn inte har rätt att åberopa detta i relation till 

faror eller skador som uppkommer mot utomstående, som sidoeffekter. Uppenbarligen inte ens 

då dessa sidoeffekter är omedvetna. Detta verkar vara ett klart åsidosättande av den tilltalades 

möjligheter till ett fullgott försvar, eftersom det innebär att vederbörande får förlita sig på nöd-

paragrafens lägre tröskel av försvarlighetsvåld. Domstolen tar således inte direkt hänsyn till att 

den tilltalade samtidigt befunnit sig i en nödvärnssituation. Vid en första anblick verkar detta 

inte vara en rimlig tolkning och jag ställde mig frågan om detta verkligen är syftet med nöd-

värnsparagrafen. Konsekvensen av en sådan rättstillämpning skulle i värsta fall bli förödande 

för en tilltalad eftersom hen i större utsträckning riskerar dömas för brott utan att domstolen 

tagit tillräcklig hänsyn till att gärningen primärt företagits i nödvärn.   

                                                 

1 Stockholms tingsrätt, 2013-01-30, mål nr B 4018-12, s. 5.  

2 Jag vill här i korthet påpeka att varken tingsrätten eller hovrätten i någon större utsträckning berör det faktum att 

situationen egentligen inte aktualiserade någon reell ansvarsfrihetsgrund utan att det snarare var fråga om så kallad 

villfarelse om den faktiska verkligheten – en putativsituation. Startpistolen som rånaren använde var ju, objektivt 

sett, ofarlig varför varken något brottsligt angrepp eller fara för liv de facto var för handen. Inget av kraven i 24:1 

BrB respektive 24:4 BrB var därför uppfyllda varför bedömningen om nödvärn eller nöd i själva verket skulle 

behandlats som en villfarelse. Vid sådan bedömning tillämpas dock samma grunder som nämns i 24:1 BrB och 

24:4 BrB, varför den fortsatta framställningen för enkelhets skull kommer hänvisa till Gymskjutningsfallet som 

om denna objektivt sett innefattade ett brottsligt angrepp – se vidare i avsnitt 2.1.  

3 Svea hovrätt, 2013-12-20, mål nr B 2042-13.  
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1.2. Problemformulering 

Jag vill med detta arbete göra en djupdykning i nödvärnsbestämmelsen och undersöka hur man 

ska bedöma förhållandet mellan nödvärn (eller inbillat nödvärn) och nöd, när en och samma 

gärning utgör en försvarsåtgärd som samtidigt skapar en fara för utomstående personer. 

Ambitionen är satt högt, och jag hoppas min analys om gällande rätt kan bidra till att göra en 

liten, men i praktiken mycket viktig fråga belyst och därmed också hjälpa den verksamma 

åklagaren och domaren i liknande framtida fall.  

Den huvudfråga jag ämnar få svar på genom detta arbete är:  

 När en gärning som utförs i nödvärn leder till två effekter, varav den ena är omedveten 

och indirekt drabbar någon annan än den varifrån angreppet kommer (sidoeffekt), vilken 

rättfärdigande omständighet är applicerbar på denna sidoeffekt?  

 

Två alternativa lösningar kommer presenteras i arbetet och ett antal underfrågor av intresse 

kommer också beröras. Några av dessa är:  

 

 Vilken betydelse, om någon, har läran om aberratio ictus?  

 

 Bör risker för utomstående vara en faktor som ska beaktas inom ramen för försvar-

lighetsbedömningen?  

 

 Bör medvetenhet respektive omedvetenhet om risker för utomstående ha någon betyd-

else vid försvarlighetsbedömningen eller är denna fråga enbart av betydelse för pröv-

ningen av personlig culpa? 

 

Jag vill betona att framställningen inte på något sätt är begränsad till polisens rätt till 

nödvärn och inte heller är tänkt som någon fallstudie av nämnda hovrättsfall. Uppsatsen tar 

sikte på frågan ur ett generellt perspektiv, men av avgränsningsskäl kommer den främst att 

rikta in sig på situationer av livsfarlig karaktär. Detta innebär att det är ofrånkomligt att 

mycket som refereras till innefattar Gymskjutningsfallet. Detta är särskilt naturligt med 

tanke på att detta fall utgör en förlaga till frågeställningen och som såvitt jag vet är det enda 

fallet som finns på området.  
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1.3. Metod och material 

Mitt intryck är att den aktuella frågan är tämligen obesvarad i svensk rätt. Syftet med arbetet är 

att försöka besvara frågan och peka på de problem som uppkommer. I den bemärkelsen är 

arbetet således en utredning om vad som är gällande rätt. Metoden för att uppnå detta syfte 

skulle jag beteckna som en blandning av rättsdogmatik och rättsanalys. Jag kommer att ta av-

stamp i den rättsdogmatiska metoden genom att studera de klassiska rättskällorna: lag, för-

arbeten, praxis och doktrin, men på grund av ämnets karaktär kommer jag även att försöka 

analysera de konsekvenser som olika lösningar kan ge upphov till. I de två avslutande avsnitten 

i analysen kommer jag att fokusera på två särskilda frågor och bedöma deras relevans i samman-

hanget. Särskilt det sista avsnittet är friare till sin karaktär än den övriga analysen och har en 

något mer spekulativ och personlig prägel. 

För att på ett adekvat sätt svara på frågeställningen kommer en grundläggande redogörelse för 

flera relevanta begrepp och bestämmelser att göras (avsnitt 2 och 3). Detta i syfte att skapa en 

bakgrund till den för arbetet centrala analysen (avsnitt 4) och diskussionen (avsnitt 5). Även 

den grundläggande redogörelsen är rättsdogmatisk till sin karaktär, men har ett vidare angrepps-

sätt än så. I den grundläggande redogörelsen kommer jag ge min egen ståndpunkt i  vissa 

särskilda frågor, men dock bara då det råder oklarhet och frågan har relevans för den senare 

analysen. Ståndpunkterna är således enbart ett uttryck för vad jag anser är gällande rätt och inte 

tänkt som något ställningstagande de lege ferenda.   

De centrala rättskällorna som kommer att beröras inom ramen för denna uppsats är:  

Lagar och förarbeten: regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken och rättegångs-

balken. Centrala förarbeten och motiv är företrädesvis de till brottsbalkens införande och balk-

ens relevanta ändringar. Bland annat prop.1962:10, prop.1993/94:130, samt SOU 1953:14 och 

SOU 1988:7.   

Praxis: Det finns ett antal centrala rättsfall som kommer att beröras, dels ett avgörande i Europa-

domstolen, dels ett antal publicerade avgöranden från Högsta domstolen. Därtill tillkommer ett 

antal intressanta underrättsavgöranden där det centrala är det redan nämnda Gymskjutnings-

fallet.  

Doktrin: Den juridiska litteraturen består av flera betydelsefulla böcker som behandlar nödvärn 

och närliggande frågor relevanta för detta arbete. En gradering av dessa verks betydelse gör sig 

inte. För en fullständig litteraturlista hänvisas till källförteckningen i kapitel 6.   
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1.4. Disposition 

Efter de inledande avsnitten i kapitel 1 har jag disponerat framställningen på följande sätt:  

I kapitel 2 kommer jag gå kortfattat beröra den för straffrätten så viktiga legalitetsprincipen. 

Därefter kommer jag presentera en redogörelse för brottsbegreppet. Avslutningsvis kommer jag 

gå igenom de för frågeställningen relevanta ansvarsfrihetsgrunderna nödvärn och nöd.  

I kapitel 3 kommer jag i tre avsnitt beröra ett antal särskilda frågor som är av relevans för 

frågeställningen. I första avsnittet kommer jag kort beröra hur man inom andra rättsområden 

ser på begreppet gärning, med tyngdpunkt på situationen då en handling ger upphov till fler än 

en effekt. En annan fråga rör läran om aberratio ictus, som kommer beröras i ett separat avsnitt. 

Slutligen kommer detta kapitel bestå av en redogörelse av två för uppsatsen relevanta brott-

styper.  

I kapitel 4 kommer jag att analysera det nämnda materialet genom att använda mig av rättskälle-

läran som en röd tråd. Kapitlet inleds med en kortare redogörelse om betydelsen av de olika 

rättskällorna för uttolkandet av gällande rätt. Därefter kommer rättskällorna analyseras 

avsnittsvis i syfte att utröna hur frågeställningen, eller till besvarande av denna relevanta frågor 

bör behandlas. Kapitlet avslutas med tre diskussionspunkter som delas in avsnittsvis. Ett där 

jag analyserar eventuella konsekvenser av olika möjliga lösningar, ett annat där jag berör frågan 

om aberratio ictus och om denna lära är relevant i sammanhanget, samt avslutningsvis ett kort-

are avsnitt där jag analyserar användningen av gärningsbegreppet i andra rättsområden och om 

detta kan vara av relevans för frågeställningen.   

I kapitel 5 kommer jag presentera mitt eget förslag på lösning. Här kommer en diskussion 

baserad på vad som sagts i analysen och tidigare delar av arbetet att föras.   

1.5. Avgränsningar 

Vid genomgången av gällande rätt för exempelvis rätten till nödvärn kommer fokus att ligga på 

det som senare är av relevans för besvarandet av frågeställningen. Således kommer genom-

gången av begrepp som nödvärn och nöd inte på något sätt att vara uttömmande. 

Det finns ett antal olika situationer som nödvärnsparagrafen är tillämplig på. Av utrymmesskäl 

kommer jag enbart att fokusera på livsfarliga situationer som inletts med ett angrepp, likt 

Gymskjutningsfallet. Andra skyddsintressen, som fara för egendomsskada, kommer inte tas upp 

i någon vidare mån i denna framställning. 
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Ett viktigt begrepp inom straffrätten och inom ramen för denna uppsats är begreppet gärning. 

Begreppet kan ha olika innebörd i olika kontexter och delar av straffrätten. När vi talar om det 

i relation till brottsbegreppet talar man om gärning som en övergrupp till handling och under-

låtenhet.4 I resterande uppsats kommer jag, av utrymmesskäl enbart analysera och exemplifiera 

utifrån begreppet handling. Detta utesluter inte att samma tankegångar som förs fram oftast är 

tillämpbara även på underlåtenhet.  

En ansvarsfrihetsgrund som många gånger aktualiseras i samband med nödvärn och nöd, 

särskilt när det är tal om myndighetsingripanden, är laga befogenhet, 24:2 BrB. Av 

avgränsningsskäl och eftersom denna ansvarsfrihetsgrund inte är av direkt relevans för besvar-

andet av frågeställningen kommer jag inte djupare beröra denna.5  

För den som har gått för långt vid utövande av någon ansvarsfrihetsgrund finns också i vissa 

fall möjlighet att undgå ansvar på grund av excess, 24:6 BrB. Förutom en kortare redogörelse 

för begreppet i avsnitt 2.2 samt en kortare del om detta i analysen, avsnitt 4.6, finns emellertid 

ingen anledning att gå djupare in på dess innebörd inom ramen för denna framställning. Detta 

eftersom frågan om excess aktualiseras inom ramen för det personliga ansvaret och inte är av 

relevans för gränsdragningen mellan nödvärn och nöd.6 

1.6. Definitioner 

Straffrätten likt alla juridiska discipliner är ett område med många begrepp och ibland används 

olika definitioner för att beskriva samma sak. När det gäller nödrätten (vari både nödvärn 24:1 

BrB och nöd 24:4 BrB ingår) hör denna till det vidare begreppet ansvarsfrihetsgrunder. Det 

vanliga förfarandet i juridiska litteratur och förarbeten har varit att man delat upp ansvars-

frihetsgrunderna i objektiva respektive subjektiva. Nödrätten har hänförts till de objektiva 

ansvarsfrihetsgrunderna medan exempelvis excess, 24:6 BrB hänförts till de subjektiva.7 På 

senare år har man dock i den dominerande kursboken på området, Kriminalrättens grunder, 

företrätt en annan uppdelning. Istället för objektiva ansvarsfrihetsgrunder har man använt 

beteckningen ”rättfärdigande omständigheter” och för de subjektiva ”ursäktande 

                                                 

4 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 72. 

5 För en utförlig genomgång av laga befogenhet och polisens rätt att skjuta hänvisas till Norée, Polisers rätt att 

skjuta samt Norée, Laga befogenhet.   

6 Se avsnitt 2.2. nedan.  

7 Dahlström m.fl., Brott & påföljder, s. 54 f. Se även prop.1993/94, s. 31. 
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omständigheter”.8 Då min redogörelse för brottsbegreppet9 bygger på den senares systematik 

kommer jag också företrädesvis använda mig av benämningen ”rättfärdigande omständlig-

heter”. Detta utesluter dock inte att jag ibland, av exempelvis språkestetiska skäl, använder mig 

av beteckningen ”ansvarsfrihetsgrunder”. För att inte förvilla läsaren kommer dessa frånsteg att 

vara tydliga. 

  

                                                 

8 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 66.  

9 Se avsnitt 2.2 nedan.  
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2. Rättfärdigande omständigheter 

2.1. Legalitetsprincipen och principen om in dubio mitius 

Denna centrala rättsstatliga princip kan sägas uppställa en ram inom vilket domstolen har att 

bedöma gällande rätt.10 Inom straffrätten lyser legalitetsprincipen extra stark och formuleras 

ofta med det latinska nulla poena sine lege (inget straff utan lag), vilket kan sägas vara ett ledord 

för att belägga någon med straff för ett visst handlande.11 Legalitetsprincipen kommer bland 

annat till uttryck i art.7 EKMR, 2:10 RF och  1:1 BrB.  

Straffrätten är ett rättsområde där krav på lagbundenhet är mer framträdande än inom andra 

rättsområden och en tillämpning av en viss lagregel ska i princip alltid ha stöd i lagtexten. 

Således är möjligheten till analogier ytterst begränsade.12 Framförallt gäller detta i de fall där 

analogin är till nackdel för den tilltalade. Att en domstol så att säga tillämpar en rättsregel på 

ett sätt som är mer generöst för den tilltalade torde således vara acceptabelt.13 Legalitets-

principens ställning inom straffrätten kan också sägas få genomslag vid tillämpningen av 

tolkningsmetod. Detta innebär att man vid tolkningsproblem av ett visst straffbud ytterst kan 

falla tillbaka på principen in dubio mitius (vid tvivel för den tilltalade) och därmed välja det för 

den tilltalade lindrigaste alternativet (eller mest generösa, beroende på regelns utformning).14 

2.2. Allmänt om brottsbegreppet och de rättfärdigande omständigheternas del i detta 

Legaldefinitionen på vad som är ett brott hittar vi i 1:2 BrB som stadgar:  

1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som 

sägs nedan är föreskrivet. 

                                                 

10 Den är av lika stor eller möjligen ännu större betydelse för lagstiftaren i dennas arbete att utforma lagstiftningen.   

11 SOU 1988:7 s. 43.  

12 A.mot. s. 44 f.  

13 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 341 f.  

14 Agge & Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 29.  
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Denna paragraf ger ingalunda hela bilden av vad ett brott är utan dess fulla definition är långt 

mer komplicerad och kan redogöras för på olika sätt.15 Ett exempel på en utförlig brotts-

definition kan hittas i Kriminalrättens grunder där brottsbegreppet bestäms enligt en system-

atisk metod, den så kallade A1-B2-metoden, vars systematik jag väljer att basera följande redo-

görelse på.16  

Med brott avses en otillåten gärning där rekvisiten för personligt ansvar är uppfyllda.17 Ett 

första logiskt steg är att undersöka huruvida det rör sig om en kontrollerad gärning som upp-

fyller rekvisiten i ett särskilt straffstadgande (kallat brottsbeskrivningsenlighet) och om denna 

gärning är gärningsculpös.18 Därefter kommer vi in på det för uppsatsen mest relevanta. Detta 

rör frågan om det förelegat någon undantagsregel som gör gärningen tillåtlig, det vill säga om 

det förelegat någon rättfärdigande omständighet. Motsatsvis kan detta uttryckas som att kravet 

på otillåten gärning förutsätter en frånvaro av en rättfärdigande omständighet.19 Exempel på 

sådana omständigheter kan vara att handlingen företagits i nödvärn (24:1 BrB), laga befogenhet 

(24:2 BrB) eller nöd (24:4 BrB). I vissa fall finns också utrymme att åberopa oskrivna 

undantagsregler för att hindra orimliga resultat i rättstillämpningen. Sådana informella ansvars-

frihetsregler brukar beskrivas med samlingsbegreppet social adekvans.20 

Således utkristalliserar sig här kriterierna för en otillåten gärning. Rekvisiten i en viss straff-

bestämmelse ska vara uppfyllda och samtidigt ska ingen rättfärdigande omständighet ha före-

legat. Det föreligger således krav på symbios mellan dessa positiva respektive negativa krav. 

Varje enskild straffbestämmelse ska sålunda läsas tillsammans med kravet på frånvaro av 

rättfärdigande omständighet.21 Mordparagrafen, 3:1 BrB ska således läsas: ”Den som berövas 

                                                 

15 Exempelvis Dahlström m.fl., Brott & Påföljder och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder.  

16 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 66. 

17 A.a., s. 66. 

18 Kravet på gärningsculpa är uppfyllt då det rör sig om en kontrollerad gärning som innefattar ett otillåtet 

risktagande som är relevant för följden/effekten. Se Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 1994, s. 60 f. Denna del i 

bedömningen är det man i Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 68, kallar A1-nivån. 

19 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 208 ff.  

20 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 1994 s. 180 ff.  

21 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 24:1 BrB, under ”Inledning”.    
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annan livet dömd till mord om ingen rättfärdigande omständighet har förelegat”. 22 Kan man i 

denna del utesluta att en rättfärdigande omständighet förelegat har vi alltså att göra med en 

otillåten gärning. Något som också kan uttryckas som att samtliga objektiva brotts-

förutsättningar är uppfyllda. Detta är ett viktigt första konstaterande eftersom förekomsten av 

en otillåten gärning också aktualiserar medverkansansvar.23  

För att en gärning ska utgöra brott måste dock även rekvisiten för det personliga ansvaret vara 

uppfyllda. Detta är också vad vissa kallar ”den subjektiva sidan” av brottsbegreppet".24 Det 

första steget av den personliga ansvarsprövningen rör frågan om gärningsmannen varit person-

ligt culpös, det vill säga om hen begått handlingen med uppsåt eller av oaktsamhet. Denna 

bedömning görs med hjälp av täckningsprincipen som innebär att gärningsmannens uppsåt-

/oaktsamhet ska täcka/matcha den otillåtna gärningen i sin helhet. Detta innebär alltså att 

gärningsmannen ska ha uppsåt i förhållande till varje enskilt rekvisit av brottsbeskrivningen 

samt att hen inte trott att någon rättfärdigande omständighet förelegat.25  

Skulle gärningsmannen felaktigt handlat i tron om att rättfärdigande omständighet förelegat har 

vi att göra med det man betecknar en putativsituation (en villfarelse om den faktiska verklig-

heten). I ett sådant läge aktualiseras återigen bedömningen som gjorts vid prövande av ansvars-

frihet på grund av existensen av rättfärdigande omständigheter, men nu med gärningsmannens 

uppfattning av situationen som grund istället för den faktiska, objektiva verkligheten.26 Skulle 

gärningsmannen vid bedömningen anses ha handlat inom ramen för nödvärn utesluter detta 

uppsåt. Det finns dock i vissa fall utrymme att anse villfarelsen oaktsam och döma för 

oaktsamhetsbrott.27 Som vi ser har alltså prövningen av rättfärdigande omständigheter betyd-

else även vid prövandet av det personliga ansvaret.  

Det sista steget är slutligen att ta reda på huruvida gärningsmannen, trots att alla tidigare förut-

sättningar är uppfyllda, kan ursäktas för gärningen. Om gärningsmannen exempelvis anses ha 

                                                 

22 Ännu mera korrekt vore att utforma meningen även involverandes elementen: kontrollerad handling, 

gärningsculpa och nationella begränsningar, men syftet i detta fall är enbart att påvisa hur de rättfärdigande 

omständigheterna förhåller sig till brottsbeskrivningsenligheten.  

23 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 23:4 BrB.   

24 Se exempelvis a.a., kommentar till 24:1 BrB, under ”Inledning”. 

25 Prop.1993/93:130, s. 21.  

26 Asp m.fl., s. 345. 

27 Dahlström m.fl., Brott & påföljder, s. 56.  
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handlat i nödvärn, men vid försvarlighetsbedömningen gått utöver vad som är medgivet, kan 

vederbörande ändå gå fri om hen i samband med gärningen ”svårligen kunnat besinna sig”. 

Denna bestämmelse finner vi i 24:6 BrB och benämns excess. Excessbedömningen tar sikte på 

objektiva element som farans art och tid som stått till förfogande, samt mer subjektiva element 

såsom individuella egenskaper bestående i exempelvis nervositet eller berusning.28 Av 24:6 

BrB framgår att excess kan göras gällande i samband med alla ansvarsfrihetsgrunder som 

räknas upp i 24:1-4 BrB samt PL 10§. Även i putativsituationer är bedömning rörande excess 

möjlig så länge denna kan kopplas till en av de nämnda ansvarsfrihetsgrunderna.29 De andra 

formerna av ursäktande omständighet anses i svensk rätt vara straffrättsvillfarelse, 24:9 BrB 

samt det ur praxis utarbetade tillfällig sinnesförvirring.30  

När alla de nämnda stegen har genomgåtts och kraven på otillåten gärning och personligt ansvar 

är uppfyllda innebär det således att personen anses ha begått ett brott. Nästa steg i bedömningen 

blir då att bestämma eventuellt straff.31  

Att den här framställda systematiken ger en god bild av brottsbegreppet och vad det innefattar 

synes klart. Däremot vill jag framhålla att det för den praktiska juristen många gånger inte finns 

anledning att slaviskt följa och gå igenom alla de nämnda stegen. Detta gäller särskilt i fall där 

ansvarsfrihetsgrunden nödvärn kan aktualiseras. Denna innebär att om nödvärn de facto före-

legat och gärningsmannen hållit sig inom ramarna för detta kommer prövningen av de övriga 

stegen att vara överflödiga. Den praktiska vinsten med ett sådant förfarande kan framförallt 

tänkas vara att man slipper gå in i ofta komplicerade culpabedömningar rörande gärnings-

mannens personliga ansvar, alternativt komplicerade frågor om brottsbeskrivningsenligheten.32  

2.3. Nödvärn 

2.3.1. Historisk bakgrund 

Redan i föregångaren till brottsbalken, 1864 års strafflag, existerade begreppet nödvärn som en 

grund för ansvarsfrihet. En stor skillnad var dock att man i strafflagen delade upp nödvärnet i 

                                                 

28 Prop. 1993/94:130 s. 45 f. 

29 A.a., s. 46 f.  

30 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 293.  

31 För en pedagogisk och grundläggande redogörelse av påföljdsbestämningen, se särskilt Borgeke, Att bestämma 

påföljd för brott.       

32 Asp. m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 59 f. 
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en absolut och en allmän nödvärnsrätt, där den förra innebar att man mot vissa särskilt allvarliga 

angrepp, som exempelvis hot som innebär trängande fara, hade rätt att använda så mycket våld 

som krävdes. Vid den senare formen, i litteratur kallad relativ nödvärnsrätt33 (som tog sikte på 

angrepp av mindre allvarligt slag) var det istället proportionalitet mellan angrepp och försvars-

åtgärd som var avgörande, det vill säga omfattningen av det brottsliga angreppet styrde ramen 

för tillåtligheten.34    

Vid införandet av brottsbalken skedde en stor förändring av konstruktionen av nödvärns-

begreppet. Den absoluta nödvärnsrätten togs bort och kvar fanns enbart den relativa, som dock 

reformerades kraftigt. Särskilt genom att man införde försvarlighetsrekvisitet ”uppenbart 

oförsvarligt”, som innebar en tydlig utvidgning av ramen för nödvärnet. Dessutom utvidgades 

definitionen på angrepp och innefattade nu även sådana angrepp som var överhängande.35  

Under åren som följde på brottsbalken införande förelåg det viss kritik mot nödvärnsbegreppet. 

Sveriges advokatförbund anförde bland annat att användandet av nödvärnsreglerna var för 

snäva i rättstillämpningen och man förespråkade därför en utökad, eller åtminstone reformerad 

definition som skulle bli mer lättbegriplig för framförallt domstolarna, men också allmän-

heten.36 Genom en lagändring 1994 skedde tillslut en förändring av paragrafens lydelse. 

Regeringen betonade dock att förändringen enbart var av språkliga och redaktionella skäl. 

Således var ingen förändring av det regelns materiella innebörd åsyftad.37 

 

2.3.2. Europakonventionen  

Den yttersta konsekvensen av rätten till nödvärn är att dödligt våld under vissa förutsättningar 

kan accepteras. Detta leder osökt in på frågan om den rätt till liv varje människa tillerkänns 

genom artikel 2 EKMR, sedan 1995 svensk lag.  

Artikel 2, med rubriken ”Rätt till livet”, lyder:  

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols 

dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff.  

                                                 

33 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 24:1 BrB, under ”Bakgrund”.  

34 SOU 1953:14 s. 387. 

35 Halén & Olson, Nödvärnsrätt och möjligheter till ersättning, s. 18.  

36 Prop. 1993/94:130 s. 30 f.  

37 A.a., s.28, samt specialmotiveringen s. 68.  
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2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nöd-

vändigt a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning, b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra 

någon som lagligen är berövad friheten att undkomma, c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror. 

Som vi kan se i punkten 2 är rätten till liv inte absolut. Den kan exempelvis inskränkas som 

försvar vid olaglig våldsanvändning. Med lokutionen ”våld som var absolut nödvändigt” 

betonas dock att det föreligger en hög tröskel. I detta avseende har Europadomstolen genom ett 

antal avgöranden38 bland annat betonat att det ska råda en strikt proportionalitet mellan våldet 

och det eftersträvade syftet.39 Högsta domstolen har i domskälen i NJA 2005 s.237 uttryckt att 

artikel 2 bland annat ska tolkas så att ”det måste ställas höga krav på att något alternativ för att 

avvärja angreppet inte förelegat [min kursivering]”.  

Europakonventionen har genom 2:19 RF fått en särställning i svensk rätt. Innebörden av 

bestämmelsen är att Europakonventionen äger företräde vid en eventuell kollision med inhemsk 

lag.40 Däremot gäller denna strikta hierarki enbart i förhållande till författningar utfärdade efter 

1 januari 1995 (då konventionen blev inkorporerad i svensk rätt). För lagar utfärdade dess-

förinnan (däribland 24:1 BrB) får man enligt förarbetena till den så kallade inkorporeringslagen 

(1994:1219) använda sig av allmänt erkända tolkningsprinciper som lex posterior (yngre 

författning går före äldre), lex specialis (specialregel går före mer allmänt hållen) och slutligen 

en mer konventionskonform tolkningsprincip (där konventionen i kraft av sin speciella karaktär 

bör ha företrädesrätt).41 Tendensen i senare års praxis synes trots allt vara att svenska domstolar 

framförallt upprätthåller den sistnämnda principen och att konventionen sålunda får genomslag 

även på författningar äldre än 1995.42 I förhållande till exempelvis 24:1 BrB bör därför 

konventionen beaktas vid tolkningen av denna bestämmelse.43 En konsekvens av detta är 

exempelvis att en alltför generös nödvärnsrätt inom en stat kan innebära ett brott mot nämnda 

artikel 2 i konventionen.44 Mer om denna fråga i analysen där jag också ställer mig frågan om 

man e contrario kan dra slutsatsen att en alltför snäv nödvärnsrätt likaså kan utgöra brott mot 

                                                 

38 Se särskilt McCann mot Storbritannien (18984/91), Strasbourg, 27 september, 1995 och Andronicou & 

Constantinou mot Cypern (86/1996/705/897), Strasbourg, 9 Oktober 1997. 

39 Harris m.fl., Law of the European Convention on the Human Rights, s. 63 f. 

40 Eliason m.fl., Grundlagarna, kommentar till 2:19 RF.   

41 Prop. 1993/94:117, s. 75 (lagrådets yttrande).  

42 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 170 f. 

43 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 138.  

44 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 218.  
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denna artikel – genom att den inskränker den legala möjligheten att som angripen försvara sitt 

liv.45 

2.3.3. Nödvärnsparagrafen 

Rätten till nödvärn regleras i 24:1 BrB, som lyder:  

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, 

det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 
   
Rätt till nödvärn föreligger mot  
1. ett påbörjat eller 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.  
 

Paragrafen består av två stycken. I det första stycket beskrivs innebörden av att begå en gärning 

i nödvärn, det vill säga den utgör brott endast om gärningen enligt försvarlighetsbedömningen 

är uppenbart oförsvarlig. I det andra stycket räknas fyra situationer där nödvärn aktualiseras 

upp. Uppräkningen är uttömmande. Frågeställningen i förevarande uppsats tar enbart sikte på 

den förstnämnda av dessa fyra situationer, nämligen då det föreligger ”… ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.”.  

Huruvida nödvärn föreligger är en strikt objektiv bedömning och vad gärningsmannen själv 

trott eller haft för motiv till handlandet är irrelevant för bedömningen.46 Om A slår B i syfte att 

skada denna och det först i efterhand visar sig att B redan planerat en attack som var över-

hängande mot A, kan A ha framgång med att åberopa att handlingen begicks i nödvärn. Att A 

inte kände till omständigheten som konstituerade rätt till nödvärn är således ovidkommande.   

 

2.3.4. Det brottsliga angreppet 

Med brottsligt angrepp har lagstiftaren poängterat att enbart angrepp som uppfyller rekvisiten 

för brott åsyftas.47 Det bör dock poängteras att inte alla brott kan klassas som angrepp på person 

eller egendom. Exempel på detta är rena ärekränkningsbrott, som förolämpning.48 Att angreppet 

ska vara brottsligt utesluter varken barn eller psykiskt sjuka som angripare eftersom dessa 

personer enligt svensk rätt också kan föröva brott.49 För de fall där brottsligt angrepp är uteslutet 

                                                 

45 Se särskilt avsnitt 4.4.1. nedan.  

46 Prop. 1993/94:130 s. 31.  

47 A.a., s. 28.  

48 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 24:1 BrB, under ”Nödvärnssituationen” p. 1 st.2.  

49 Prop. 1993/94:130 s. 28.  
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på grund av bristande brottsförutsättning (det brister i något av rekvisiten för otillåten gärning 

eller det personliga ansvaret) hos angriparen får man istället undersöka om den subsidiära och 

mer generella regeln om nöd, 24:4 BrB är tillämpbar.50  

Att angreppet ska vara överhängande innebär att den angripne har ett visst utrymme att föregå 

angreppet redan innan det har påbörjats. Hur långt denna rätt sträcker sig är dock inte helt klart. 

I motiven till brottsbalken nämns exemplet att en sjökapten, som vet om att besättningen ämnar 

döda denna då de ankommer till en viss plats, torde ha rätt att bruka försvarsåtgärder i ett tidig-

are skede än då båten anlänt till platsen.51 

Att lagtexten uttryckligen betonar att angreppet ska vara överhängande eller påbörjat utesluter 

de fall då angreppet har upphört.52 Däremot finns det ibland vissa svårigheter att avgöra när ett 

angrepp anses just ha avslutats. När det rör sig om upprepade slagserier, där varje enskilt slag 

kan ses för sig självt, har HD i NJA 1969 s.425 kommit fram till ett dessa upprepningar ska ses 

som ett enda påbörjat angrepp och inte flera. Ett synnerligen extensivt resonemang förde HD i 

NJA 1994 s.48 (Dykarknivsfallet), där man på grundval av praktiska skäl ansåg att 

nödvärnsrätten skulle sträckas ut över del av händelseförlopp som uppenbarligen inte täcktes 

av nödvärn i dess ordalydelse. 

Ingrepp i utomstående persons rättssfär är av särskilt intresse för denna uppsats. Att direkta 

ingrepp i en utomståendes intressen inte täcks av nödvärnsparagrafen är oomtvistat. Detta efter-

som nödvärnsparagrafen förutsätter att den angripne riktar sitt försvar mot den varifrån an-

greppet kommer.53 En person, A, som attackeras av B kan således inte i försvar tillgripa ett 

paraply från C och i relation till denna besittningsrubbning från C hävda nödvärn. Istället får 

reglerna om nöd, 24:4 BrB, tillämpas. Hur indirekta intrång, medvetna som omedvetna, i utom-

ståendes rättssfär ska bedömas är dock mera oklart och frågan denna uppsats primärt tar sikte 

på.54  

                                                 

50 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 213.  

51 SOU 1953:14 s. 395.  

52 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 393.    

53 Se exempelvis SOU 1953:14, s. 396.  

54 Se kapitel 4 och 5 nedan.   
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Rätt till nödvärn förutsätter inte att det är personen som blir angripen som begår försvars-

gärningen mot angriparen, utan även den som hjälper till har samma rätt. Detta framgår av 24:5 

BrB.  

2.3.5. Försvarlighetsbedömningen 

Huruvida en gärning anses begången inom ramen för nödvärn avgörs ytterst vid försvarlighets-

bedömningen, som framgår av första stycket i 24:1 BrB. Vid denna bedömning ska enligt lag-

texten hänsyn tas till ”angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna 

i övrigt”. Är gärningen vid denna prövning ej uppenbart oförsvarlig har den angripne handlat 

inom ramen för nödvärn och ska gå fri från ansvar eftersom försvarsgärningen är tillåten.   

 

2.3.5.1. Omständigheter av betydelse 

Med angreppets beskaffenhet åsyftar man främst angriparens farlighet. Frågor som exempelvis 

angriparens styrka, berusning och beväpning är av betydelse för denna bedömning.55  

Frågan om det angripnas betydelse indikerar att man måste titta på det intresse som utsätts för 

fara genom angreppet. Stor betydelse för bedömningen har frågan om det rör sig om fara för liv 

och hälsa eller egendom. I regel torde man kunna utgå från att större möjligheter till mer 

försvarsvåld finns om intresset som hotas är mot person och inte egendom.56 

Genom den redaktionella ändringen av paragrafen 1994 lades meningen ”omständigheterna i 

övrigt” till.57 Att detta inte togs med i den ursprungliga brottsbalken motiverades av dåvarande 

departementschefen med att sådana omständigheter inte var relevanta då de ”väsentligen avsåg 

beaktande av rent subjektiva förhållanden”. Departementschefen fortsatte ”Sådana om-

ständigheter som hänför sig till den angripnes möjligheter att i en hastigt inträdande situation 

överväga hur han ska skydda sig får beaktas i anslutning till reglerna om nödvärnsexcess”.58 

Enligt motiven till införandet av omständigheterna i övrigt var syftet med detta dock inte att 

utvidga paragrafen. Istället skulle det fungera som ett förtydligande till hur rättspraxis hade 

utvecklats efter brottsbalkens tillkomst (särskilt hänvisas i förarbetena till NJA 1970 s.58, där 

HD synes ha beaktat andra omständigheter än just angreppets beskaffenhet och det angripnas 

                                                 

55 Blomkvist, Rätten till självförsvar, s. 31. 

56 A.a., s. 32.  

57 Prop. 1993/94:130.  

58 Prop.1962:10, s. B 327. 
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betydelse).59 Som exempel på vad som bör beaktas inom ramen för omständigheterna i övrigt 

angavs att hänsyn måste tas till den angripnes egenskaper och då framförallt vederbörandes 

kroppskrafter.60  

Detta till trots har betydelsen av den angripnes egenskaper vid försvarlighetsbedömningen rönt 

kritik. Norée menar exempelvis att det inte finns något lagstöd för att göra åtskillnad mellan 

angripna poliser (som i kraft av sin utbildning därigenom erhållit särskild egenskap) och andra 

personer när man bedömer ramarna för nödvärn.61 Författarna till Kriminalrättens grunder å sin 

sida hävdar att ”[s]törre krav på återhållsamhet kan ställas på en person som på grund av sin 

utbildning har särskilda förutsättningar att hantera en våldssituation”.62 Även Boucht företräder 

denna senare ståndpunkt, åtminstone i ljuset av den nämnda lagändringen 1994, och menar att 

det numera bör spela in i försvarlighetsbedömningen vilka förutsättningar (egenskaper som ut-

bildning, kroppskraft, särskild träning) den angripne har att hantera ett visst angrepp.63  

För egen del är jag kluven. Förvisso har lagstiftaren vid ändringen av brottsbalken uttryckligen 

givit som exempel att den angripnes egenskaper är omständighet att beakta. Det som talar mot 

detta är dock att man i samma lagförarbeten säger att man bara befäster tidigare praxis och att 

paragrafens innebörd inte ska ändras. Jag vill påstå, som också Boucht noterar64, att det är högst 

tveksamt om föregående praxis faktiskt tillät att man tog hänsyn till denna omständighet, åt-

minstone då detta var något som tolkades till nackdel för den tilltalade. Domstolar får inte av 

legalitetshänsyn agera lagstiftare på så sätt att den tilltalades rätt till nödvärn inskränks. Jag har 

en känsla av att lagstiftaren inte tänkte på denna aspekt vid förändringen av lagtexten och genom 

hänvisningen till tidigare praxis. Trots det sagda vill jag ändå påstå att den rimligaste tolkningen 

är att lagstiftarens intention vid ändringen var att övriga omständigheter ska beaktas, vare sig 

de är till förmån eller nackdel för den tilltalade. Det får därför enligt min mening, med viss 

tveksamhet, ändå anses vara gällande rätt. Att jag för egen del anser att sådana omständigheter, 

precis som också departementschefen vid införandet av brottsbalken poängterade, många 

gånger är av mer subjektiv natur (särskilt en sådan omständighet som utbildning), och därför 

                                                 

59 Prop. 1993/94:130, s. 31 f.  

60 A.a., s. 32.  

61 Norée, Polisers rätt att skjuta, s. 31.   

62 Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, s. 217.  

63 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 341.  

64 A.a., s. 341f. se särskilt not. 351.  
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lämpligen hör hemma vid prövningen av det personliga ansvaret, är därför måhända mer en 

diskussion de lege ferenda.  

För denna framställning intressanta följdfrågor uppkommer däremot hursomhelst. Detta efter-

som man kan fråga sig om alla potentiella omständigheter kan anses innefattas i begreppet 

övriga omständigheter, eller om det trots allt finns en gräns? Hur är det exempelvis med 

(o)medvetenhet om risker för utomstående? Är detta omständigheter som bör beaktas inom 

ramen för försvarlighetsbedömningen? Dessa frågor får jag särskild anledning att återkomma 

till.65  

2.3.5.2. Uppenbart oförsvarligt 

Betydelsen av uppenbart oförsvarlig har i motiven till brottsbalkens införande uttryckts som 

”att man bör räkna med en relativt bred marginal till förmån för den angripne vid bedömande 

huruvida han hållit sig inom gränserna för nödvärnsrätten”.66 Även oförsvarliga handlingar kan 

tillåtas inom ramen för nödvärn, så länge dessa inte är uppenbart oförsvarliga.67 Dock måste 

man alltid beakta omständigheterna i det enskilda fallet. Således får inte den gärning som vidtas 

i försvar stå i ”klar disproportion” till vad som behövs för att avvärja faran, och inte heller får 

det föreligga ”uppenbart missförhållande” mellan gärningen och den fara som hotar genom an-

greppet.68 Med andra ord kan vi här konstatera att försvarlighetsbedömningen innehåller två 

hänsynstaganden: nödvändighet och proportionalitet. 

I den nuvarande lagtexten framgår det att lokutionen ”uppenbart oförsvarligt” måste ställas i 

relation till angreppets beskaffenhet, dess betydelse och övriga omständigheter. Detta ska tolkas 

som att det i vissa fall kan vara tillåtet att göra mer än vad som fordras för att hindra angreppet. 

Som exempel anför Jareborg att en viss försvarsåtgärd inte nödvändigtvis måste vara den 

objektivt sett bästa metoden att möta angreppet.69 I andra fall kan det däremot vara uppenbart 

oförsvarligt att göra vad som behövs. Regeringen anför angrepp från barn som ett exempel på 

en situation då man till viss del kan tvingas uppoffra sina egna intressen.70  

                                                 

65 Se särskilt avsnitt 4.6.2.  

66 SOU 1953:14 s. 397. 

67 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 217.  

68 Prop. 1962:10, s. B 327. 

69 Jareborg, Brottsbalken kap.23-24, 1993, s. 49.  

70 Prop. 1993/94:130 s. 29.  
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Vad gäller rättfärdigande av dödligt våld i nödvärn, och då särskilt brukande av livsfarliga 

vapen, kan sägas att man i praxis varit restriktiv. I Dykarknivsfallet (NJA 1994 s.48) uttalade 

HD att man ”endast i utpräglade undantagsfall kan komma till resultatet, att det måste 

accepteras att en person uppsåtligen brukar kniv eller livsfarligt vapen för att freda sig”. I NJA 

2005 s.237 tydliggjorde HD gränsdragningen ytterligare genom att betona att förutsättningarna 

måste vara att den angripne befinner sig i ett sådant trängt läge att försvarsåtgärden inte klart 

avviker från vad som behövs för att avvärja angreppet och att detta angrepp är direkt livshotande 

(alternativt utgör angrepp mot ett synnerligen viktigt intresse). I domen hänvisade HD dessutom 

till art.2 EKMR.  

I europarättslig praxis är det framförallt fallet Andronicou & Constantinou mot Cypern 

(Andronicou-fallet) som ligger närmast situationen beskriven i frågeställningen. I fallet hade 

polis skjutit ihjäl både en gisslantagare och dennes tagna gisslan i samband med ett fritagnings-

försök. Domstolen konstaterade att polisen som avlossade de dödade skotten hade handlat i en 

putativ nödvärnssituation. Där fara för gisslan, polismannen och dennes kollegor hade 

förelegat. Under dessa förutsättningar hänvisade domstolen till art. 2 EKMR och konstaterade 

att skjutandet mot gisslantagaren hade varit strikt proportionerligt i relation till syftet att rädda 

liv och därmed absolut nödvändigt. Att en tragisk sidoeffekt blev att gisslan dödades av polisens 

skott förändrade inte denna bedömning.71 I svensk rättspraxis har frågan om risker för utom-

stående inte avhandlats.72  

2.4. Nöd 

2.4.1. Bakgrund 

Nödfall inom ramen för denna uppsats tar framförallt sikte på de situationer då fara hotar liv 

eller hälsa. 

Nöd fanns, till skillnad från nödvärn, aldrig lagfäst i strafflagen. Däremot accepterades nödrätt 

under vissa förutsättningar i praxis, dock med snävare tillämpningsområde än den nuvarande 

                                                 

71 Case of Andronicou and Constantinou v. Cyprus (86/1996/705/897), Strasbourg, 9 October 1997.  

72 Det i inledningen nämnda Gymskjutningsfallet är väl det som ligger närmast till hands, men då domstolen 

menade att nödvärnsparagrafen överhuvudtaget inte var tillämplig aktualiserades aldrig frågan om vad som skulle 

beaktas vid försvarlighetsbedömningen, och således inte heller om huruvida risker för utomstående kunde vara 

uppenbart oförsvarligt. Se mer om denna fråga i avsnitt 4.6.2.   
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bestämmelsen i 24:4 BrB.73 Rätten till nöd lagfästes genom införandet av brottsbalken och 

genomgick precis som nödvärnsparagrafen vissa språkliga och redaktionella ändringar 1994.  

Nöd är tänkt att användas restriktivt. Anledningen till detta synes framförallt ha att göra med 

att det vid nödsituationen alltid aktualiseras intressekollisioner. Vid bedömningen av denna 

konflikt är det av vikt att erkända rättigheter (exempelvis liv eller egendom) inte åsidosätts, om 

inte det hotade intresset är större än det som uppoffras.74 

Det kanske mest kända fallet där nöd har verkat ansvarsbefriande var i det så kallade 

Norrmalmstorgsdramat. Anledningen till att det var nöd och inte nödvärn som aktualiserades i 

detta fall var att de åtgärder den tilltalade stod åtalad för att ha begått hade riktats direkt mot 

annat än angriparen (det vill säga den var gisslantagare).75  

2.4.2. Nödparagrafen 

Rätten till nöd regleras i 24:4 BrB, som lyder: 

4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den 

med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse 

Rätten till nöd regleras i 24:4 BrB och består precis som nödvärnsparagrafen av två stycken. 

Det första stycket tydliggör att nöd är subsidiär till alla tidigare nämnda rättfärdigande om-

ständigheter i 24 kap. BrB genom lokutionen: ”i annat fall än”. Detta innefattar således nödvärn, 

24:1 BrB. Vidare framgår av första stycket en liknande försvarlighetsbedömning som i 

nödvärnsparagrafen, dock här med den betydande skillnaden att tröskeln för vad som är tillåtet 

inom ramen är satt lägre – gärningen får inte vara oförsvarlig. I det andra stycket räknas för-

utsättningarna för när nöd föreligger upp.  

Precis som nödvärn är bedömningen om nöd förelegat strikt objektiv. Även en person som i 

syfte att begå skadegörelse krossar rutan till en bil kan med framgång åberopa nöd ifall det i 

efterhand visar sig att en person låg avsvimmad inne i bilen och var på väg att förgiftas.76   

                                                 

73 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 24:4 BrB, under ”Bakgrund”. 

74 SOU 1953:14, s. 415.  

75 SvJT 1975 ref. s. 7 (i bihanget - Rättsfall från Hovrätterna).  

76 SOU 1988-7, s. 92. Exemplet där rör dock en gammal hund som är på väg att dö av gasförgiftning.  
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2.4.3. Nödsituationen 

Av lagtexten framgår att en av förutsättningarna för att nöd ska föreligga är att en fara hotar ett 

av rättsordningen skyddat intresse. Av förarbetena framgår att rekvisitet ”när fara hotar” i para-

grafen under vissa förutsättningar är vidare än nödvärnsparagrafens ”påbörjat eller över-

hängande”. Vidare uttrycker man i förarbetena att det kan vara tillräckligt att faran är ”nära 

förestående”. Observera dock att detta inte är generellt och att den försvarlighetsbedömning 

som görs i varje enskilt fall kan inskränka möjligheten att utnyttja nödrätten.77 

Lokutionen ”av rättsordningen skyddat intresse” innebär att det bara är intressen som har rätts-

ordningens skydd som omfattas av bestämmelsen. Ett typexempel på en situation som faller 

utanför denna intressesfär kan vara en förrymd fånge som tillgriper kläder i syfte att undkomma 

polis.78 

2.4.4. Försvarlighetsbedömningen 

För att en gärning ska anses begången inom ramen för nöd och därmed ansvarsbefriande krävs 

att den med hänsyn till ”farans beskaffenhet, den skada som åsamkas och omständigheterna i 

övrigt” är försvarlig. Detta är en klart lägre tröskel än nödvärnssituationens ej uppenbart 

oförsvarlig. Utan krav på angrepp eller andra särskilt uppräknade situationer kan dock nödpara-

grafen sägas vara tillämpbar på ett bredare spektrum av situationer. Det vanliga torde vara 

situationer då faran inte härrör direkt från den vars intressen kränks genom nödgärningen.79  

Precis som i nödvärnsparagrafen har vi att göra med en proportionalitetsbedömning som inne-

bär att en viktning mellan de motstående intressen som finns ska göras. Liv och hälsa är 

generellt mer skyddsvärt än egendom.80 Vidare ska farans beskaffenhet ställas i relation till den 

skada som åsamkas genom (nöd)gärningen samt övriga omständigheter och måste hålla sig 

inom vad som anses försvarligt. I denna relation kan man säga att gärningen ska vara ”påkallad 

av ett intresse av betydligt större vikt än det som offras”.81 En värdeövervikt som innebär att 

                                                 

77 NJA II 1962, s. 357.  

78 SOU 1953:14, s. 413 f.   

79 Asp. m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 221.  

80 A.a. 223 f.  

81 Prop. 1993/94:130, s. 35.  
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det aldrig kan vara försvarligt att offra en annan persons liv.82 Enligt förarbetena ska dessutom 

nödparagrafen användas restriktivt.83  

2.5 Gränsdragningen mellan nödvärn och nöd (fokus på försvarlighet) 

Som vi har sett i föregående avsnitt är alltså nödvärn en kvalificerad form av nöd, där försvars-

gärningen i nödvärn riktar sig mot en angripare medan försvarsgärningen i nöd inte sällan riktas 

mot annat än farokällan. En nödvärnssituation är alltid samtidigt en nödsituation, men det om-

vända är inte alltid fallet.  

Det föreligger alltså olika trösklar för vad som anses försvarligt när en gärning begås i antingen 

nödvärn eller nöd. Nödvärnet medger i de mest extrema situationerna betydligt större utrymme 

att använda våld än i nöd. Dödande i nödvärn kan under vissa omständigheter tillåtas, medan 

detta aldrig är acceptabelt i nöd. 

Att försvarlighetsbedömningarna för dessa två ansvarsfrihetsgrunder är olika innebär självklart 

att val av endera av de två skapar olika trösklar för vad som anses vara en otillåten gärning eller 

inte.   

                                                 

82 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 362.  

83 Prop. 1962:10, s. B 334.  
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3. Särskilda frågor av relevans 

3.1. Allmänt 

Att gränsdragningen mellan nödvärn och nöd är av utomordentligt viktig betydelse för 

besvarandet av frågeställningen synes klart, men den situation som aktuell frågeställning tar 

sikte på, att en handling ger upphov till flera effekter, aktualiserar även andra frågor av särskild 

relevans. Innan vi i avsnitt 4 tar avstamp i en analys kommer därför några av dessa frågor 

beröras i detta kapitel.  

3.2. Begreppet gärning då en handling ger upphov till flera effekter 

Att gärningsbegreppet är tvetydigt och används i olika sammanhang, med delvis olika be-

tydelser står klart när man studerar olika rättsområden där det förekommer. Av särskilt intresse 

är att försöka reda ut hur man bör definiera en handling som ger upphov till två eller flera 

effekter. Är detta språkligt sett en eller två gärningar? Ett svar på denna fråga kan ha betydelse 

för besvarandet av om det är rimligt att applicera olika ansvarsfrihetsgrunder på ett och samma 

händelseförlopp.   

Ett intressant rättsområde i sammanhanget är straffrättens konkurrenslära. Denna syftar bland 

annat till att utröna om en person som överträtt två eller flera straffbud också ska dömas för 

dessa eller om något ska konsumera det andra.84 I litteraturen synes exempelvis begreppen 

gärning och brott vara synonymer när man talar om så kallad olikartad gärningskonkurrens. En 

handling som ger upphov till två effekter skulle således kunna betecknas som två gärningar, 

under förutsättning att effekterna var för sig uppfyller kraven på brottsbeskrivningsenlighet, i 

olika lagrum (och vid den efterföljande bedömningen kring regelkonkurrens konstaterar att det 

är två brott som ska dömas i konkurrens).85  

Annorlunda är det när man tittar på processrättsliga frågor om processrättsliga hinder i brott-

mål, närmare bestämt res judicata. En regel om detta finner vi i 30:9 RB, som lyder:  

                                                 

84 Asp. m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 459.  

85 A.a., s. 480. 
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”Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som genom domen prövats, 

ånyo upptagas…[min kursivering]” 

Begreppet gärning är betydligt vidare än de brott åklagaren vid tidigare rättegång åtalat den 

misstänkte för. Istället är det avgörande för frågan om det är samma gärning huruvida gärnings-

identitet råder mellan tidigare prövad gärning och ny. Ekelöf har uttalat att gärningsidentitet 

föreligger om ”det råder överensstämmelse med avseende på endera handlingen eller angrepps-

objektet/brottsresultatet”.86 HD har i ett fall 2015 befäst detta och uttalat att samma gärning 

råder så länge omständigheterna ingår i ett sammanhängande händelseförlopp och måste anses 

nära förbundna med varandra.87  

Ytterligare en processrättslig regel av relevans finner vi i 30:3 RB. Av denna framgår förvisso 

att rätten är bunden av den gärningsbeskrivning åklagaren framfört, vilket kan sägas skapa 

processens ram. Denna bundenhet innefattar dock inte frågor om exempelvis nödvärn, som 

domstolen har att beakta ex officio, och som därför ska beaktas oaktat om åklagarens gärnings-

beskrivning innefattar det moment som konstituerar detta eller inte.88 

Gärningsbegreppet synes av det anförda knappast användas enhetligt, vilket ytterst torde ha att 

göra med att de nämnda reglerna har delvis olika syften.89 Just det faktum att vi pratar om skilda 

rättsområden med olika syften är också värt att påpeka i relation till huruvida något av 

betraktelsesätten kan tjäna som förlaga för hur man bör tolka nödvärnsbestämmelsen.90  

3.3. Aberratio Ictus 

Aberratio Ictus är en beskrivning av ett speciellt straffrättsligt problem. Som utgångspunkt kan 

vi konstatera att en förutsättning för att det överhuvudtaget ska röra sig om ett aberratio ictus-

fall är att uppsåt aldrig kan föreligga i relation till det objekt varpå effekten uppstår.91 Som 

exempel kan vi ta fallet att A hugger med en kniv mot B, men missar och träffar C. Skulle man 

                                                 

86 Ekelöf m.fl., Rättegång, tredje häftet, s. 253.  

87 Högsta Domstolen, 2015-11-04, målnr. B 4003-14.   

88 SOU 1938:44, s. 340.  

89 Detta är en aspekt Magnus Ulväng lyfter fram i sin framställning. Se Ulväng, Brottslighetskonkurrens, s. 843. 

Ett verk jag också kan rekommendera för den som vill ha en djupgående förståelse för begreppet brottslighets-

konkurrens.   

90 Se mer om denna fråga i avsnitt 4.8 nedan.  

91Asp, Om uppsåtstäckning vid aberratio ictus, s. 612.  
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vid bedömningen komma fram till att A hade åtminstone likgiltighetsuppsåt till att C skadades 

av hugget uppkommer aldrig fråga om aberratio ictus.  

Kommer man vid prövningen fram till att uppsåt den ”vanliga vägen” inte aktualiseras gentemot 

C har vi däremot att göra med ett fall av aberratio ictus. Två olika lösningar till en sådan 

situation är fullt möjliga, och båda har stöd i doktrin. Dessa lösningar brukar benämnas 

ekvivalens- respektive specialitetsmodellen.92 

Ekvivalensmodellen innebär att man flyttar uppsåtet i förhållande till det objekt som de facto 

drabbades av effekten, så länge objekten är straffrättsligt likvärdiga.93 Ekvivalensmodellen var 

i 1864 års strafflag lagfäst för fall av dråp eller annan misshandel, i 14 kap. 42§, och löd: 

”…straffes som wore gerningen föröfwad emot den, åt hwilken den ämnad war” [min 

kursivering]. Denna paragraf fick dock ingen motsvarighet vid införandet av brottsbalken, 

vilket troligen har medfört motstridiga åsikter i doktrin rörande dess fortsatta tillämplighet. 

Bland förespråkarna finner vi exempelvis Strahl, som bland annat bygger denna ståndpunkt på 

att den bättre överensstämmelse med reglerna för medverkansläran och då särskilt den för 

anstiftare.94 Även Asp synes föredra modellen, även om han intar en mer försiktig hållning än 

Strahl.95  

Specialitetsmodellen innebär att man istället delar upp ansvaret enbart utifrån gärningsmannens 

faktiska uppsåt med handlingen, det vill säga vad hen avsåg. En sådan lösning skulle innebära 

att A i ett fall som det ovan beskrivna exempelvis kan anses ha begått försök till misshandel 

mot B och oaktsamhetsbrottet vållande till kroppsskada mot C. I doktrinen har specialitets-

modellen framförallt företrätts av Agge och Thornstedt96. 

I svensk rätt har frågan om aberratio ictus aktualiserats i det så kallade ”Ölburksfallet”. En 

person, A, hade kastat en ölburk mot C men missat och istället träffat B som skadades i huvudet. 

Rätten friade A för åtal om misshandel mot B. Av referenten Borgströms tillagda mening fram-

går att domstolen i fallet tillämpade specialitetsmodellen. Åklagaren hade dock enbart yrkat om 

                                                 

92 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 334. 

93 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 126.  

94 A.a., s. 125 f.  

95 Asp, Om uppsåtstäckning vid aberratio ictus, s. 621, se särskilt från rubriken ”4.Avslutning”.  

96 Agge & Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 109.   
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ansvar för misshandel mot C, varför alternativa rubriceringar av processuella skäl inte kunde 

prövas. 97  

3.4. Två för uppsatsen relevanta brott 

Den centrala frågan i detta arbete rör som sagt situationen då en sidoeffekt uppkommer vid en 

gärning begången i nödvärn. De brott som eventuellt kan aktualiseras för denna effekt är i 

huvudsak oaktsamhetsbrott.98 När det rör sig om omedvetna sidoeffekter är det otvetydigt att 

så är fallet eftersom gärningsmannen aldrig uppfyller kraven på uppsåt i förhållande till dessa. 

När det gäller medvetna sidoeffekter finns förvisso ett teoretiskt utrymme för att komma fram 

till att gärningsmannen handlat med likgiltighetsuppsåt i relation till denna effekt. Jag vill dock 

hävda att denna fråga i praktiken aldrig kommer uppkomma, varför de brott jag här ämnar 

redogöra för är två oaktsamhetsbrott.  

 

3.4.1. Vållande till annans död – 3:7 BrB 

Brottet vållande till annans död återfinns i 3:7 BrB som lyder:  

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om 

brottet är ringa, till böter. 

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt 

beaktas 

1.  om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

2.  om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol 

eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.  

 

Brottet vållande till annans död förutsätter tre rekvisit; att en annan person har dött, att den 

tilltalade har orsakat dödsfallet och slutligen att hen varit oaktsam i förhållande till detta. 

Brottet förutsätter alltså att den tilltalade har orsakat dödsfallet och att har skett genom 

oaktsamhet. Med kravet på orsak innebär det som en utgångspunkt att det måste gå att ställa 

upp ett kausalsamband mellan den tilltalades handling och dödsfallet. Denna prövning är i regel 

                                                 

97 RH 2001:2.  

98 I avsnitt 4.7 nedan lyfter jag förvisso fram frågan om aberratio ictus och att en tillämpning av ekvivalens-

modellen skulle kunna leda till att uppsåt i relation till utomstående föreligger. I samma diskussion avfärdar jag 

dock en sådan lösning då konsekvenserna synes alltför orimliga.  
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inte heller särskilt problematisk eftersom orsaksrelationer oftast är relativt enkla att 

konstatera.99  

Alla orsaksrelationer är dock inte kvalificerade för att konstituera brott. Det förutsätts således 

en tröskel som benämns relevans. För att vi överhuvudtaget ska tala om oaktsamhet ska 

gärningen dessutom innefatta ett risktagande.100 Dessa två element är det man även kallar 

gärningsculpa. 101   

Brottet är gradindelat och innehåller även en ringa och en grov variant. Som det uttrycks i st. 2, 

pt. 1 ska, för att brottet ska bedömas som grovt, särskilt beaktas om det rört sig om ett medvetet 

risktagande av allvarligt slag. Med detta åsyftas att gärningsmannen är medvetet oaktsam i 

förhållande till döden. Detta är dock inte någon uttömmande exemplifiering, utan även andra 

omständigheter av allvarligt slag kan kvalificera brottet som grovt.102 Värt att notera är att den 

omständlighet som konstituerar grovt brott måste haft betydelse för den brottsliga effekten, i 

detta fall död.103 Brottet är i normalfallet belagt med fängelse i max två år. För ringa brott enbart 

böter och för grovt brott fängelse i lägst ett och högst sex år.  

3.4.2. Framkallande av fara för annan – 3:9 BrB  

Brottet återfinns i 3:9 BrB som lyder:  

Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes 

för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år. 

Det som är signifikant för brottet framkallande av fara är att det är som namnet antyder ett så 

kallat farebrott och som sådant förutsätter att en viss gärning inte har lett till ett visst resultat. 

En fara som således har förverkligats täcks inte av aktuellt lagrum.104 

När det gäller typen av fara krävs det att denna är konkret. Detta innebär enligt terminologiskt 

språkbruk att det måste varit existentiellt möjligt att en viss person drabbats av följden och att 

detta resultat varit plausibelt (ett krav på sannolikhet).105 

                                                 

99 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 78. 

100 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 3:7 BrB, under rubriken ”Den brottsliga handlingen”.  

101 Se avsnitt 2.2, not.18 ovan.  

102 Dahlström m.fl., Brott & påföljder, s. 102.  

103 A.a., s. 103.  

104 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32. 

105 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 93-97, där också innebörden av begreppet utvecklas närmare.  
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Brottet förutsätter inte bara att gärningsmannen förfarit oaktsamt i förhållande till den upp-

komna faran. Istället är tröskeln satt så högt att det krävs grov oaktsamhet för brottets full-

bordan.106 Detta torde åtminstone som utgångspunkt innebära att medvetna risktaganden, 

alternativt uppsåt kvalificerar brottslig skuld.107 Observera dock att detta är en utgångspunkt 

och att i vissa fall även omedvetna försummelser av allvarligt slag kan kvalificera brottet som 

grovt.108  

Framkallande av fara är subsidiärt till flertalet specialstraffrättsliga brott samt flertal av de 

allmänfarliga brotten i 13.kap BrB.109 Brottet är belagt med fängelse i max två år.  

  

                                                 

106 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32. 

107 Asp. m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 319.  

108 Dahlström m.fl., Brott & påföljder, s. 103.  

109 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 33.  
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4. Analys 

4.1. Rättskällelärans roll 

Att fastställa gällande rätt är ofta en ganska oproblematisk operation där svaret många gånger 

går att härleda direkt från lagtexten. Så är det emellertid inte alltid och det är för sådana fall den 

juridiska metoden, med rättskälleläran, blir ett viktigt verktyg för att tolka lagen korrekt. Här 

bör återigen betonas att Sveriges medlemskap i EU och anslutning till Europakonventionen 

ställer särskilda krav som måste beaktas i sammanhanget.110  

Att författningstexten är den rättskälla som hierarkiskt befinner sig överst är ytterst ett utflöde 

ur legalitetsprincipen och som nämndes i avsnitt 2.1 ovan är kravet på lagbundenhet extra starkt 

inom just straffrätten. Utgångspunkten, som tas genom kommande avsnitt, är således en språk-

lig tolkning av nödvärnsbestämmelsens respektive Europakonventionens ordalydelse.111  

Efter författningstexten som primär rättskälla kan man finna ytterligare stöd till tolkning av 

denna i de svenska förarbetena som, särskilt i en internationell jämförelse, har stor betydelse 

för uttolkningen av gällande rätt.112 Det stränga kravet på lagbundenhet innebär dock i regel att 

förarbetsuttalanden enbart bör få genomslag så länge dessa kan intolkas under lagtextens 

lydelse.113 Europakonventionen och dess i detta arbete relevanta artikel 2 saknar däremot för-

arbeten.    

En annan viktig rättskälla är domstolspraxis. Denna kan för tolkning av Europakonventionen 

sägas spela en mycket stor roll. Särskilt betydelsefulla är avgöranden från Europadomstolen, 

som är högsta domstolsorgan för tolkning av konventionen.114 Även om domstolen inte är strikt 

bunden av sina tidigare avgöranden krävs det övertygande skäl för att frångå dessa.115 Rätts-

praxis har självfallet stor relevans även för tolkningen av inhemska författningar, där före-

trädesvis Högsta domstolen, som nära nog renodlad prejudikatinstans, är den mest auktoritativa 

                                                 

110 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 40 ff.  

111 Agge & Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 29.  

112 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 102.  

113 Jareborg, Brotten, 1984, s. 83 f.   

114 Bernitz m.fl., Europarättens grunder, s. 149.  

115 Harris m.fl., Law of the European Convention on the Human Rights, s. 17 f. 
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källan på området.116 Betydelsen av ett enskilt domslut skiljer sig dock åt och en avgörande 

aspekt borde vara, förutom auktoriteten hos domstolen, ”tyngden av de skäl” som anförts i 

domen.117 

Sista erkända rättskällan i sammanhanget torde vara doktrinen. Man skulle kunna uttrycka det 

att som att doktrinens roll dels är att tolka oklara förarbeten och rättspraxis, samt i de fall där 

frågor av olika anledningar står obesvarade, hjälpa till att komplettera dessa med svar. 

Doktrinen fungerar således som både informationsbärare och kompletterande rättskälla.118    

Jag kommer i avsnitt 4.2 ta avstamp i en analys av lagtexten och därefter, genom avsnitt 4.3-

4.5 analysera övriga nämnda rättskällor. I avsnitt 4.6 ställer jag mig själv frågan om respektive 

alternativ riskerar leda till orimliga resultat. Huruvida denna del är en erkänd rättskälla kan 

ifrågasättas119, men jag vill påstå att den, särskilt då de andra rättskällorna är otydliga, kan bidra 

till att få ett svar på vad som utgör gällande rätt. Kapitlet fortsätter med avsnitt 4.7 där jag för 

kortare diskussion rörande aberratio ictus och om jag anser att denna lära kan ha någon relevans 

i sammanhanget. Avslutningsvis gör jag i avsnitt 4.8 en kort analys av huruvida användandet 

av gärningsbegreppet i andra rättsområden kan tjäna som förlaga till hur man bör bedöma 

nödvärnsbestämmelsen. Denna del har som nämnts än mer spekulativ och personlig prägel än 

föregående avsnitt.   

4.2. Tydliggörande 

Som redan berördes i inledningen är hovrättens mening i Gymskjutningsfallet att sidoeffekter, 

som är en följd av att en gärning begås i nödvärn, inte ska omfattas av denna ansvarsfrihetsgrund 

utan istället bedömas enligt reglerna om nöd, 24:4 BrB (alternativ 1). Min egen tes och utgångs-

punkt har istället varit att sådana sidoeffekter bör bedömas inom ramen för samma ansvars-

frihetsgrund, nödvärn (alternativ 2). För enkelhetens skull kommer jag i det följande hänvisa 

till dessa två lösningar som alternativ 1 respektive alternativ 2. 

                                                 

116 Warnling-Nerep, Vad är rätt, s. 71.   

117 A.a., s. 74. 

118 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 185.  

119 Visserligen talar den inflytelserika norske författaren Torstein Eckhoff om så kallade ”reale hänsyn” som en 

rättskälla. Han talar bland annat om ”resultatets godhet” i betydelse att den generella regeln är ”innholdsmessig og 

rettsteknisk god”. Se Eckhoff & Helgesen, Retskildelaere s. 371 ff.  



39 

 

 

4.2. Språklig analys – vad säger lagtexten? 

4.2.1. Europakonventionen 

Som nämnts i avsnitt 2.3.2 är Europakonventionen något som svenska domstolar måste beakta 

när de har att bedöma inhemska författningar. Att nödvärnsbestämmelsen tillkom före inför-

livandet av Europakonventionen (1995) innebär förvisso att det kan ifrågasättas om den ska ha 

full genomslagskraft vid tolkningen av nödvärnsbestämmelsen. Som framhölls i nämnda avsnitt  

synes dock nutida praxis tala starkt för att samtliga författningar, oavsett tillkomst, bör tolkas i 

så stort samklang med konventionen som möjligt.  

Kan ingrepp i utomståendes rättssfär under vissa omständigheter accepteras på grundval av 

artikel 2? Rent språkligt synes inga hinder mot detta föreligga. Så länge försvarshandlingen 

anses absolut nödvändig kan till och med en effekt att utomstående dör accepteras enligt kon-

ventionen.  

Även om det språkligt är möjligt att intolka även dödsfall hos utomstående som acceptabelt 

under vissa förutsättningar så uppkommer ändå frågan var man ska dra den tillåtliga gränsen? 

Med en vid tolkning kan även direkta ingrepp i utomståendes rättssfär intolkas under lydelsen. 

Betyder det i så fall att användande av utomstående som mänskliga sköldar kan accepteras om 

det är absolut nödvändigt? Det är möjligt att rent språkligt tolka bestämmelsen på detta sätt, 

men i relation till konventionens syfte och ändamål – att respektera människoliv – har otvetydigt 

gränsen för vad som kan försvaras enligt denna artikel passerats. Fortfarande vill jag dock påstå 

att det föreligger svårigheter att veta exakt var den gräns ska dras, varför ett tillfredställande 

svar inte erhålls enbart genom en tolkning av konventionens lydelse.  

4.2.2. En gärning 

En fråga som uppenbarar sig när man studerar nödvärnsbestämmelsen är hur det inledande 

begreppet ”en gärning” ska förstås? Författarna till Kriminalrättens grunder har pekat på just 

denna fråga och menar att finns utrymme för två tolkningar som båda teoretiskt faller in under 

lagtextens ordalydelse:  

1. Man låter begreppet gärning avse både den kontrollerade handlingen och dess följd(er), 

det vill säga den straffbelagda gärningen.   
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2. Man låter begreppet gärning avse enbart den kontrollerade handlingen, utan hänsyn till 

dess följder, det vill säga den faktiska nödvärnsgärningen.120 

Att båda alternativen rent språkligt är möjliga synes vara uppenbart och jag vill därför påstå att 

vi inte finner ett tillfredsställande svar enbart genom att tolka ordalydelsen.  

4.2.3. Mot ett brottsligt angrepp 

Inte bara begreppet gärning innebär svårigheter vid tolkningen av nödvärnsbestämmelsen. I 

andra stycket första punkten ser vi en precisering av nödvärnshandlingen genom att det där 

anges ”[r]ätt till nödvärn föreligger mot…”. Här ser vi alltså en begränsning som består i att 

försvarsgärningen enbart får ske i viss riktning eller i relation till det brottsliga angreppet. Detta 

betonas genom prepositionen ”mot”. Rent språkligt utesluter detta otvetydigt alla former av 

försvarsåtgärder som inte direkt riktar sig mot det brottsliga angreppet, det vill säga exempelvis 

mot utomstående. Ett sådant exempel kan vi hitta i det redan nämnda Norrmalmstorgsdramat.121 

Men hur är det då med indirekta intrång? Det vill säga ett sådant intrång som exempelvis 

aktualiserades i Gymskjutningsfallet. Vid denna riktades försvarsåtgärden (skjutning med livs-

farligt vapen) mot angriparen, men med sidoeffekten att fara för utomstående uppkom. Jag 

menar att det finns två sätt att läsa paragrafen i denna del:  

1. Rätt till nödvärn aktualiseras enbart i relation till ett brottsligt angrepp. Rätten till 

nödvärn är således exklusiv eftersom det bara kan göras gällande i relation till en 

angripare och de brott som eventuellt kan ha skett mot vederbörande. Varje enskild 

effekt måste bedömas för sig. Rent språkligt går ju de skott som passerar angriparen 

också i riktning mot de utomstående. Eftersom dessa inte är angripare är följaktligen 

kraven enligt bestämmelsen inte uppfyllda. Vid en sådan tolkning spelar det ingen roll 

om begreppet ”en gärning” tar sikte på handlingen eller dess effekter. 

2. Nödvärn är en rättighet som aktualiseras då du riktar en försvarsåtgärd mot ett brottsligt 

angrepp. Så länge denna försvarsåtgärd fortsätter riktas mot det brottsliga angreppet har 

du rätt till nödvärn. Eventuella sidoeffekter som emanerar ur samma försvarsåtgärd ute-

sluter inte denna rätt. En sådan tolkning förutsätter troligen att begreppet ”en gärning” 

tar sikte på själva handlingen och inte dess effekter. 

                                                 

120 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 218 f.  

121 Avsnitt 2.4.1.  
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4.2.4. Sammanfattande kommentar 

Vi har i denna del sett att en tolkning av ordalydelsen i 24:1 BrB knappast ger ett fullgott svar 

på hur frågeställningen ska besvaras. Snarare inrymmer 24:1 BrB båda de två motsatta lösning-

arna (alternativ, 1 respektive 2) utan att behöva tänja på paragrafens ordalydelse i något fall. 

Detta gäller som vi har sett både tolkningen av ”en gärning” samt tolkningen av prepositionen 

”mot”. Vidare ger inte art. 2 EKMR ett klart svar på hur brett denna ska tolkas.   

4.3. Tolkning av förarbetena 

4.3.1. Grundläggande syftet med regel om nödvärn 

Att utrymmet för att begå otillåtna gärningar inom ramen för nödvärn är större än i nöd har 

historiskt sett tagits för självklart. Ett av motiven till denna särskillnad synes av förarbetena att 

döma vara rättighetsbaserad. Nödvärnsbestämmelsen aktualiseras ju bara i ett fåtal särskilt av-

gränsade fall, där det för denna uppsats relevanta är situationen där faran kommer från ett brott-

sligt angrepp och försvarsgärningen därmed riktar sig mot detta. I nöd däremot aktualiseras 

alltid ett intresse som av rättighetsskäl (ingen begår något brottsligt angrepp) bara får uppoffras 

om skadan som hotar är större än ingreppet.122  

Det rättighetsbaserade motivet synes framförallt rikta in sig på en intresseavvägning där en 

angripare genom sitt brottsliga angrepp inte längre är lika skyddsvärd, vilket i sin tur motiverar 

att den angripne tillåts nyttja ett större utrymme för sitt försvar. De två motstående intressena 

är således inte längre likvärdiga. Om detta är det enda motivet för nödvärnsrätt torde mycket 

starka skäl tala för att man e contrario kan dra slutsatsen att indirekta ingrepp i utomståendes 

intressen inte ska omfattas av denna rätt. Detta eftersom den utomstående och angriparen alltid 

har likvärdiga intressen där ingendera så att säga ”gett upp sin rätt” genom att påbörja ett brotts-

ligt angrepp. 

Även andra motiv för nödvärnsrätten synes dock finnas. I propositionen till införandet av brotts-

balken har departementschefen bland annat motiverat den vidare försvarlighetsbedömningen i 

nödvärn bland annat på grundval av att: ”[e]n nödvärnssituation inträder ju i regel plötsligt och 

oväntat, så att den angripne har föga tid till övervägande”.123 Således synes även de psykolog-

iska aspekterna som karaktäriserar en nödvärnssituation ligga till grund för en bredare 

                                                 

122 SOU 1953:14, s. 414 f. 

123 Prop. 1962:10, s. B 327.  
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försvarlighetsbedömning i nödvärn. Detta torde tala för att nödvärnsrätt även kvalificeras på 

grundval den situation en angripen person befinner sig i. Om situationen i sig skulle vara det 

enda motivet för vilken ansvarsfrihetsgrund som aktualiseras talar detta för att indirekta ingrepp 

i utomståendes rättssfär ska behandlas inom nödvärnsrätten så länge övriga krav i nödvärns-

paragrafen är uppfyllda (det vill säga att försvarsåtgärden riktas mot farokällan – angriparen).  

Förarbetena synes alltså kvalificera nödvärnsrätt på grundval av två olika motiv som, sett för 

sig själva, skulle kunna leda till olika svar på hur man ska behandla den frågeställning som är 

aktuell i detta arbete. Förvisso kan argumentet med likvärdiga intressen tyckas något starkare 

än det som riktar in sig på själva situationen, men oaktat detta föreligger en tvetydighet som 

gör det svårt att dra några långtgående slutsatser.  

4.3.2. Ingrepp i utomståendes rättssfär 

Frågan om ingrepp i utomståendes rättssfär har berörts i förarbetena till brottsbalken. Bland 

annat har Straffrättskommittén till införandet av brottsbalken uttalat följande: 

”Vad beträffar frågan om nödvärnshandlingens beskaffenhet må till en början framhållas, att enär nödvärn innebär 

försvar emot ett straffbelagt angrepp, här endast kommer i betraktande en försvarsåtgärd som riktas mot angriparen 

själv eller emot något i hans intresse. Om den angripne nödgas göra intrång i tredje mans rättssfär, får tillåtligheten 

härav bedömas enligt reglerna om nöd.”[mina kursiveringar].124 

Som redan konstaterats i avsnittet ovan kan direkta intrång i utomståendes rättssfär omöjligen 

intolkas i ordalydelsen till nödvärnsparagrafen och det är också något som bekräftas genom 

kravet på riktning, som framhålls i detta citat. Frågan är då hur man ska tolka detta uttalande i 

relation till indirekta intrång. Kan det sägas framgå av uttalandet att sådana innefattas? I första 

meningen uttalar man att enbart försvarshandlingar som riktas mot angripare kan komma i 

fråga. Betyder detta att alla eventuella sidoeffekter ska bedömas inom ramen för denna ansvars-

frihetsgrund eller att dessa ska vara diskvalificerade? Jag vill påstå att det avgörande för svar 

på hur lagstiftaren tänkt sig i denna fråga är vilken tolkning man gör av citeringens andra 

mening. Två slutsatser är här fullt möjliga:  

1. Den andra meningen ska ses som en inskränkning av det som sagts i första meningen – 

sker ett intrång, direkt eller indirekt, i utomståendes rättssfär, ska detta inte omfattas av 

nödvärnbestämmelsen, trots att försvarsåtgärden primärt riktas mot angriparen. Kort 

sagt, oavsett hur ett intrång sker i utomståendes rättssfär ska detta diskvalificera 

                                                 

124 SOU 1953:14 s. 396.  
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försvarsåtgärden som en nödvärnshandling. Sidoeffekter skulle alltså bli att bedöma 

inom ramen för nöd, 24:4 BrB. 

 

2. Den andra meningen åsyftar de fall där försvarsåtgärden överhuvudtaget inte riktas mot 

angriparen och istället utgör ett direkt intrång i utomståendes rättssfär. Hänvisningen till 

nöd är enbart en exemplifiering på hur ett sådant intrång istället är att bedömas. En sådan 

tolkning innebär att frågan om indirekta intrång i utomståendes rättssfär är obesvarad. 

En tolkning i enlighet med alternativ 2 är sålunda lika troligt som alternativ 1.  

4.3.3. Sammanfattande kommentar  

Inte heller när det gällde tolkningen av förarbetena synes ett tillfredsställande svar på fråge-

ställningen gå att finna. Precis som vid tolkningen av ordalydelsen har vi här att göra med 

tvetydiga uttalanden i motiven som enbart delvis berör frågeställningen och inte fullt ut går att 

tolka till förmån för endera alternativa lösning. När vi talar om grunderna för nödvärnet kan jag 

dock tycka mig se en liten övervikt till förmån för alternativ 1. Utan direkt besvarande av fråge-

ställningen bör man dock göra en sådan tolkning med försiktighet.  

Frågor om hur begreppet ”en gärning” och prepositionen ”mot” bör tolkas berörs inte heller 

närmre i förarbetena.  

4.4. Vad säger rättspraxis?  

4.4.1. Liknande fall 

Europakonventionen 

Avseende tolkningen av Europakonventionen är det framförallt det redan nämnda målet 

Andronicou & Constantinou mot Cypern (Andronicou-fallet) som kommer närmast en 

bedömning liknande den aktuella frågeställningen.125 Den polis som sköt gjorde enligt Europa-

domstolen detta i syfte att rädda sitt eget, sina kollegors och också den gisslantagnas liv. Polis-

mannens beslut att skjuta mot angriparen företogs med vetskap om att polismannen genom 

denna handling även utsatte den gisslantagna för fara. Europadomstolen kom fram till att polis-

mannens gärning var absolut nödvändig och klandrade därför inte denne, trots att hans handling 

ledde till den olyckliga effekten att den utomstående till och med avled. Även om likheterna 

med Gymskjutningsfallet är slående; exempelvis ansågs i båda fallen polismännen i de 

                                                 

125 Se avsnitt 2.3.5.2 ovan.  
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situationer de befann sig sakna alternativa handlingsmöjligheter (i båda fallen var det dessutom 

tal om villfarelser om den faktiska verkligheten), så är en viktig skillnad att den ”utomstående” 

i Andronicou-fallet, ändå var direkt involverad i situationen (hon var ju tagen som gisslan och 

ansågs själv ha befunnit sig i en nödvärnssituation). I Gymskjutningsfallet däremot utsattes ju 

helt utomstående personer för fara genom handlingen – dessa blev ju på sätt och vis involverade 

först genom polismannens nödvärnshandling.  

Av det sagda kan man trots allt dra slutsatsen att indirekta ingrepp i utomståendes rättssfär 

under vissa omständigheter kan anses tillåtna enligt artikel 2. Frågan som kvarstår är dock om 

detta även ska anses gälla då den utomstående som drabbas inte är direkt involverad i den 

primära situationen. Kan det möjligen vara så att undantagsregeln inte längre motiveras i ett 

sådant fall och att de utomstående i ett fall likt Gymskjutningsfallet ska åtnjuta en absolut rättig-

het till livet? Det är inte omöjligt att så kan vara fallet.  

Jag vill i detta sammanhang framföra min egen tes att inte bara en alltför generös nödvärnsrätt 

kan innebära ett brott mot nämnda artikel, utan även att en alltför begränsad rätt kan göra det-

samma.126 Som vi har sett är rätten till liv inte absolut utan belagd med undantagsregler. Den 

för detta arbete relevanta undantagsregeln är som sagt rätten till att försvara sig själv eller någon 

annan mot olaglig våldsgärning enligt art.2 pt.2 a) EKMR. Är försvarsgärningen absolut nöd-

vändig kan det ytterst innebära att det kan vara försvarligt att indirekt ta livet av utomstående 

(det vill säga annan än den som är angripare), vilket vi alltså har sett exempel på i Andronicou-

fallet. 

Om vi utgår från att tillämpningen av den svenska nödvärnbestämmelsen innebär att man aldrig 

kan tillämpa nödvärn, 24:1 BrB, i relation till effekter för utomstående, utan istället får bedöma 

dessa enligt reglerna om nöd, 24:4 BrB, menar jag att detta kan vara en olaglig inskränkning av 

art.2 EKMR. Detta eftersom det under inga omständigheter kan försvaras enligt den svenska 

nödregeln att man uppoffrar en annan persons liv för att rädda sitt eget (eller någon tredje 

person). Genom att medge en mindre fördelaktig försvarlighetsbedömning, som riskerar leda 

till att gärningen anses otillåten, kan den angripnes rätt att försvara sitt eget liv enligt svensk 

                                                 

126 Jfr. avsnitt 2.3.2. ovan. 
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rätt ha inskränkts relativt Europakonventionen.127  Med detta i beaktande talar en hel del för att 

alternativ 2 är en mer fördragskonform tolkning. 

Gymskjutningsfallet 

Det enda tillfället svenskt rättsväsende har ställts inför den aktuella frågeställningen var som 

sagt i Gymskjutningsfallet. Hovrätten intog en tydlig ståndpunkt där alla gärningar som inne-

fattar ingrepp i utomståendes rättssfär diskvalificerades som företagna i nödvärn. En motivering 

eller källa till detta ställningstagande saknades dock, vilket gör att det är svårt att dra några 

längre gående slutsatser av detta. För prejudikatbildningen hade det varit önskvärt om målet 

hade nått upp till HD.128  

4.4.2. En gärning 

Hur har domstolarna då tolkat begreppet ”en gärning” i nödvärnsbestämmelsen? Jag har valt ut 

några avsnitt där HD i ett antal fall yttrat sig om försvarlighetsbedömningen:  

NJA 1971 s.442  

I detta fall hade John [den angripne] slagit upprepade knytnävsslag mot Nern [angriparen]. 

Dessa slag bedömdes ha skett för att möta ett brottsligt angrepp. Avseende försvarlighets-

bedömningen uttalade HD bland annat:  

”Vad angår frågan om John W handlat uppenbart oförsvarligt tyder Nerns skador på att John W utdelat 

knytnävsslagen med stor kraft. Även om John W skulle ha kunnat avvärja Nerns angrepp med mindre ingripande 

                                                 

127 Jag vill dock peka på att många situationer kan aktualisera andra ansvarsfrihetsgrunder än nöd och nödvärn och 

därmed påverka bedömningen. Skulle man exempelvis bedöma Andronicou-fallet enligt inhemsk rätt menar jag 

att det finns visst utrymme att anse polismannens förfarande som en tillåten gärning. En domstol skulle kunna föra 

ett gångbart resonemang baserat på att situationen inte bara involverade nöd, utan dessutom polisens laga 

befogenhet, 24:2 BrB. Baserat på dessa ansvarsfrihetsgrunder skulle man kunna argumentera för att polismannen 

saknade alternativa handlingsmöjligheter, hade en skyldighet att ingripa och att ett ingripande av detta slag måste, 

därtill understödd av principen om social adekvans, tillåtas innefatta visst risktagande i förhållande till att gisslan 

kunde dö.   

128 Jag vill i sammanhanget också påpeka att jag har svårt att följa hovrättens resonemang i delen som berör den 

personliga culpabedömningen. Utan att gå in på det i detalj synes domstolen mena att polismannen var oaktsam 

(men inte grovt), trots att de samtidigt kommit fram till att han på grund av situationen varken hade förutsättningar 

eller förmåga att göra ett medvetet val om han skulle söka skydd eller skjuta mot rånarna. Därtill konstaterade 

domstolen att polismannen inte tog en medveten risk. Att med dessa argument komma fram till att hans beteende 

innefattade en (personlig) oaktsamhet finner jag tämligen motsägelsefullt.  
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våld, saknas dock tillräckligt stöd för antagande att han i mera avsevärd mån överskridit vad som varit för ändamålet 

erforderligt [mina kursiveringar].” 

Här synes HD menat att effekten, det vill säga skadornas omfattning, enbart hade bevisverkan. 

Fokus vid bedömningen om gärningen var uppenbart oförsvarlig synes snarare ha varit på den 

företagna kontrollerade handlingen som sådan. Detta underströks av lokutionen ”ändamålet 

erforderligt”.  

NJA 1995 s.661 

I fallet hade den tilltalade i (putativt) nödvärn skjutit mot en rånare, varvid rånaren skadats 

allvarligt. HD uttalade bland annat följande avseende skjutningen:  

”Att värja sig mot en angripare genom att mot honom avlossa skott med ett livsfarligt skjutvapen kan endast under 

speciella omständigheter godtas som en proportionerlig åtgärd. I förevarande fall har Bakhtear M med pistol skjutit 

två skott mot den bil i vilken Teijo K befann sig. Även om Teijo K för Bakhtear M framstod som en farlig brottsling, 

vilken kunde vara beväpnad och beredd att använda sitt vapen, kan det hot som enligt Bakhtear M:s bedömning 

förelåg inte anses ha varit tillräckligt konkret och akut för att han skulle vara berättigad att i förebyggande syfte vidta 

en så drastisk åtgärd som att skjuta mot bilen och därigenom utsätta den person som befann sig i bilen för allvarliga 

risker för skada till liv och lem [mina kursiveringar].” 

Detta resonemang från HD visar att det är den företagna kontrollerade handlingen, med de 

risker denna involverar, som är relevant vid försvarlighetsbedömningen. Effekten, att an-

griparen skadades allvarligt, är å sin sida irrelevant.  

De två rättsfallen ovan visar att fokus vid försvarlighetsbedömningen är på den kontrollerade 

handlingen och att uppkomna effekter av denna handling är irrelevanta (annat än som bevis-

verkan för handlingens farlighet). Jag vill påstå att dessa avgörande tyder på att HD tolkar be-

greppet ”en gärning” i nödvärnsparagrafen som att det med denna åsyftas den företagna 

kontrollerade handlingen.  

4.4.3. Mot ett brottsligt angrepp 

Frågan om riktning har aldrig tidigare varit uppe för prövning i HD. I Gymskjutningsfallet 

talade man aldrig uttryckligen om frånvaro av riktning som en faktor för att ej applicera nödvärn 

på sidoeffekten, men det är inte omöjligt att ett sådant resonemang fanns hos domstolen.  

Ett annat fall som är av intresse är RH 1994:9 (Bilfallet). Den tilltalade hade i bil försökt att fly 

från ett överhängande brottsligt angrepp bestående i att ett antal personer försökte komma in i 

hans bil och misshandla honom allvarligt. I samband med flykten körde den tilltalade på två av 

angriparna och skadade dem. På platsen befann sig ytterligare människor som var mycket nära 
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på att bli påkörda. Den tilltalade stod i hovrätten åtalad för bland annat vållande till kroppsskada 

mot angriparna samt vårdslöshet i trafik genom att han orsakat fara till liv för de utomstående 

människor som befann sig på platsen.  

Rörande tillämplig ansvarsfrihetsgrund yttrade domstolen följande: 

”Arne S. befann sig när han påbörjade körningen och fram till dess att han avlägsnade sig efter påkörningarna, i en 

situation där han var utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp. Han försökte köra från platsen för att undvika 

sina angripare. Körningen företogs således i syfte att avvärja det nämnda angreppet. Till den del Arne S:s 

handlande riktade sig mot angriparna skall det därför bedömas enligt reglerna för nödvärn. Alla de personer som 

befann sig på eller vid vägen kan emellertid inte rimligen ha deltagit i, eller haft för avsikt att delta i, angrepp mot 

Arne S. Detta innebär att helt utomstående personer också kom att utsättas för allvarlig fara genom Arne S:s 

handlande vid körningen. Vid bedömningen av handlandet i den delen aktualiseras tillämpningen av reglerna om 

nöd [mina kursiveringar].” 

Domstolen yttrade alltså här att enbart handlingar som var riktade mot angriparna kunde be-

dömas enligt nödvärnsbestämmelsen. Vidare sa domstolen att nödvärn inte kan tillämpas i re-

lation till utomstående personer. Domstolen definierade denna krets till personer som varken 

deltagit i, eller haft för avsikt att delta i angreppet mot den tilltalade.  

Resonemanget har bäring på den i arbetet aktuella frågeställningen. Domstolen verkar här till-

ämpa samma kriterier som domstolen i Gymskjutningsfallet – att nödvärnsbestämmelsen är 

individualiserad till att enbart kunna göras gällande i relation till angriparen. När det gäller 

själva gärningsmomentet synes den tilltalade i Bilfallet, genom samma gärning – att framföra 

bilen – ha orsakat skada hos angriparna samtidigt som han orsakade fara för utomstående. Lik-

heterna med Gymskjutningsfallet avseende riktningen av försvarsgärningen är således slående 

och stärker hovrättens slutsats från detta mål. 

4.4.4. Övriga fall av intresse  

Ett annat fall av intresse är det nämnda Dykarknivsfallet (NJA 1994 s.48). Frågan gällde för-

visso nödvärn vid återtagande av gods på bar gärning (24:1 st. 2 pt. 2 BrB), men sättet HD 

resonerar kring förloppet, som potentiellt kunde aktualisera två ansvarsfrihetsgrunder med olika 

försvarlighetsbedömningar129 samtidigt är av intresse för denna framställning.  

                                                 

129 Den alternativa försvarlighetsbedömningen skulle ta sikte på våld vid s.k. envarsgripanden (24:7 st. 2. RB). 

Detta ska vara försvarligt enligt 10§ st.1 pt.2 och 29 § PL. Således samma tröskel som vid nöd enligt 24:4 BrB.  
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Efter att den tilltalade, A, hade återtagit stulet gods på bar gärning från B, hade A med en kniv 

under B:s strupe tvingat denne att följa med till en telefonkiosk för att ringa polis. I denna del 

stod A åtalad för olaga hot mot B. HD uttalade i detta sammanhang:  

”I inledningsskedet av hotet fråntogs Mikael J CD-skivan. Den stulna egendom 1994:11 s. 59 som Mikael J innehaft 

hade därmed faktiskt återtagits av Martin H. Det kunde i anknytning till lydelsen av lagtexten i 24 kap 1 § BrB hävdas 

att någon nödvärnssituation inte längre förelåg; Mikael J hindrade inte längre att egendomen återtogs. 

Effekten av ett sådant betraktelsesätt är att ett handlande som ursprungligen varit rättsenligt därför att det inte varit 

"uppenbart oförsvarligt" övergår till att bli rättsenligt endast om det är "försvarligt". Om en bestulen person med våld 

eller hot om våld tvingar den ertappade tjuven att lämna ifrån sig stöldgodset, skulle den bestulne alltså för tiden till 

dess att polisen anländer inte längre ha den säkerhetsmarginal till sitt förfogande som följer av nödvärnsbestäm-

melsernas regler om uppenbar oförsvarlighet. 

Något sådant måste anses utgöra en opraktisk lagtolkning som kan få för allmänheten svårbegripliga effekter. När 

det är fråga om ett kortvarigt händelseförlopp utmynnande i att polis anländer på kallelse av den bestulne, får 

nödvärnsbestämmelserna anses reglera hela skeendet. Även Martin H:s handlande såvitt gäller åtalet för olaga hot 

skall alltså bedömas enligt nödvärnsreglerna [mina kursiveringar].” 

Domstolen resonerade således på ett synnerligen extensivt sätt när de så att säga sträckte ut 

nödvärnsrätten över en del av händelseförloppet som inte täcktes av paragrafens ordalydelse. 

Som skäl anförde man att en uppdelning av skeendet skulle riskera rendera i svårbegripliga 

effekter och att sådan lagtolkning var opraktisk.  

4.4.5. Sammanfattande kommentar 

Både Gymskjutnings- och Bilfallet talar för att nödvärnsbestämmelsen ska tolkas restriktivt och 

bara kan göras gällande mellan angriparen och den angripna. Sparsmakad argumentation för 

dessa ställningstaganden, samt det faktum att det enbart är underrätter minskar dock dess 

prejudikatvärde avsevärt. Därtill bör frågeställningen ses i ljuset av Europakonventionen och 

Andronicou-fallet indikerar onekligen att hovrättens slutsats i de två målen kan utgöra en alltför 

stor inskränkning av art.2 EKMR.  

När det gäller tolkningen av begreppet ”en gärning” synes praxis tala för att denna bör åsyfta 

den kontrollerade handlingen och inte dess effekter. 

Det nämnda Dykarknivsfallet är intressant eftersom det visar att HD menat att praktiska skäl 

kan tala för att man tillämpar en för den tilltalade mer förmånlig tolkning än vad som täcks av 

paragrafens ordalydelse.  
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4.5. Vad säger doktrin?  

4.5.1. Liknande fall 

När det gäller den aktuella frågeställningen har Annika Norée uttalat sig genom sitt utlåtande 

till hovrätten, för försvarets räkning, i Gymskjutningsfallet.130 Norée menar att tingsrättens dom 

är felaktig eftersom man ”låtit nödrätten inskränka nödvärnsrätten”.  

Vidare anför Norée:  

”Det står också klart att den angripne inte kan åberopa nödvärn för en gärning som medvetet riktar sig mot någon 

annan än angriparen. En sådan gärning kan emellertid vara tillåten på annan grund, till exempel enligt 

nödreglerna…”.131 

Därefter fortsätter hon med att konstatera att bedömningen måste bli annorlunda:  

”…om det handlar om en och samma gärning och den angripne (eller den som hjälper denne) är omedveten om att 

den medvetna försvarsåtgärden samtidigt utgör intrång i tredje mans intressen. Att i ett sådant läge låta nödrätten 

inskränka nödvärnsrätten är en svårbegriplig lagtolkning som kan få förödande konsekvenser för en tilltalad.”132 

Norée pekar således på tre saker som talar för att gärningen ska bedömas inom ramen för nöd-

värn och inte nöd: 1. det ska röra sig om en och samma gärning, 2. intrånget i utomståendes 

intressen var vara omedvetet och 3. tillämpningen kan få förödande konsekvenser.  

Hur Norée ställer sig till den hypotetiska frågan att försvarsåtgärden också företas med med-

vetenhet om risk för indirekta sidoeffekter mot utomstående synes dock inte helt klart framgå 

av detta utlåtande. Visserligen talar den första citerade meningen i riktningen att sådana sido-

effekter bör uteslutas från nödvärnsområdet, men någon säker slutsats går inte att dra eftersom 

det aktuella uttalandet är generellt och inte explicit nämner den nämnda hypotetiska frågan. 

En till Norée motsatt ståndpunkt synes förespråkas av Thyrén, som i sitt verk ”Principerna för 

en strafflagsreform” från 1912 skrev särskilt om hur den dåvarande nödvärnsbestämmelsen 

borde förändras:  

”Det vigtiga fall, att nödvärnsutöfningen är oskiljaktigt förbunden med angrepp å tredje mans rättighet (icke att 

förblanda med nyss behandlade val mellan skada å angriparen och skada å tredje man [således direkta intrång]) 

måste lösas ur nödfallssynpunkt [således nuvarande nödbestämmelse 24:4 BrB] (t. ex.: den enda möjliga nödvärns-

handlingen, aflossandet af ett skott angriparen, utsätter tredje man för fara att träffas af skottet).  Är det för den först 

                                                 

130 Utlåtande från 4 mars 2013, Stockholm, till Svea Hovrätt, mål nr B 2042-13, på begäran av försvaret.   

131 A.a., s. 1.  

132 A.a., s. 2.  
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angripne fråga t. ex. lifvets förlust, kunna subjektiva synpunkter inverka…[mina kommentarer inom hak-

parenteser]”133   

Thyrén intog ståndpunkten att effekter mot utomstående skulle bedömas enligt nöd-

bestämmelsen och inte nödvärn. Han syntes förvisso beaktat just det faktum att många 

nödvärnssituationer innebär fara för liv, men synes förespråkat att detta är något som först vid 

bedömningen om angriparens personliga ansvar ska beaktas (hänvisningen till ”subjektiva syn-

punkter”).  

4.5.2. Utomståendes rättssfär 

Av relevans för frågeställningen är också Strahls analys av ingrepp i utomståendes rättssfär. 

Han har bland annat skrivit:   

”Tillåtligheten för den angripne att göra intrång i tredje mans rättssfär, såsom då han försvarar sig så kraftigt att 

försvarshandlingen går ut också över en bredvid stående som inte angriper, är att bedöma enligt reglerna om nöd 

[mina kursiveringar]”.134  

Strahls uttalande synes vara tillämplig på den aktuella frågeställningen. Genom användandet av 

konjunktionen ”också” antydde Strahl att alla sidoeffekter till en primär försvarshandling skulle 

bedömas enligt den separata ansvarsfrihetsregeln nöd. Detta torde således även innefatta sådana 

sidoeffekter som är omedvetna.  

I Kriminalrättens grunder har man bland annat uttryckt saken så här: ”…A:s tagande av flaskan 

inte rättfärdigas med stöd av nödvärnsrätten, eftersom denna endast kan göras gällande i relation 

till angriparen. Tagandet är därför att bedöma enligt nödbestämmelsen.”135 Här antyds en form 

av exklusivitetsprincip – ett krav på att nödvärnet enbart kan göras gällande i relation till den 

som uppfyller definitionen på att vara angripare. 

4.5.3. En gärning 

När det kommer till innebörden av begreppet ”en gärning” i nödvärnsbestämmelsen har man i 

Kriminalrättens grunder, som tidigare nämnts,136 anfört att två tolkningar är möjliga. För-

fattarna menar dock att den rimliga tolkningen, med hänsyn till nödvärnsrättens funktion, får 

vara att med ”en gärning” ska förstås den kontrollerade gärning som gärningsmannen företar 

                                                 

133 Thyrén, Principerna för en strafflagsreform, s. 145. 

134 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 394.  

135 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 209 f. 

136 Se avsnitt 4.2 ovan.  
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för att skydda sina intressen. Man anger som exempel för denna ståndpunkt situationen att en 

person knuffar en angripare så att denna faller o bryter benet och menar att det skulle framstå 

som väl konstruerat att som svar på den efterföljande frågan ”vad gjorde du för att försvara 

dig?” svarade i stil med: ”jag orsakade ett benbrott för att skydda mina intressen”. Mer rimligt 

är att svaret på frågan skulle bli i stil med: ”jag knuffade personen i syfte att skydda mina 

intressen. 137 

Även Norée har intagit denna ståndpunkt.138 

4.5.4. Sammanfattande kommentar 

Inom doktrinen synes man inte vara överens om vilket alternativ som är att föredra. Som synes 

verkar det framförallt vara Norée och Thyrén som mera direkt uttalat sig avseende fråge-

ställningen, även om de citerade delarna från både Strahl och författarna i Kriminalrättens 

grunder talar starkt för att även deras ståndpunkt är klar. En klar majoritet verkar alltså före-

språka den av hovrätten i Gymskjutningsfallet företagna lösningen. En uppenbar brist är dock 

att ingen av dess förespråkare bjuder på någon argumentation för att denna lösning är att 

föredra.  

När det kommer till begreppet ”en gärning” synes redan nämnda ställningstagande från rätts-

praxis befästas av uttalandena i doktrin. Att det är den kontrollerade nödvärnshandlingen och 

inte dess effekter som ska bedömas synes därför vara väl etablerat.  

4.6. Kan något av alternativen leda till orimliga resultat?  

4.6.1. Inledning 

I det följande kommer jag beskriva ett fiktivt scenario som jag därefter kommer applicera alter-

nativ 1 respektive alternativ 2 på. Valet av de två alternativen kommer ge upphov till ett antal 

frågetecken och komplikationer som i mer eller mindre utsträckning kommer beröras. Syftet är 

att utröna om någon av dem ger upphov till problem eller orimliga resultat som talar för den 

motsatta tillämpningen.  

                                                 

137 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 219.  

138 Norée, Laga befogenhet, s. 140 f.  
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4.6.2. Fiktivt scenario  

A, som är inträngd i ett hörn, blir hastigt attackerad av B genom ett livsfarligt angrepp med 

vapen. A bär pistol och enda alternativet för att avvärja hotet är att skjuta B. A avlossar två 

skott mot B. Ett av skotten träffar B, medan det andra missar och istället träffar en utomstående 

person, C. C avlider av skottet.  

Rättsfrågan som uppkommer: Har A gjort sig skyldig till vållande till C:s död, 3:7 BrB? (kraven 

på gärningsculpa är uppfyllt).  

 

Alternativ 1: A:s handling sker i nödvärn, men då denna regel är exklusiv i förhållande 

till angriparen, B, kan denna ansvarsfrihetsgrund inte göras gällande i relation till C:s 

död, som istället för bedömas enligt regeln om nöd, 24:4 BrB.  

A:s handling måste vara försvarlig för att vara rättfärdigad. Inom ramen för nöd får man aldrig 

rädda liv på bekostnad av annans. Detta faktum får till följd att A:s handlande aldrig kan vara 

rättfärdigat enligt denna ansvarsfrihetsgrund, då han i detta fall de facto orsakar C:s död. En 

inte orimlig följd av detta kan därför bli att A anses ha begått en otillåten gärning.139 Prövningen 

kommer därefter ta sikte på det personliga ansvaret, det vill säga om A begått handlingen genom 

oaktsamhet och om så är fallet, A svårligen kunnat besinna sig.  

Vid prövandet om personlig culpa blir det initialt en fråga om A var medveten om risken för att 

C skulle träffas av skotten. Om A var omedveten om denna risk förutsätter det för ansvar att 

A:s oaktsamhet bestått i att hen hade förmåga och tillfälle att försätta sig i ett tillstånd av visshet 

om risken (A var likgiltig inför huruvida det fanns en risk), och att hen borde ha gjort detta.140 

Under de förutsättningar som ges i exemplet är det svårt att se att A haft varken tid eller ut-

rymme till att överväga denna risk och så länge hen var omedveten om att C befann sig inom 

skottvinkeln är det svårt att se att kraven på personlig culpa är uppfyllda.  

Om A däremot var medveten om att C utsattes för en risk genom skjutningen hamnar saken i 

annan dager. Även om A skulle sakna alternativa handlingsmöjligheter torde detta inte inverka 

till A:s förmån under sådana omständigheter. A har ju trots allt varit medveten om att en risk 

för skada hos C förelåg och trots detta företagit handlingen. Detta faktum konstituerar personlig 

                                                 

139 Som jag i not. 127 ovan noterat finns det dock i vissa situationer utrymme att enligt svensk rätt tillämpa andra 

ansvarsfrihetsgrunder på situationen, med det möjliga resultatet att gärningen trots allt anses tillåten.    

140 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 341 f. 
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culpa.141 Just i detta avseende är det lätt att dra en parallell till Andronicou-fallet, där polisen 

var medveten om att man utsatte gisslan för fara. Att polisen i detta fall skulle anses oaktsam 

enligt svensk rätt är troligt.142 

Om A befinns ha förfarit oaktsamt är det sista ledet i prövningen om hen svårligen kunnat be-

sinna sig enligt regeln om excess, 24:6 BrB. Sett till karaktären på angreppet och det sekund-

snabba beslut som vilade hos A är det inte orimligt att hen frias på denna grund. Denna del av 

bedömningen tar ju dessutom i stor grad hänsyn till subjektiva omständigheter såsom rädsla 

och panik, vilka många gånger borde vara särskilt framträdande i en sådan nödvärnssituation 

som beskrivs i frågan.143 Man kan således säga att även om tillämplig ansvarsfrihetsgrund är 

nöd, så kommer hänsyn till att handlingen primärt företagits i nödvärn att tas i beaktande i 

samband med bedömningen om excess. Detta minimerar också risken för att tillämpningen av 

nöd istället för nödvärn får orimliga konsekvenser för den tilltalade.  

 

Alternativ 2: A:s handling sker i nödvärn eftersom han riktar sin nödvärnshandling mot 

angriparen. Alla effekter som emanerar ur samma nödvärnshandling, således även 

effekten att C dödas, ska bedömas inom ramen för denna ansvarsfrihetsgrund.  

A:s handling måste vara ej uppenbart oförsvarlig för att vara rättfärdigad. Som redan konstat-

erats i både avsnittet om rättspraxis och doktrin144 torde det vara vedertaget att begreppet ”en 

gärning” ska åsyfta den kontrollerade nödvärnsgärningen och inte dess effekter. Således är det 

den kontrollerade gärningen, att skjuta, som ska ställas i relation till de uppräknade om-

ständigheterna av betydelse (så länge denna gärning uppfyller kravet på att riktas mot ett brotts-

ligt angrepp, dvs i detta fall mot B).  

I relation till angreppets beskaffenhet (livsfarligt angrepp med vapen), det angripnas betydelse 

(A:s liv står på spel) och bristen på alternativa handlingsmöjligheter (hastigt uppkommit och 

trängt läge) torde användandet av pistol vara ej uppenbart oförsvarligt. 

                                                 

141 Se  Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentar till 1:2 BrB, under rubriken ”Begreppet oaktsamhet”.   

142 Se dock mitt resonemang om att gärningen kan vara tillåten, vilket skulle göra frågan om personlig culpa 

irrelevant i sammanhanget, not. 127 och 139 ovan.  

143 Prop. 1993/94:130, s. 45 f. 

144 Se avsnitt 4.4-4.5 ovan.  
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I ekvationen finns dock elementet att också en utomstående, C, drabbas av försvarsåtgärden 

och till och med dör av denna. Hur har man att ta ställning till denna omständighet inom ramen 

för en försvarlighetsbedömning? För svensk rätts vidkommande är frågan tämligen obesvarad. 

De mål där HD fastställt rådande riktlinjer för försvarlighetsbedömningen har aldrig involverat 

frågan om utomstående. Förvisso indikerar Regeringen att det finns situationer då en angripen 

kan tvingas uppoffra sitt eget intresse och inte göra allt som behövs för att rädda sig. Regeringen 

lyfter som exempel fram angrepp från barn, och det är definitivt inte omöjligt att samma tanke-

gångar är applicerbara även i relation till att utomstående kan skadas av nödvärnshandlingen.145 

I övrigt synes varken förarbeten eller doktrin ta upp detta element mera direkt.146 Däremot har 

som sagt Europadomstolen i Andronicou-fallet, med den uppställda tröskeln att åtgärden måste 

varit ”absolut nödvändig”, ansett det försvarligt att utsätta utomstående för risker av livsfarligt 

slag, vilket får tala starkt för att, åtminstone med Europakonventionen som måttstock, 

försvarlighetsbedömningen under vissa omständigheter kan medge sådant risktagande. Vi ska 

också komma ihåg att i enlighet med HD:s praxis är kravet för användande av livsfarligt 

försvarsvåld att det krävs utpräglade undantagsfall. Tröskeln för försvarlighet vid användande 

av livsfarligt försvarsvåld är satt mycket högt, vilket minimerar risken för att orimliga nödvärns-

handlingar skulle anses tillåtna.   

En till detta sammankopplad fråga, som berördes kort i avsnitt 2.3.5.1., är vilken betydelse, om 

någon, den angripnes (o)medvetenhet om risker för utomstående ska ha vid försvarlighets-

bedömningen.147 Varken förarbeten eller praxis berör frågan. Däremot synes som sagt Norée, i 

sitt utlåtande till hovrätten i Gymskjutningsfallet, lägga viss vikt vid att polismannen var omed-

veten om risken för utomstående. Huruvida Norée menar att denna aspekt är relevant vid själva 

försvarlighetsbedömningen, eller om det är ett element att beakta först vid bedömningen om 

personlig culpa får dock anses något oklart.148 För egen del anser jag att frågan om (o)medveten-

het är av så pass subjektiv karaktär, och därtill redan är en så central aspekt vid bedömandet om 

personlig culpa, att det bör vara irrelevant inom bedömningen för rättfärdigande 

                                                 

145 Prop. 1993/94:130, s. 29.  

146 Detta kan onekligen ses som ett argument, e contrario, för att denna frånvaro tyder på att risker/effekter för 

utomstående aldrig är tänkt appliceras under nödvärnsbestämmelsens regler. Lika gärna kan dock denna avsaknad 

förklaras med att frågan, som ju rör ett högst ovanligt fall, de facto aldrig varit uppe till prövning och att man 

således inte haft anledning att beröra den.   

147 Se det avsnitt not. 65 ovan åsyftar.  

148 Se avsnitt 4.5 ovan.  
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omständigheter. Detta stämmer dessutom bättre överens med de i tidigare avsnitt nämnda 

motiven till införandet av brottsbalken.149 Som jag i samma avsnitt framfört tyder förvisso det 

faktum att man i gällande rätt numera till viss del bör beakta subjektiva omständigheter, såsom 

den angripnes utbildningsnivå, på att en sådan strikt uppdelning mellan objektiva och subjektiva 

omständigheter inte längre existerar. Jag finner dock inte denna ”uppluckring” som ett till-

räckligt starkt argument för att tolka det så pass extensivt att man låter (o)medvetenhet vara 

relevant redan vid försvarlighetsbedömningen.  

4.6.3. Jämförelse alternativen emellan  

Som vi kan se vid en jämförelse de båda lösningarna emellan hamnar tyngdpunkten i bedöm-

ningen på olika delar av brottsbegreppet. Valet av alternativ 1 synes i det närmaste oproblem-

atiskt ur ett strukturellt perspektiv. Etablerade metoder för hur man ska bedöma situationer i 

nöd samt hur oaktsamhets- respektive excessbedömningen ska ske finns redan. I alternativ 2 

ställs vi däremot inför ett antal obesvarade frågor rörande framförallt försvarlighetsbedöm-

ningen och vilken vikt risker för utomstående ska ha i denna. Med Europakonventionen som 

måttstock synes dock detta inte innebära något oöverstigligt hinder, men då frågan inte berörts 

ens av Europadomstolen får det ändå anses föreligga en viss oklarhet. 

Hur är det då med risker för orimliga resultat vid val av endera alternativ? Jag vill här peka på 

att det vid tillämpning av respektive fall finns ”säkerhetsventiler” som gör att risken för föröd-

ande konsekvenser för endera angripen eller utomstående hålls till ett minimum. I fråga om 

alternativ 1 hittar vi dessa ventiler vid prövandet av oaktsamheten samt ytterst vid tillämpningen 

av excess. I fråga om alternativ 2 hittar vi denna vid försvarlighetsbedömningen i nödvärn. Jag 

vill dock i detta sammanhang flagga för att det alltid är förenat med svårigheter att förutse alla 

konsekvenser av en viss tillämpning. En osäkerhet i om dessa säkerhetsventiler är tillräckliga 

föreligger således och man kan ställa sig frågan om vem som bör stå risken för detta?150  

4.7. Aberratio ictus och dess (ir)relevans 

I denna del av analysen vill jag kort beröra frågan om aberratio ictus. Att det fiktiva fallet ovan 

kan beskrivas som ett specialfall av detta synes vara klart. Effekten mot utomstående uppkom 

som en ej åsyftad sidoeffekt och man kan svårligen tillskriva A likgiltighetsuppsåt i förhållande 

                                                 

149 Se not. 58 ovan.  

150 Se mer om detta i avslutande diskussionen 5.1 nedan.  
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till att C träffades och dog. Har då frågan om aberratio ictus någon direkt bäring på aktuell 

frågeställning? Mitt korta svar är nej. Vad aberratio ictus-problematiken framförallt tar sikte på 

är hur man ska bedöma skuldkravet i förhållande till ej åsyftade sidoeffekter. Det har en tydlig 

koppling till prövandet av personlig culpa och tar inte direkt sikte på frågan vilken ansvars-

frihetsgrund som är applicerbar på respektive fall.  

Visst skulle det kunna tänkas att man använder sig av argumentationslinjer som är hämtade ur 

aberratio ictus-läran. Med exempelvis ekvivalensmodellen som förlaga skulle man kunna tänka 

sig att man först konstaterar nödvärnsrelation till B och därefter ”för över” denna  till att gälla 

även i relation till den missriktade effekten mot C. Ett sådant förfarande finner jag dock inget 

stöd för i rättskällorna (som enbart avhandlar relationen aberratio ictus och fråga om uppsåt) 

och att blanda in de resonemang som förs om ekvivalens- respektive specialitetsmodellen och 

applicera dessa även på frågan om ansvarsfrihetsgrunder, som ju utgör en helt annan del av 

brottsbegreppet, finner jag aningen krystat.  

Däremot kan frågan om aberratio ictus ändå uppkomma i samband med en situation som be-

skrivs i frågeställningen. Skulle nödvärnshandlingen anses uppenbart oförsvarlig uppkommer 

fråga om skuldkravet i relation till effekterna. Här finns således möjlighet att applicera resone-

mang kring aberratio ictus och således står mellan valet av specialitets- eller ekvivalens-

modellen. I detta avseende vill jag peka på bristen med den senare. I en situation likt det fiktiva 

fallet ovan får den angripne anses ha åtminstone uppsåt till grov misshandel, 3:6 BrB, mot 

angriparen, B. I enlighet med ekvivalensmodellen skulle detta uppsåt föras över även i relation 

till den uppkomna effekten mot C, vilket skulle leda till att A skulle dömas för att åtminstone 

uppsåtligt misshandlat C (och mest troligt i konkurrens dömas för att ha vållat dennes död). En 

enligt mig alltför orimlig konsekvens, särskilt i sådant fall där A var omedveten om att C kunde 

träffas. Ännu mer orimlig blir lösning i enlighet med ekvivalensmodellen om man tillämpar 

nödvärnsbestämmelsen på så sätt att denna enbart görs gällande i relation till angriparen.151 En 

möjlig konsekvens av en sådan tillämpning är att våldet i relation till B kan vara tillåtet 

(eftersom bedömningen grundas på nödvärnsbestämmelsen), men inte i relation till den utom-

stående, C. I den efterföljande uppsåtsprövningen (som alltså förutsätter att inte ens lik-

giltighetsuppsåt aktualiseras i förhållande till C) skulle en tillämpning i enlighet med 

ekvivalensmodellen leda till att A, som ju måste anses ha åtminstone uppsåt till grov misshandel 

                                                 

151 Att man således konstaterar en rättstillämpning i enlighet med alternativ 1.   
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av B, även skulle ha samma uppsåt i förhållande till C. Således skulle en handling som var 

tillåten i relation till angreppet få konsekvensen att den angripne gjort sig skyldig till ett 

uppsåtsbrott mot utomstående. Detta är ett alltför orimlig resultat, vilket åtminstone enligt mig 

vederlägger tillämpningen av ekvivalensmodellen i sådana situationer som den i fråge-

ställningen aktuella.152 

4.8 Jämförelse med andra rättsområden då en gärning ger upphov till två effekter 

I avsnitt 3.1 ovan beskrev jag kortfattat två andra rättsområden, konkurrensläran respektive 

processrätten, där gärningsbegreppet används på delvis olika sätt när man har att bedöma 

situationen om en och samma handling ger upphov till flera effekter. I det följande kommer jag 

undersöka huruvida något av dessa olika synsätt kan bidra med argument till besvarande av 

frågeställningen.  

När det gäller straffrättens konkurrenslära har vi sett att denna aktualiseras först då man 

konstaterat att brott har begåtts (både kravet på otillåten gärning och personligt ansvar är 

uppfyllt). Frågan om nödvärn har förelegat har därmed avgjorts redan på ett tidigare stadium i 

bedömningen. Någon särskild koppling mellan frågor om nödvärn och konkurrensläran synes 

därför inte finnas och är inte heller något som berörs i litteraturen. Detta får mig att dra slut-

satsen att det är något långsökt att tillämpa konkurrenslärans definition på gärningsbegreppet 

som en förlaga till några slutsatser kring hur man bör förstå nödvärnsbestämmelsen.   

När det gäller gärningsbegreppet inom processrätten finns det däremot en tydligare koppling 

till frågor om nödvärn. Som vi har sett i avsnitt 3.1 är två relevanta bestämmelser 30:3 RB samt 

30:9 RB. I 30:9 RB har vi sett att en gärning kan innefatta flera effekter så länge dessa effekter 

kan knytas till samma händelseförlopp. I det fiktiva fallet som beskrevs ovan skulle detta inne-

bära att det råder gärningsidentitet mellan effekterna mot B respektive C (skjutandet med båda 

dess effekter är alltså samma gärning). Vidare har vi i 30:3 RB sett att frågan om nödvärn inte 

är knuten till den av åklagaren åberopade gärningsbeskrivningen. Processrättsligt synes alltså 

frågan om nödvärn vara inriktat på gärningen i vid bemärkelse (det verkar dessutom råda vissa 

likheter med gärningsbegreppet i 30:9 RB) och synes frånkopplad från frågan om vilka brott 

                                                 

152 Denna farhåga var också något referenten Borgström flaggade för i den ovan nämnda ölburksfallet. Han anförde 

just en sådan konsekvens som ett argument mot ekvivalensmodellens tillämpning. Se tredje stycket från slutet i 

Borgströms separata motivering i domen.    
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den tilltalade står åtalad för. Uttryckt annorlunda – det är inte i relation till aktuella brott som 

nödvärnet ska prövas, utan i relation till händelsen som helhet (med kravet på att gärningen 

uppfyller rekvisiten i 24:1 BrB). 

Om vi genom dessa ”processrättsliga glasögon” tittar på det fiktiva fallet vill jag påstå att en 

lösning i enlighet med alternativ 2 är att föredra. Genom att försvarsåtgärden från A riktas mot 

det brottsliga angreppet från B är kravet enligt 24:1 BrB uppfyllt och denna gärning (som ju 

processrättsligt också innefattar effekten mot C) företas således i nödvärn. Försvarlighets-

bedömningen tar därför sikte på denna gärning i sin helhet, det vill säga även i relation till 

effekten mot C. I försvarlighetsbedömningen måste dock självklart hänsyn tagas till att A 

genom handlingen utsatt C för risker, precis som jag i avsnitt 4.6.2 redan framfört.  

Denna bedömning är självfallet hypotetisk och som jag redan i avsnitt 3.1 flaggade för är 

syftena mellan bestämmelserna i rättegångsbalken och nödvärnsbestämmelsen delvis olika. 

Detta innebär att det är långtifrån självklart att den processrättsliga lösningen och denna angivna 

syn på gärningsbegreppet kan användas rakt av för hur man bör tillämpa nödvärns-

bestämmelsen. Stor försiktighet är också påkallad eftersom begreppet gärningsidentitet inte kan 

användas som ett generellt kriterium för när nödvärn är applicerbart. Fortfarande måste 

exempelvis kraven på att det ska vara ett indirekt intrång i utomståendes rättssfär vara uppfyllt. 

Det kan också tänkas uppkomma situationer då undantag från denna hypotes måste göras för 

att det inte ska innebär orimliga resultat.  
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5. Avslutande diskussion 

5.1. Diskussion – skäl för och emot 

Vid bedömning av en nödvärnssituation som involverar livsfarligt försvarsvåld kommer valet 

mellan alternativ 1 och alternativ 2 att få betydelse. Med reservation för argument kring laga 

befogenhet samt begreppet social adekvans153, har jag visat att detta val i många fall samman-

faller med frågan om gärningen är tillåten eller otillåten. Ytterst handlar frågan om det är rimligt 

att en person som handlar i nödvärn inte ska få åberopa denna ansvarsfrihetsgrund för eventuella 

sidoeffekter mot utomstående. Det handlar således om en balansering mellan den angripnes rätt 

att försvara sig och den utomståendes rätt att inte utsättas för fara. Därtill är frågan viktig efter-

som en otillåten gärning aktualiserar medverkansläran. Slutligen vill jag påstå att ett etablerat 

och tungt svar på frågan är av största vikt för att motverka en ojämn rättstillämpning.   

Vi har i föregående analys sett att det finns en uppenbar tvetydighet i hur man ska bedöma 

aktuell frågeställning. Båda de möjliga alternativen går att inackordera under lagtexten, för-

arbetena ger utrymme för olika tolkningar, frånvaro av ett starkt prejudikat är tydligt och inom 

doktrinen är man delvis splittrad och/eller berör inte frågan direkt. Vidare har jag till viss del 

konstaterat att den praktiska konsekvensen av respektive tillämpning inte är fullt så stor som 

jag i inledningen av detta arbete befarade. Dessa omständigheter till trots har jag ändå identi-

fierat aspekter som i mer eller mindre grad talar för respektive tillämpning och som jag i det 

följande kommer beröra.  

En tilltalande aspekt av att välja alternativ 1 synes vara att denna tillämpning respekterar utom-

ståendes rätt till livet i större uträckning än alternativ 2. Självklart har den angripne ett stort 

intresse av att försvara sitt eget (och eventuellt andras) liv, men det leder till uppenbarliga 

betänkligheter att motivera att denna försvarsrätt ska ha sådan omfattning att den också sker på 

bekostnad av utomstående. Denna ståndpunkt är svår att bortse från och dessutom finns det som 

sagt situationer då Regeringen ansett att en angripen bör tvingas ge upp sin rätt på grund av 

motstående skyddsintresse.154 Därtill kan jag tycka att det rättighetsbaserade motivet som nöd-

värnet delvis verkar bygga på är något mer framträdande än de psykologiska aspekterna som 

                                                 

153 Se not.127 ovan.  

154 Jfr. avsnitt 4.6 ovan, där jag hänvisar till uttalanden i prop. 1993/94:130, s. 29.  
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situationer av detta slag i regel innebär.155 Å andra sidan vill jag påstå att det även inger 

betänkligheter att motivera en gärning som otillåten i en situation där en angripen person 

bedömts sakna alternativa handlingsmöjligheter och därtill många gånger har ytterst begränsad 

tid till eftertanke, vilket onekligen kan bli konsekvensen av att strikt tillämpa alternativ 1. Att 

jämföra, värdera och gradera den angripnes rätt att försvara sitt liv gentemot en utomståendes 

rätt att inte utsättas för livsfara är uppenbarligen ingen enkel ekvation att lösa, varför ytterligare 

argument för endera val måste beaktas.  

En annan aspekt att beröra är frågan om respektive tillämpning kan utgöra någon skillnad i 

preventionshänseende. Är det möjligt att valet av alternativ 2 innebär risk för eskalering av 

nödvärnsvåldet i samhället? Att en angripen i mindre utsträckning behöver ta hänsyn till om-

givningen när denne försvarar sig? Tanken är kanske inte helt världsfrånvänd, men jag vill ändå 

framhålla att en sådan farhåga måste anses överdriven. Tröskeln för tillåtet försvarsvåld är som 

sagt satt mycket högt och involverar enbart undantagsfall där kraven på proportionalitet och 

nödvändighet är uppfyllda. Skulle en angripen person ha tid och möjlighet att välja ett för den 

utomstående mindre riskfyllt försvarssätt vill jag påstå att man vid en försvarlighetsbedömning 

skulle komma till slutsatsen att gärningen var uppenbart oförsvarlig om den angripne inte valde 

detta lindrigaste alternativ. Preventionstanken är således inte särskilt framträdande såsom 

argument i denna fråga. 

Till fördel för alternativ 1 bör också framhållas att det trots allt synes finnas en ganska stor 

övervikt inom doktrinen för denna lösning. Detsamma gäller ju onekligen de inhemska 

domstolsavgörandena Gymskjutnings- och Bilfallet. Jag vill dock återigen påpeka att den 

största bristen med dessa källor är frånvaron av motiveringar och dessutom, i tal om domstols-

avgörandena, att det trots allt rör sig om hovrättsavgöranden. Att frågan inte berörts av HD är 

en uppenbar brist i prejudikatshänseende. Det mest auktoritativa avgörandet på området synes 

snarare vara Europadomstolens avgörande i Andronicou-fallet där mycket talar för att en till-

ämpning av alternativ 1 riskerar att stå i strid med Europakonventionen och den rätt till 

självförsvarsvåld som dess artikel 2 medger. Även i detta avseende finns det dock osäkerheter, 

särskilt då det är svårt att sia om detta mål ska tas till intäkt för att artikel 2 ska tolkas tillåta 

risker för utomstående även i de fall då dessa inte är direkt involverade i den aktuella 

situationen. Även om man kommer fram till att alternativ 1 inte är direkt stridande mot 

                                                 

155 Avsnitt 4.3.1 ovan.  
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Europakonventionen vill jag ändå peka på att den mest fördragskonforma tolkningen tycks vara 

alternativ 2.  

En ytterligare aspekt till förmån för alternativ 2 är den tvetydighet som uppenbart föreligger när 

man studerar de olika rättskällorna. Även om kanske inga stora orosmoln tornar upp sig för att 

alternativ 1 skulle riskera leda till orimliga resultat, måste det framhållas att en bredare 

försvarlighetsbedömning onekligen är till förmån för den tilltalade. Även om risken för orimliga 

resultat synes små, måste man komma ihåg att det är förenat med svårigheter att beakta alla 

möjliga konsekvenser av en viss tillämpning. Sådana oförutsebara konsekvenser bör rimligen 

inte vara något den tilltalade ska stå risken för. En sådan tolkning ligger dessutom väl i linje 

med principen om in dubius mitius.156 Jag ser dessutom en fara i att omständigheter till förmån 

för den tilltalade ska beaktas först vid prövandet av personligt ansvar. Det är enligt mig struktur-

ellt tveksamt att man tar in nödvärnsargument så att säga bakvägen och beaktar dessa först på 

vid bedömningen om culpa och excess. Att det finns säkerhetsventiler för alternativ 1 tycker 

jag därför inte är tillräckligt skäl nog för att välja denna lösning.  

Vidare vill jag framhålla att det kan tyckas något opraktiskt att man genom alternativ 1 så att 

säga dela upp effekter som emanerar ur samma gärning och applicera olika ansvarsfrihets-

grunder på dessa. Mer logiskt är enligt min mening att bedömningen om ansvarsfrihet ska relat-

eras till själva gärningen och inte effekterna av denna. Är således gärningen riktad mot angrip-

aren men denna handling ger upphov till sidoeffekter är det av praktiska skäl att föredra att 

tillämpa samma ansvarsfrihetsgrund på samtliga effekter (alternativ 2). En lösning baserad på 

praktiska överväganden finner vi ju dessutom stöd i från Dykarknivsfallet157, där jag vill påstå 

att HD:s resonemang var än mer extensivt än en tolkning likt den jag förespråkar i detta 

sammanhang.  

Avslutningsvis vill jag hänvisa till min kommentar i avsnitt 4.8, där jag torgförde hypotesen att 

nödvärnsrätten, för att bättre överensstämma med processrättens syn på gärningsbegreppet, bör 

tolkas i enlighet med alternativ 2. Med tanke på den restriktivitet som bör gälla vid jämförelse 

mellan olika rättsområden (som dessutom har olika syften), vill jag understryka att den 

diskussion jag förde i detta avsnitt bör tolkas med försiktighet och ämnet skulle behöva studeras 

                                                 

156 Se avsnitt 2.1. 

157 Se avsnitt 4.4.  
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djupare för att kunna ges mer tyngd som argument. Inom ramen för detta arbete är detta dock 

inte görligt.  

5.2 Slutsats 

Att konsekvenserna av en tillämpning i enlighet med Gymskjutningsfallet inte var fullt så stora 

och orimliga som jag inledningsvis befarade har framgått i det föregående. Därtill visar genom-

gången av rättskällorna att utrymmet för att tolka gällande rätt i enlighet med båda alternativen 

onekligen finns och att inget av dem kan sägas stridande mot lag. Med detta sagt vill jag ändå 

framhålla att skälen, framförallt med beaktande av Europakonventionen, in dubio mitius och 

praktiska överväganden, till förmån för alternativ 2 är starkare och därför att föredra. Jag kom-

mer följa den framtiden rättsutvecklingen i frågan med stort intresse och förhoppningsvis 

kommer ett välmotiverat svar från HD i framtiden.  
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