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Summary 

The subject of this essay has been to determine the content of established 

law, concerning at what time an attacked person is entitled to self-defence at 

the earliest. Both Sweden and Norway’s legal solutions have been studied, 

using a legal dogmatic method, and a comparative legal method. 

 

The right to self-defence is, according to Swedish law, ensured to a person 

subject to an ”imminent criminal attack”. How this necessary condition is to 

be interpreted in terms of time, is difficult to know at first sight of the text. 

When a person is in a self-defence situation, this person is entitled to self-

defence measures, provided that the actions are defensible. Self-defence 

measures that are manifestly indefensible, or taken outside of an self-

defence situation, usually constitute criminal acts. It is therefore important 

to know what extent the self-defence situation has, and how early self-

defence measures can be taken. 

 

Since the law contains obviously vague concepts, legislative history, case 

law and literature have been used as a guide in this matter. The picture of 

the temporal beginning of the Swedish right to self-defence has thereby 

become quite uniform. The Swedish self-defence situation is difficult to 

extend in time. There are very small possibilities to use preventive self-

defence measures on a legitimate basis. As a rule, it is necessary that a direct 

and concrete attack has begun to take shape, and that the implementation of 

the attack is not particularly far ahead. 

 

Norwegian law grants the right to self-defence to the victim of an 

unjustified attack. The Criminal Code lacks an explicit nessecary condition 

corresponding to the Swedish "imminent". What is central to the Norwegian 

legal solution is instead the necessity of a self-defence measure, which 

opens for a more free assessment of how early self-defence measures can be 
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taken. The Norwegian legal system actually allows preventive self-defence 

measures in certain situations.  

 

When comparing case law between the countries, it is possible to find cases 

with similar circumstances that have led to radically different judgments. 

With some certainty, it is possible to say that some cases that led to verdicts 

of not gulity in Norway, would hade resulted in convictions in a Swedish 

court. This is largely due to the Swedish legal order's somewhat strict 

interpretation and application of the nessecary condition "imminent". 

Norway has taken a more liberal, and in my view more humane, position on 

how early self-defense measurescan be taken. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har sökt fastställa gällande rätt i frågan om när en angripen 

person som tidigast kan luta sig på nödvärn i sina försvarsåtgärder. Både 

Sveriges och Norges rättsliga lösningar på problemet har behandlats. 

Metoderna som har använts har varit rättsdogmatisk metod och komparativ 

metod. 

 

Enligt svensk rätt tillfaller nödvärnsrätt den som befinner sig under ett 

”överhängande brottsligt angrepp”. Hur detta rekvisit ska tydas rent 

tidsmässigt är svårt att veta vid en första anblick av lagtexten. När en person 

befinner sig i en nödvärnssituation är denne berättigad till nödvärnsåtgärder, 

förutsatt att åtgärderna är försvarliga. Nödvärnsåtgärder som är uppenbart 

oförsvarliga, eller vidtagna utanför en nödvärnssituation, utgör i regel 

brottsliga gärningar. Det är därmed viktigt att veta hur stor omfattning 

nödvärnssituationen har och hur tidigt nödvärnsåtgärder får vidtas. 

 

Då lagtexten innehåller uppenbart vaga begrepp har förarbeten, praxis och 

litteratur begagnats till ledning i frågeställningen. Bilden av det svenska 

nödvärnets tidsmässiga början, blir då tämligen enhetlig. Den svenska 

nödvärnssituationen är svår att utsträcka tidsmässigt. Det finns mycket små 

möjligheter att på laglig grund använda sig av nödvärnsåtgärder i 

förebyggande syfte. I regel krävs att ett direkt och konkret angrepp har 

börjat ta form, vars genomförande inte ligger särskilt långt fram i tiden.  

 

Norsk rätt medger nödvärnsrätt till den som är utsatt för ett olovligt angrepp. 

Straffeloven saknar ett rekvisit motsvarande det svenska ”överhängande”. 

Det som är centralt i den norska rättsliga lösningen är istället 

nödvändigheten i en nödvärnsåtgärd, vilket öppnar för en friare bedömning 

gällande hur tidigt nödvärnsåtgärder får vidtas. Den norska rättsordningen är 

inte främmande för att i vissa situationer medge nödvärn i förbyggande 

syfte, så kallat preventivt nödvärn.  
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Vid en jämförelse av praxis mellan länderna är det möjligt att finna fall med 

snarlika omständigheter som har lett till radikalt olika utgångar. Med viss 

säkerhet går det att säga att några av de fall som lett till friande domar i 

Norge, hade inneburit fällande domar i en svensk domstol. Detta beror i hög 

utsträckning på den svenska rättsordningens något stelbenta tolkning och 

tillämpning av rekvisitet ”överhängande”. Norge har å sin sida intagit en 

liberalare och enligt min mening mänskligare ställning i frågan om hur tidigt 

försvarsåtgärder får vidtas.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Nödvärnsrätten är en gren inom straffrätten av stor dignitet för den enskilde 

individen. Det är oerhört viktigt för den enskilde individen att kunna avgöra 

vilka åtgärder som får företas i en nödvärnssituation. För att ett sådant 

avgörande ska bli korrekt måste personen i fråga veta när rätten till nödvärn 

inträder. Här finns en gränsdragningsproblematik som gör rättsläget något 

oklart, vilket kan får svåra konsekvenser för den enskilde som tror sig vara i 

en nödvärnssituation. En gärning som faller utanför nödvärnsbestämmelsens 

omfattning skulle i värsta fall kunna leda till fängelsestraff, medan en 

gärning som omfattas av nödvärnsbestämmelsen inte är brottslig. Den 

enskilde individens bedömning kan alltså få diametralt olika följder 

beroende på vid vilken tidpunkt nödvärnsrätten anses inträda.  

 

Av detta kan man dra slutsatsen att både lagstiftning och praxis borde vara 

tydlig och stringent. Emellertid råder viss osäkerhet på området och det 

finns ingen tydlig gränsdragning. Lagstiftaren begagnar sig av det tämligen 

obestämda uttrycket ”överhängande brottsligt angrepp” som en startpunkt 

för nödvärnsrättens inträdande. Ämnet som behandlas i denna uppsats är 

just gränsdragningsproblematiken vid nödvärnsrättens inträdande. Arbetet 

kommer framför allt att fokuseras till Sveriges gällande rätt men även 

Norges rättsliga lösning på området ska belysas.  

 

1.2 Syfte 

Med denna uppsats avses att undersöka vad som enligt gällande rätt utgör 

ett brott vid ett överhängande brottsligt angrepp. I syftet ingår att markera 

gränsen mellan nödvärn vid ett överhängande brottsligt angrepp och 
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preventivt nödvärn. Föremålet för uppsatsen är alltså primärt att utröna vid 

vilken tidpunkt nödvärnsrätten inleds enligt svensk rätt. 

 

Genom en komparativ analys av Norges rättssystem utvidgas syftet till att 

även omfatta en jämförelse mellan den svenska nödvärnsrätten och Norges 

motsvarighet. Syftet i denna del av uppsatsen är att undersöka vilka 

förhållanden som ligger till grund för bedömningen av nödvärnets 

startpunkt. I denna del avses även att bringa klarhet över de likheter och 

skillnader som finns mellan de rättsliga lösningarna, och huruvida den 

norska lösningen är att rekommendera för den svenska lagstiftaren. 

 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsen har skrivits mot bakgrund av vissa frågeställningar. Gällande den 

svenska regleringen av nödvärnsrätten är den centrala frågeställningen var 

gränsen går för en försvarlig gärning vid ett ”överhängande brottsligt 

angrepp”. Frågeställningen leder till två delfrågor, vilka är:  

 

- Vad konstituerar ett ”överhängande brottsligt angrepp”? Alltså hur 

nära förestående angreppet måste vara för att medföra nödvärnsrätt. 

- Vilka principer styr försvarlighetsbedömningen vid ett överhängande 

angrepp? 

Samma frågeställningar har legat till grund för de delar av uppsatsen som 

behandlar den norska lösningen på gränsdragningsproblematiken. Även här 

har den grundläggande frågeställningen avsett gränsdragningen vid 

nödvärnsrättens inträdande. En ytterligare fråga i denna del är om den 

norska rättsliga lösningen kan rekommenderas för Sveriges rättsordning. 

 



 9 

1.4 Avgränsningar 

Med uppsatsen avses inte att behandla putativt nödvärn, det vill säga när en 

person felaktigt tror att denne befinner sig i en nödvärnssituation. Föremålet 

för uppsatsen är heller inte att undersöka nödvärnets tidsmässiga slutpunkt, 

detta behandlas enbart väldigt kortfattat. Det är regleringen i 24 kap. 1 § 2st 

1p brottsbalk (BrB) som är fokus för uppsatsen, övriga nödvärnssituationer 

kommer inte att avhandlas. 

 

Försvarlighetsbedömningen behandlas relativt översiktligt eftersom målet 

för arbetet främst är att utröna tidpunkten för nödvärnets början. Det går 

dock inte att skriva om nödvärn utan att nämna försvarlighetsbedömningen. 

Bestämmelserna om excess och strafflindring kommer inte kommenteras 

eftersom uppsatsen främst handlar om nödvärnsbestämmelsens omfattning. 

 

1.5 Metod 

Då uppsatsen söker fastställa gällande rätt har den rättsdogmatiska metoden 

lämpat sig väl. Svaren på frågeställningarna har sökts i de accepterade 

rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och litteratur.1  

   Uppsatsen strävar även efter att jämföra och värdera norsk rätt i 

förhållande till svensk rätt, varför en komparativ metod har fått tillämpas.2 

Fokus har fästs vid de rättsliga lösningarnas funktion och resultat, och 

särskilt vid skillnaderna mellan lösningarna. 

 

1.6 Material 

Materialet som använts för uppsatsen är av konventionell natur: lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. Det redovisas viss underrättspraxis, både från 

                                                 
1 Kleineman (2013) s. 21ff. 
2 Valguarnera (2013) s. 141ff. 
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svensk och norsk rätt, eftersom frågan om nödvärnets början sällan nått 

högsta instans. Rättsfallen som redovisas är de med störst beröringsyta med 

uppsatsens frågeställning och syfte. Angående de norska 

underrättsavgörandena bör nämnas att dessa är avgjorda av en jury, som inte 

närmare har behövt argumentera för sitt domslut.3  

 

Viss doktrin och praxis har tillkommit innan nu gällande 

nödvärnsbestämmelsers ikraftträdande, både på svenskt och norskt håll. 

Dock har de senaste lagändringarna inte varit avsedda att ändra 

omfattningen av bestämmelserna och därmed torde även äldre doktrin och 

praxis äga relevans för nuvarande regleringar.4 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen börjar med en allmän redogörelse för ansvarsfrihetsgrunder i kap 

2 för att ge viss bakgrund till ämnet. I kap 3 avhandlas Sveriges rättsliga 

lösning i frågan, och här ges även en kort historik avseende den svenska 

nödvärnsrätten. Norges reglering framförs i kap 4. I kap 5 redovisas fyra 

svenska och tre norska rättsfall på området. Kap 6 ställer de svenska och 

norska regleringarna mot varandra och redogör för likheter och skillnader. 

Slutligen följer ett sjunde kapitel med slutsatser, synpunkter och 

återknytning till frågeställningarna. 

                                                 
3 Se Strpl. § 352 och § 365. 
4 Se NOU 1992:23, s. 93; se SOU 1988:7, s. 13. 
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2 Ansvarsfrihetsgrunder i 

allmänhet 

I rättsstater som Sverige och Norge är individens svängrum begränsat. 

Invånare får i regel inte tillse att rätt skipas eller att brott hindras eller 

bestraffas. Dessa funktioner åligger domstolar, polis och andra myndigheter. 

Som huvudregel är dessa myndigheters åligganden exklusiva och enskilda 

individer gör bäst i att ”låta rätten ha sin gång” genom dessa kanaler. Den 

som tar sig rätten att själv hindra eller straffa brottslingar skulle kunna göra 

sig skyldig till olaga tvång eller misshandel.5 Rättvisa är en tjänst som 

samhället erbjuder och inte ett tillstånd som invånarna själva har i uppgift 

att uppnå. 

 

Från huvudregeln finns vissa undantag i form av ansvarsfrihetsgrunder som 

gör en annars brottslig gärning rättsenlig. Ansvar kan under vissa 

omständigheter inte utkrävas för gärningar som är behäftade med all 

nödvändig brottskaraktäristika. Några av ansvarsfrihetsgrunderna enligt 

svensk rätt är nödvärn, nöd, samtycke, excess och tillfällig sinnesförvirring.6 

 

Ansvarsfrihetsgrunderna utgör negativa rekvisit till de enskilda straffbuden. 

Detta är en väldigt rudimentär och förenklad beskrivning av 

ansvarsfrihetsgrundernas nivå och funktion i brottsbegreppet men jämte 

enskilda straffbud står exempelvis nödvärnsbestämmelsen i form av ett 

negativt rekvisit. Ett knytnävsslag kan vara tillåtet i en nödvärnssituation, 

även om slaget i sig uppfyller de positiva rekvisiten i 

misshandelsbestämmelsen i 3 kap. 5 § BrB. 

 

                                                 
5 Se 4 kap. 4 § och 3 kap. 5 § BrB. 
6 Se Asp, Jareborg, och Ulväng (2013) s. 65 och 210. 
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2.1 Intressekollissioner 

Den övergripande tanken med just nödvärnsinstitutet är att angripna 

personer ska kunna utöva självförsvar och ha ett relativt brett 

handlingsutrymme.7 Den som angrips ska inte vara tvingad att stillatigande 

låta angriparen våldföra sig på person eller egendom. 

   Liknande tankegångar kan man följa i förarbetena till övriga 

ansvarsfrihetsgrunder. Ansvarsfrihetsgrunden nöd handlar om en avvägning 

mellan två kolliderande intressen. I nödsituationer är det fråga om att faran 

som hotar det ena intresset inte kan avvärjas utan att ett intrång görs i ett 

annat skyddat intresse.8 

   Så torde även vara fallet i nödvärnssituationer. Hela nödvärnsrätten 

genomsyras av en intressekonflikt mellan å ena sidan individens intresse av 

att få idka självförsvar, och å andra sidan intresset av att generellt minska 

våldsanvändningen i samhället och att därmed upprätthålla statens 

våldsmonopol.9 I den enskilda nödvärnssituationen måste något av 

intressena stå tillbaka. 

 

2.2 Objektiva och subjektiva 

ansvarsfrihetsgrunder 

Ansvarsfrihetsgrunder är endera objektiva eller subjektiva. Att en 

ansvarsfrihetsgrund är objektiv innebär att straffansvar inte ska utdömas 

givet att ansvarsfrihetsgrunden kan tillämpas. Våld i nödvärn är inte 

brottsligt, förutsatt att våldet hållit sig inom ramarna för 

försvarlighetsbedömningen.10 

   De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär inte att gärningen i sig är 

tillåten, utan att gärningspersonen är ursäktad.11 Först när det är konstaterat 

                                                 
7 Se Prop. 1993/94:130, s. 69.  
8 Jfr Prop. 1993/94:130, s. 34. 
9 Se Asp (1999) s. 88. 
10 Se Borgeke (2009/10) s. 574.  
11 Se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 111f. 
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att en gärning är otillåten aktualiseras en prövning av de subjektiva 

ansvarsfrihetsgrunderna. Regeln om excess i 24 kap. 6 § BrB är en subjektiv 

ansvarsfrihetsgrund. 

 

Att en ansvarsfrihetsgrund är objektiv innebär vidare att bestämmelsens 

tillämplighet inte är beroende av gärningspersonens medvetenhet. Den som 

försvarar sig måste inte förstå att denne befinner sig i en nödvärnssituation 

eller att dennes gärning är att beteckna som en nödvärnsåtgärd.12 Enbart 

förhållandet att nödvärnsbestämmelsen är tillämplig medför att gärningen är 

tillåten. 

                                                 
12 Ibid. s. 65f. 
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3 Det svenska nödvärnet 

Den svenska lagstiftningssystematiken består i en regelkombination av 

nödvärnsbestämmelsen, regeln om excess, och en kompletterande 

strafflindringsregel.13 

 

3.1 Nödvärnets historik i korthet 

Nödvärnsrätten har haft ungefär samma utformning sedan införandet av BrB 

1965. Vissa rent redaktionella ändringar har genomförts, senast 1994 men 

dessa har inte varit avsedda att ändra på nödvärnsrätten i sak.14  

 

Situationen innan BrB:s införande var annorlunda. Medeltidslagarna 

erkände rätten till självhämnd, som innebar att brottsoffret fick bestraffa 

gärningspersonen efter brottstillfället. Sveriges första lagstadgade 

nödvärnsregel fanns i 1734 års lag. Denna nödvärnsrätt var tämligen 

inskränkt och gav den angripne ett ytterst begränsat handlingsutrymme.15  

 

I Strafflagen från 1864 fanns två olika nödvärnsregler. I SL 5:8 reglerades 

det allmänna nödvärnet. Detta var ett relativt nödvärn, som garanterade 

straffrihet vid omedelbart förestående angrepp då nödvärnsvåldet inte varit 

större än vad nöden krävde, och inte stod i ett uppenbart missförhållande till 

den av angreppet befarade skadan16. 

   Det så kallade absoluta nödvärnet reglerades i SL 5:7. Bestämmelsen tog 

sikte på påbörjade angrepp som innebar trängande fara och här var ramarna 

för försvarsvåldet friare. Försvarlighetsbedömningen tog enbart hänsyn till 

om försvarsåtgärderna krävts för att avvärja faran.17 Regeln var följaktligen 

                                                 
13 Se 24 kap. 5 § BrB för excessbestämmelsen. Strafflindringsregeln återfinns i 29 kap. 3 § 

1 st 5 p BrB. 
14 Se SOU 1988:7 s. 13; se Prop. 1993/1994:130 s. 29f. 
15 Se Larsson (2002) s. 674.  
16 Se SOU 1953:14 s. 387 och 391.  
17 Ibid. s. 387 och 391. 



 15 

i det närmaste absolut. Vid inbrott på natten hade den angripne rätt att bruka 

dödligt våld om så krävdes för att avvärja faran.18  

 

I och med BrB:s införande slopades det gradindelade nödvärnet för att 

ersättas av en enda relativ regel. Den angripne måste alltid bruka sitt förnuft 

vid valet av nödvärnshandling.19 Rätten att i vissa situationer få använda allt 

det våld som krävdes för att avvärja faran försvann i och med BrB, och 

ersattes av en generell försvarlighetsbedömning.20 

   Enligt dagens reglering inträder nödvärnsrätten när ett brottsligt angrepp 

är överhängande, vilket medger nödvärnsåtgärder vid en något tidigare 

tidpunkt än uttrycket ”omedelbart förestående”.21 

 

3.2 Nödvärnsbestämmelsen 

I 24 kap. 1 § BrB finns bestämmelsen om nödvärn. Bestämmelsen lyder 

som följer: 

 

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. 

                                                 
18 Se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 66. 
19 Se SOU 1953:14 s. 390. 
20 Se Wallén (1987) s. 156.  
21 Se SOU 1953:14 s. 395; se SOU 1988:7 s. 73.  
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Den som är utsatt för ett brottsligt angrepp är alltså inte värnlös, utan har rätt 

att avvärja angreppet. Bestämmelsen är uppbyggd med ett första stycke som 

garanterar att en nödvärnsåtgärd inte utgör ett brott, förutsatt att åtgärden 

inte är uppenbart oförsvarlig. I bestämmelsens andra stycke uppräknas 

uttömmande de fyra nödvärnssituationerna.22 För ansvarsfrihet krävs alltså 

att försvarsåtgärden är vidtagen i en nödvärnssituation och att 

nödvärnsåtgärden som sådan inte är uppenbart oförsvarlig.23 

 

3.2.1 Försvarlighetsbedömningen 

Nödvärnsåtgärder får inte vara uppenbart oförsvarliga. 

Försvarlighetsbedömningen tar hänsyn till angreppets beskaffenhet, det 

angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Nödvärnsåtgärden kan 

vara av vilket slag som helst, givet att åtgärden håller sig inom det 

försvarliga området.24 Förarbetena talar om att försvaret måste stå i rimlig 

proportion till angreppet samtidigt som den angripne ska ha ett relativt brett 

handlingsutrymme.25 

   Försvarsåtgärden sätts således i relation till nödvärnssituationen som 

helhet. Det innebär bland annat att en försvarsåtgärd kan vara försvarlig i en 

enskild situation, medan samma åtgärd vore uppenbart oförsvarlig i en 

annan. Om angriparen är storvuxen kan allvarligare försvarsvåld vara 

försvarligt jämfört med om angriparen är ett barn.26 Angående nödvärnets 

början sägs att försvarsåtgärder som tillgrips på ett tidigt stadium kan 

förväntas vara lindrigare än senare tillgripna försvarsåtgärder eftersom 

mindre allvarligt våld kan avvärja angrepp som ännu inte påbörjats.27 

 

Den angripne har en generell rätt att kvarstanna på angreppsplatsen och 

försvara sig.28 Dock bedömer domstolarna de olika handlingsalternativen 

                                                 
22 Se Asp, Jareborg, och Ulväng (2013) s. 210. 
23 Se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 66.  
24 Se Blomkvist (1972) s. 15. 
25 Se SOU 1988:7 s. 68. 
26 Se Jareborg (1984) s. 1036f. 
27 Se SOU 1953:14 s. 395. 
28 Se NJA 1969 s. 425. 
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som förelegat och särskilt vid dödligt försvarsvåld ställs höga krav på att 

nödvärnsåtgärden i stort sett ska ha varit det enda reella 

handlingsalternativet.29 

 

3.2.2 Angreppssituationen 

I den första av nödvärnssituationerna inleds nödvärnsrätten när angreppet är 

överhängande.30 Våldsgärningar vidtagna efter ett angrepp omfattas inte av 

bestämmelsen eftersom nödvärnssituationen inte längre föreligger.31 

Nödvärnsrätten avser att befria från ansvar vid nödvärnssituationer, inte att 

befria från ansvar vid hämndaktioner.32 När en angripare har utdelat ett 

enstaka slag och sedan springer därifrån får angreppet anses avslutat, varpå 

nödvärnsrätten har utslocknat. 

 

3.2.2.1 Brottsligt angrepp 

Ett angrepp måste vara brottsligt för att konstituera en nödvärnssituation. 

Både objektiva och subjektiva brottsrekvisit ska vara uppfyllda. 

Nödvärnsåtgärder ger därför inte nödvärnsrätt för angriparen eftersom 

nödvärnsåtgärder uttryckligen är tillåtna.33  

   Straffbarhet krävs inte för att skapa nödvärnsrätt. Barn under 15 år och 

psykiskt störda personer kan utföra angrepp som ger upphov till 

nödvärnsrätt, även om personerna i fråga inte är straffbara. Att angriparen är 

ett barn kan givetvis påverka försvarlighetbedömningen men principiellt sett 

föreligger en nödvärnssituation även då angriparen är 13 år.34 

 

                                                 
29 Se NJA 2005 s. 237. 
30 Se SOU 1988:7 s. 73.  
31 Se Strahl (1976) s. 393.  
32 Se Larsson (2002) s. 676. 
33 Se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 67. 
34 Se Wennberg m.fl., Brottsbalken en kommentar (1 januari 2017, t.o.m. supplement 10, 

Zeteo), kommentaren till 24 kap. 1 §, under rubriken Påbörjat eller överhängande brottsligt 

angrepp på person eller egendom. 
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För att nödvärnsrätten ska aktualiseras måste angreppet utgöra ett intrång i 

en befintlig reell kontrollsfär. Förarbetena nämner som exempel ”en persons 

herravälde över sin egen kropp” och ”någons maktförhållande över 

lokaliteter som disponeras av honom”.35 

   Vidare krävs att det brottsliga angreppet är av fysisk natur. Vid 

ärekränkning36 är det enbart realinjurier som ger rätt till nödvärnsåtgärder, 

inte verbalinjurier. Nödvärnsrätt föreligger när någon på ett anstötligt sätt 

rör din kropp men inte vid verbala kränkningar.37 Möjligen medges 

nödvärnsrätt vid muntliga hot om våld, om hotet med viss säkerhet kommer 

att bli verklighet inom kort. Mot enbart verbala förolämpningar föreligger 

dock ingen nödvärnsrätt.38 

 

Både angreppet och nödvärnsåtgärden kan utföras genom underlåtenhet. 

Förarbetena tar som exempel att en person i garantställning för till exempel 

en hund, kan underlåta att hindra hunden från att bita en angripare.39 Detta 

förfarande hade annars inneburit ett misshandelsbrott. 

 

3.2.3 Nödvärnets startpunkt 

Som tidigast föreligger nödvärnsrätt när ett angrepp har blivit 

”överhängande”.40 Att lagstiftaren använder sig av ett så vagt uttryck 

indikerar på avsikten att bedömningen ska åligga domstolarna och att dessa 

ska ha ett stort bedömningsutrymme. Att närmare definiera nödvärnsrättens 

början låter sig heller inte göras i lagtext enligt Fängelsestraffkommittén.41 

 

För att tydliggöra rekvisitet ”överhängande” målar förarbetena upp bilden 

av en fartygskapten som får reda på att besättningen planerar att döda 

honom när skeppet nått en viss plats. Kaptenen måste inte avvakta med sina 

                                                 
35 Se SOU 1953:14 s. 392. 
36 Se brotten i 5 kap. BrB.  
37 Se Blomkvist (1972) s. 21.  
38 Ibid. s. 23. 
39 Jfr SOU 1988:7 s. 70. 
40 Se SOU 1953:14 s. 395.  
41 Se SOU 1988:7 s. 73.  
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nödvärnsåtgärder tills dess att skeppet nått dit eftersom angreppet är 

överhängande redan innan dess.42  

   Även om angreppet inte är omedelbart förestående (besättningen står inte 

redo för skott, slag eller liknande) är det ändå överhängande.43 Det befarade 

angreppet får således avvärjas på ett relativt tidigt stadium, då den angripne 

inte behöver invänta att angreppet blir omedelbart förestående.44 En rationell 

anledning till detta är att mindre allvarliga nödvärnsåtgärder torde kunna 

användas på ett tidigt stadium. Om angreppet påbörjats är det rimligt att 

avvärjandet behöver vara hårdare.45 

 

Fängelsestraffkommittén gav senare ett exempel på ett ännu inte 

överhängande angrepp. Nödvärnsrätt tillåts inte när en person X på goda 

grunder misstänker att en person Y kommer att misshandla X. X får inte 

förekomma Y, då Y:s angrepp inte är överhängande vid denna tidpunkt, 

även om sannolikheten för ett framtida angrepp är stor.46 

 

Vid en jämförelse är det möjligt att se vissa skillnader mellan exemplen. 

Uppmärksamhet bör fästas vid dessa faktorer. 

   Bägge situationerna bygger på en kognitiv uppfattning om ett förestående 

angrepp. Kaptenen vet säkert vid vilken plats och tid som angreppet ska ske. 

På ett skepp som lämnat hamn finns i stort sett inga flyktvägar. Att lägga om 

seglatsen är ingen som helst garanti för att undvika angreppet. Snarare står 

det klart att kaptenen närmast är tvingad att vidta någon form av åtgärd mot 

besättningen. Att angreppet måste få avvärjas redan vid mottagandet av 

informationen ter sig tämligen naturligt.47 

   Den kognitiva uppfattningen hos X är en misstanke som förvisso är 

välgrundad men varken farans art eller grad är närmare klargjorda. X vet 

inte tid och plats för angreppet. Trots en hög sannolikhet för misshandel 

befinner sig X inte heller i samma prekära läge som kaptenen, vars 

                                                 
42 Se SOU 1953:14 s. 395; jfr SOU 1988:7 s. 73. 
43 Se Larsson (2002) s. 675f.  
44 Se Zila, Brottsbalk (1962:700) 24 kap. 1 §, Lexino 2012-07-10, under rubrik 2.2. 
45 Se SOU 1953:14 s. 395. 
46 Se SOU 1988:7 s. 73.  
47 Se SOU 1953:14 s. 395. 
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flyktvägar är avskurna. X torde ha relativt många handlingsalternativ där 

åtminstone några saknar våldsanvändning. 

 

3.2.3.1 Bedömningspunkter 

I exemplen kan några bedömningspunkter skönjas gällande rekvisitet 

”överhängande”. Vikt läggs vid styrkan i kunskapen och kunskapens 

konkretion.48 Handlar det om fastslagen vetskap, eller rör det sig om lösa 

antaganden? Finns kännedom om tid, plats och tillvägagångssätt för 

angreppet? Med andra ord betonas kunskap om farans art och grad. 

   Flyktvägar och handlingsalternativ är också något att lägga vikt vid. Här 

är frågan i vilken utsträckning den angripne är nödsakad att tillgripa 

nödvärnsåtgärder. I praxis kan man se att domstolarna lägger stor vikt vid 

denna punkt.49 

 

3.3 Preventivt nödvärn 

Med ”preventivt nödvärn” avses nödvärnsåtgärder som är vidtagna i 

förebyggande syfte.50 Ett lättillgängligt exempel är när en kvinna som under 

lång tid blivit misshandlad i en nära relation, bestämmer sig för att göra slut 

på sin plågoande till man. Frågan är när, inte om, ett angrepp kommer att 

ske. Nödvärnsåtgärden blir emellertid preventiv eftersom den inte bemöter 

ett direkt angrepp. 

   Preventivt nödvärn är otillåtet enligt svensk rätt. En sådan utvidgning av 

nödvärnssituationen ansågs olämplig och ”äventyrlig”.51 Det primära 

argumentet mot preventivt nödvärn var en befarad risk för ökad 

våldsanvändning i samhället. I denna fråga fick individens intresse av att få 

försvara sig stå tillbaka.52  

 

                                                 
48 Se Asp (1999) s. 96.  
49 Se NJA 2005 s. 237. 
50 Se Larsson (2002) s. 677.  
51 Se SOU 1987:7 s. 73. 
52 Ibid. s. 73.  
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Trots viss debatt har lagstiftaren inte ändrat ståndpunkt och rättspraxis talar 

ett tydligt språk med fällande domar för den som åberopar preventivt 

nödvärn.53 I debatten är det främst kvinnors utsatthet i nära relationer som 

avhandlas. Dilemmat för kvinnorna är att de saknar försvarsförmåga under 

ett angrepp, samtidigt som de saknar rätten när de väl har försvarsförmåga.54 

 

Kvinnovåld uppmärksammades straffrättsligt genom straffbudet om grov 

kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § 2 st BrB. Brottet begås genom 

upprepade brottsliga gärningar mot en kvinna. Brottet klassificeras dock inte 

som ett perdurerande brott; istället ses varje brottslig gärning som ett 

isolerat angrepp. Hade straffbudet konstruerats som ett perdurerande brott 

hade kvinnan haft nödvärnsrätt under hela brottsförloppet.55  

   Kritik har riktats mot denna ovilja att förändra nödvärnsrätten. Larsson 

anser det vara särskilt problematiskt att normen i nödvärnsförarbetena är två 

jämlika parter avseende styrka. Hon menar att förarbetena inte beaktar 

kvinnovåld och att utgångspunkten är en angripen person med förmåga att 

uppbåda samma kraft och medel som angriparen.56 Vidare anser hon att det 

redan finns möjlighet att utsträcka nödvärnssituationen genom en 

omtolkning av rekvisitet ”överhängande”.57 Även Wallén och Slettan menar 

att det med nuvarande lagstiftning finns utrymme för frikännande domar.58 

En svagare part, utsatt för våld, måste dock tillsvidare avvakta med 

nödvärnsåtgärder tills dess att ett angrepp är överhängande. 

                                                 
53 Se exempelvis Svea HovR, mål nr. B 88765-00. 
54 Se Asp (1999) s. 85.  
55 Se Larsson (2002) s. 673. 
56 Ibid. s. 678.  
57 Ibid. s. 684. 
58 Se Wallén (1987) s. 264; se Slettan (1987) s. 596. 
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4 Det norska nødverget 

Den norska nödvärnsregeln är en bestämmelse som tillåter privat 

brottsbekämpning.59 Lagstiftningskonstruktionen består i en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund i nödvärnsbestämmelsen. Vid överträdelse av 

nödvärnsrätten kan domstolen helt ursäkta gärningspersonen om särskilda 

grunder föreligger.60 Bedömningen är då skönsmässig och fakultativ.61 

 

4.1 Nødverge 

I den nya straffeloven från 2005 finns nödvärnsbestämmelsen i 18 §. Av 

första stycket följer att ingen kan straffas för handlingar företagna i nödvärn. 

Nödvärnsgärningen är dock inte bara straffri utan helt tillåten.62 En 

nödvärnsåtgärd utgör alltså på intet sätt en brottslig gärning. 18 § 1 st i Strl. 

lyder som följer:  

 

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den 

a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, 

b) ikke går lenger enn nødvendig, og 

c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til 

hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, 

og angriperens skyld. 

 

4.1.1 Nödvärnssituationen 

Den norska bestämmelsen håller sig till nödvärnssituationen ”ulovlig 

angrep” (olovligt angrepp). Utgångspunkten är att vilket angrepp som helst 

                                                 
59 Se Eskeland (2016) s. 251. 
60 Se § 80 1 st d) 2. Strl. och § 81 bokstav b Strl.  
61 Se Myhrer (2008) s. 117. 
62 Se NOU 1992:23 s. 93. 
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är olovligt, förutsatt att det inte finns någon grund som gör angreppet 

lovligt.63 Uttrycket åsyftar alltså ett angrepp, oavsett vilket av rättsordningen 

skyddat intresse angreppet riktar sig mot. Det innebär att angrepp på person, 

egendom, ära, och även besittning omfattas av bestämmelsen.64  

 

Hämndaktioner skyddas inte av bestämmelsen. Försvarsåtgärden får inte 

vidtas när ett angrepp är avslutat.65 Detta följer av kravet på avvärjande.66 

 

4.1.1.1 Ulovlig angrep 

För att få tillgripa nödvärnsåtgärder krävs en kränkning av ett av 

rättsordningen skyddat intresse. Vanligen förutsätter detta någon form av 

aktiv kränkning. Vägran att leverera varor eller betalningsunderlåtelse i strid 

med ett avtal, utgör inte ett angrepp i lagens mening. Detta innebär dock inte 

att angrepp inte kan genomföras genom underlåtenhet.67 

   Att angreppet måste vara olovligt innebär att angreppsgärningen inte ska 

omfattas av den allmänna handlingsfriheten.68 Som exempel nämns att den 

som under lång tid hånas för sin religiösa tro bör få stoppa kränkningarna 

med en örfil, förutsatt att de religiösa uttrycken ligger inom 

yttrandefrihetens gränser.69 

 

4.1.2 Nødvergets ramar 

Det finns två nödvärnsbegränsningar. Den ena är nödvändighetsregeln. 

Nödvändighetsregeln anger gränserna för hur långt den angripne kan gå i 

sitt försvar och medför att nödvärnsåtgärder som efter omständigheterna inte 

är nödvändiga för att avvärja angreppet, också är otillåtna. Det är 

exempelvis inte nödvändigt att skjuta en angripare i huvudet om angreppet 

                                                 
63 Se NOU 1992:23 s. 93.  
64 Se Andenæs (2004) s. 161.  
65 Se Slettan (1987) s. 603. 
66 Se Ot.prp.nr.90 (2003–2004) s. 420. 
67 Se NOU 1992:23 s. 94. 
68 Se Eskeland (2016) s. 254.  
69 Se Eskeland (2016) s. 255; jfr Andenæs (2004) s. 164. 
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kan avvärjas genom ett skott i benet.70 När ett angrepp inte är påbörjat eller 

omedelbart förestående torde det finnas handlingsalternativ som inte 

innefattar våld.71 

   Den andra begränsningen är försvarlighetsregeln som är en etisk 

värdering. Den angripne ska enligt förarbetena ha ett visst spelrum för sitt 

handlande men det kan exempelvis finnas situationer då det är uppenbart 

oförsvarligt att vidta nödvärnshandlingar istället för att fly.72 

 

4.1.3 Nødvergets startpunkt 

Straffeloven saknar en uttrycklig motsvarighet till rekvisitet 

”överhängande”. Vissa röster inom doktrinen har torgfört åsikten att 

angreppet likväl måste vara omedelbart förestående eller i vart fall 

överhängande. Slettan har vänt sig däremot och menar att ståndpunkten är 

grundlös73. Vid utformandet av den äldre strafflagen från 1902 slopades 

sådana rekvisit eftersom det kan förekomma situationer när nödvärn måste 

tillåtas, även avseende framtida angrepp.74  

   Gällande rätt kräver att nödvärnsåtgärden ska vara vidtagen för att avvärja 

ett angrepp, vilket tyder på att angreppet åtminstone måste vara väntat. I 

lagförarbetena förekommer exemplet med fartygskaptenen som får 

kännedom om besättningens mordplaner.75 Kaptenen behöver enligt 

förarbetena inte vänta med sina nödvärnsåtgärder. Exemplet har använts för 

att motivera avskaffandet av rekvisit motsvarande ”överhängande”, eftersom 

nödvärn bör tillåtas i den situation som kaptenen befinner sig i. Enligt norsk 

mening befinner sig alltså kaptenen inte under ett överhängande angrepp. 

 

Nödvärn får således utövas när angreppet med nödvändighet bör och kan 

avvärjas. Detta torde åsyfta tidpunkten då det föreligger någon form av 

                                                 
70 Se Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 421. 
71 Se Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 420. 
72 Se NOU 1992:23 s. 96f.  
73 Se Slettan (1987) s. 600. 
74 Se NOU 1992:23 s. 94; jfr Andenæs (2004) s. 162. 
75 Se NOU 1992:23 s. 94 
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kännedom om angreppet, eftersom det är svårt att avvärja angrepp som man 

inte vet om. 

 

4.2 Preventivt nødverge 

Straffeloven innehåller ingen uttrycklig regel om preventivt nödvärn, 

rättsmodellen har utformats i doktrin och praxis. I en kommentar till 

exemplet med sjökaptenen menar Andenæs att det är en öppen fråga om 

preventivt nödvärn kan tillåtas även vid mer generella misstankar om 

framtida angrepp.76 Uttalandet tyder på att nödvärn vid specifik vetskap om 

ett framtida angrepp, anses vara en form av preventivt nödvärn. Kaptenens 

situation är följaktligen en situation där preventivt nödvärn tillåts.77 

Høyesterett har inte på ett tydligt sätt avgjort en fråga om preventivt 

nödvärn. Dock har domstolen uttalat att en gärning kan utgöra berättigat 

nödvärn även om gärningen inte utgör försvar mot ett akut angrepp, utan 

bemöter en situation som byggts upp över längre tid.78 

 

Den relevanta bedömningspunkten vid preventivt nödvärn är angreppets 

aktualitet. I lagförarbetena uttalas att det å ena sidan inte kan krävas att 

angreppet ska vara omedelbart förestående, men att enbart den faktiska 

möjligheten för ett angrepp å andra sidan inte är tillräcklig för att konstituera 

en nödvärnssituation.79 

   Enligt Straffelovskommisjonen bör domstolarna fokusera på graden av 

nödvändighet i förebyggande försvarsåtgärder. Bedömningspunkter av vikt 

för att avgöra nödvändigheten och därmed nödvärnets startpunkt är farans 

art, farans grad, hur långt in i framtiden angreppet kommer att ske, vad 

angreppet riktar sig mot och hur farligt angreppet är.80 

   Dørre menar att nödvändighetskravet enbart ger en negativ avgränsning av 

                                                 
76 Se Andenæs (2004) s. 162. 
77 Se Slettan (1987) s. 601. 
78 Se Rt. 1982 s. 1216 s. 1218. 
79 Se NOU 1992:23 s. 95, jfr Eskeland (2016) s. 253. 
80 Se NOU 1992:23 s. 95f.  
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nödvärnssituationen.81 Det som berättigar till nödvärn är nödvändigheten, 

inte angreppssituationen som sådan. Problemet är att nödvändighetskravet 

inte ger en positiv avgränsning av nödvärnssituationen, utan rättar sig mot 

handlingsalternativen. Dørre landar i att nödvärnssituationen bör avgränsas 

genom en tolkning av rekvisitet ”retsstridigt Angreb”.82 I stort sett samma 

bedömningspunkter kan dock tillämpas. 

 

Angående farans art menar Dørre att det måste föreligga ett konkretiserat 

angreppshot. Den angripne ska känna till angreppstypen, exempelvis om 

angreppet kommer riktas mot person eller egendom, men behöver inte ha 

kännedom om angreppets närmare karaktär. 

   Farans grad syftar på sannolikheten för ett angrepp. Här anser Dørre att 

kravet nästan är att likställa med säkerhet. Den angripne måste alltså vara 

nära på säker att angreppet kommer att inträffa. 

   Vidare menar han att angreppsfaran måste ha manifesterats. Till exempel 

kan angriparens handlingsmönster tyda på ett kommande angrepp om 

tidigare angrepp har föregåtts av liknande handlingsmönster. 

   Vad gäller tidsaspekten menar Dørre att det inte uppställs något krav om 

att angreppet ska vara omedelbart förestående. Dock måste situationen vara 

akut, vilket innebär att ett senare avvärjande vore för riskabelt eller 

omöjligt. Så är fallet när ett angrepp kan väntas inträffa när som helst eller 

när den angripne befinner sig på en plats där hjälp inte står att finna. 

Annorlunda uttryckt måste realisationen av angreppsfaran vara så nära 

förestående att ett omedelbart avvärjande är nödvändigt.83 Ju närmare 

angreppet ligger i tiden, desto nödvändigare är nödvärnsåtgärden.84 Denna 

bedömningspunkt tar alltså egentligen sikte på hur många 

handlingsalternativ som står den angripne till buds.85 

                                                 
81 Se Dørre (1998) s. 52f.  
82 Resonemanget är tillämpligt även på rekvisitet ”ulovlig angrep”.  
83 Se Dørre (1998) s. 101–103.   
84 Se Slettan (1987) s. 601. 
85 Se NOU 1992:23 s. 95. 
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5 Rättsfall 

Rättsfallen nedan behandlar frågan om nödvärnsrättens början. 

 

5.1 Svenska rättsavgöranden 

5.1.1 NJA 1995 s. 661 

Under pågående rån lyckades B avväpna rånaren, ta dennes pistol och bege 

sig ut på gatan för att avlossa två skott mot rånarens medhjälpare som 

väntade i en bil. B uppgav att han uppfattade att medhjälparen sträckte sig 

efter ett vapen, varpå B sköt. HD fann mot denna bakgrund att B befann sig 

under ett överhängande brottsligt angrepp. Dock ansågs B:s gärning vara 

uppenbart oförsvarlig. 

   Rekvisitet ”överhängande” är följaktligen uppfyllt i och med att någon 

sträcker sig efter ett vapen för att skjuta. Detta kan anses vara en självklarhet 

men HD hade lika gärna kunnat sätta snävare gränser för rekvisitets 

uppfyllande, såsom att lägga an vapnet. 

 

5.1.2 NJA 1970 s. 58 

A, i sällskap av sin son, hade tidigare under kvällen hotat M med 

misshandel. A kom senare gående mot M med svängande armar och knutna 

nävar. M slog ett knytnävsslag som träffade A på hakan. I lokalen fanns 

många människor. A och hans son var ordentligt alkoholpåverkade medan 

M var nykter. A ådrog sig relativt svåra skador, med en längre sjukskrivning 

som följd. M blev åtalad för misshandel. 

   HD meddelade en friande dom, då domstolen menade att M slagit A för 

att avvärja ett överhängande angrepp. HD uttalade vidare att M:s slag inte 
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var uppenbart oförsvarligt, trots att det fanns mycket folk i lokalen och A 

var full. Dessa omständigheter hade lett till fällande domar i underrätterna.86 

   Även här torde HD:s slutsats ligga tämligen nära den ”allmänna 

rättskänslan”. Att någon med höjda knytnävar och svängande armar 

konstituerar en nödvärnssituation ter sig naturligt. 

 

5.1.3 RH 1999:86 

Kvinnan C och mannen S hade en trasslig relation där S under flera år 

misshandlade C fysiskt och psykiskt. S hade genom våld och hot styrt C:s 

liv och tvingat henne till underkastelse. 

   C lånade en pistol för att avsluta eländet men S hittade vapnet och sov 

med det vid huvudkudden. C påstod att S låg och tittade på henne på natten 

och hon fick intrycket av att han skulle skjuta henne. Hon sträckte sig 

samtidigt som S mot pistolen, hann före honom och sköt honom i huvudet. 

Den tekniska utredningen pekade dock på att S legat stilla när skottet 

avlossats. 

   Svea hovrätt ansåg att nödvärnsinvändningen framstod som obefogad på 

grund av den tekniska utredningen och att S:s beteende under kvällen inte 

varit mer hotfullt än annars. C dömdes för dråp. 

   Domstolen bedömde nödvärnsinvändningen enbart i förhållande till den 

direkta situationen. Hänsyn togs inte till C:s hela situation. C:s eländiga 

situation används enbart för att motivera att C hade uppsåt till att döda S. 

Våldet och hoten användes således inte som ett argument för nödvärnsrätt.87  

   Visserligen ligger domslutet i linje med rättsordningens syn på preventivt 

nödvärn88, men Larsson menar att det inom ramen för rekvisitet 

”överhängande” finns utrymme för att beakta en kvinnas hela situation. I 

sådana fall hade domstolen kunnat ta hänsyn till att C levde under ett 

ständigt hot om våld.89 

                                                 
86 Se Blomkvist (1972) s. 96.  
87 Se Larsson (2002) s. 681. 
88 Se exempelvis HovR för västra Sverige, mål nr B 1213-17.  
89 Se Larsson (2002) s. 684. 
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5.1.4 Hammarmordet 

En man hade under lång tid misshandlat kvinnan och barnen i familjen. 

Även kvinnans föräldrar hade hotats till livet. Kvinnan ville skilja sig men 

mannen vägrade under hotelser. Genom olika övervakningsåtgärder 

kontrollerade han hennes liv. 

   Kvinnan sökte hjälp hos polisen och socialförvaltningen men inget gjordes 

åt hennes situation. Hon fruktade för sitt liv och efter ännu en misshandel 

bestämde kvinnan och hennes föräldrar att mannen måste dödas. Kvinnans 

pappa klättrade nattetid in i bostaden genom ett öppet fönster och dödade 

den sovande mannen med ett hammarslag. 

   Helsingborgs tingsrätt dömde pappan för dråp. Kvinnan och hennes 

mamma dömdes för anstiftan. De tilltalade hävdade nödvärnsrätt men 

domstolen menade att nödvärnssituationen inte kunde utvidgas på ett sådant 

sätt. Istället ansågs detta vara ett fall av preventivt nödvärn, vilket inte 

kunde godtas.90 

   Slettan är tämligen säker på att ett liknande fall i Norge hade lett till 

frikännande domar, särskilt med beaktande av domsluten i Liv- och Verdal-

målen.91 

 

5.2 Norska rättsavgöranden 

5.2.1 Mobbeoffer-domen 

En 15:åring blev allvarligt mobbad under en längre tid. En dag fick han nog 

och stack en av sina plågoandar med en kniv. Knivsticken var allvarliga, 

men inte dödsbringande. 15:åringen hävdade att gärningen var vidtagen i 

nödvärn.92 

                                                 
90 Se Helsingborgs TR, mål nr B 1403/86, DB 1570. 
91 Se Slettan (1987) s. 596. 
92 Se Rt. 1996 s. 141. 
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   Høyesterett dömde ynglingen för gärningen. Domstolen konstaterade att 

nödvärnsbestämmelsen äger generell tillämplighet på framtida angrepp men 

att handlingsalternativen avseende framtida angrepp är fler än i en akut 

nödvärnssituation. Domstolen gick dock inte närmare in på vilka 

handlingsalternativ som förelåg i detta fall eftersom nödvärnsåtgärden 

ansågs vara alltför allvarlig. 

 

5.2.2 Liv-saken 

Efter att ha blivit svårt misshandlad under 18 års äktenskap, sköt en kvinna 

sin man till döds när han sov.93 Skottet avlossades inte under ett akut 

angrepp utan för att förhindra framtida angrepp. Lagmansretten frikände 

kvinnan.  

   Då avgörandet fattades av en jury är domen tämligen fåordig och en 

undersökning av juryns argumentation bakom domen låter sig svårligen 

göras. Tilläggas bör att juryn gick emot lagmannens inrådan att avkunna en 

fällande dom, varpå en livlig debatt blossade upp.94 

   I anledning av domen anför Eskeland att angriparens beteende måste ha 

nått en viss grad av hotfullhet och skadlighet för att nödvärnshandlingen ska 

kunna godtas. Vidare talar han om att ju närmare i tiden och ju mer konkret 

ett stundande angrepp är, desto närmare kommer man gränsen för en tillåten 

nödvärnsåtgärd.95  

 

5.2.3 Verdal-saken 

En son sköt sin far för att förhindra fadern från att misshandla och hota sin 

familj.96 Även i detta fall hade misshandeln pågått under lång tid men 

skottet föll inte under en akut angreppssituation. Familjen hade tidigare 

                                                 
93 Se Eidsivating lagmannsrett 26.august 1982 og 4.mai 1983, straffesak 47/1982. 
94 Se Slettan (1987) s. 596. 
95 Se Eskeland (2016) s. 253f. 
96 Se Frostating lagmannsrett 12.juni 1986, straffesak nr. 26/1986. 
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försökt lösa situationen på flera sätt.97 Juryn frikände sonen med nödvärn 

som grund. 

   Wallén menar att det är lättare för en jury att frikänna, jämfört med en 

svensk domstol som tydligt måste argumentera för sitt domslut. Dock anser 

även han att det finns utrymme för frikännande domar i dylika svenska fall 

men att ett eventuellt frikännande måste komma från HD.98 

                                                 
97 Se Slettan (1987) s. 603. 
98 Se Wallén (1987) s. 264. 
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6 Komparation  

Att den norska rättsordningen är mer liberal än den svenska i frågan om 

nödvärnets början, torde stå tämligen klart. 

 

För det första omfattar angreppsbegreppet mer enligt norsk rätt. Den norska 

bestämmelsen kräver att angreppet ska vara olovligt, medan det inom svensk 

rätt krävs ett brottsligt angrepp. I norsk rätt tillerkänns den som drabbas av 

vissa verbalinjurier nödvärnsrätt (se kap. 4.1.1.1.). Så är inte fallet i Sverige. 

 

För det andra är nödvärnets början olika. Norsk rätt medger 

nödvärnsåtgärder på ett tidigare stadium än svensk rätt. Även om det inte är 

uttryckligen lagstadgat tillåts preventiva nödvärnsåtgärder i större 

utsträckning i Norge. Exempelvis påstår Slettan att ”Hammarmordet” 

antagligen hade lett till frikännande domar, om mordet begåtts i Norge.99 

Wallén å sin sida menar att domarna i Liv- och Verdal-målen hade varit 

fällande enligt svensk rätt.100 Man bör dock se på Liv- och Verdal-målen 

med viss restriktivitet angående deras prejudicerande verkan. Målen 

avgjordes i underrätter och dessutom av juryer, som inte behövde ange mer 

än ett ja eller nej i skuldfrågan.101 En jury som inte behöver motivera sitt 

ställningstagande torde vara friare i sin bedömning och kunna hörsamma 

sina känslor mer än en domare som måste föra en rättslig argumentation. 

   Avsaknaden av ett överhängande-rekvisit i den norska lagen har lett till att 

det norska nödvärnet har lösare gränser än den svenska motsvarigheten. Så 

hade inte behövt vara fallet eftersom både norska och svenska förarbeten 

nämner exemplet med sjökaptenen. Intressant nog har exemplet använts för 

att motivera två skilda ståndpunkter. I svenska lagförarbeten används 

exemplet för att åskådliggöra och motivera förekomsten av rekvisitet 

”överhängande”, medan det i norska förarbeten har använts för att belysa en 

                                                 
99 Se Slettan (1987) s. 596. 
100 Se Wallén (1987) s. 264. 
101 Se Dørre (1998) s. 12.   
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situation som ett sådant rekvisit inte omfattar. Exemplet synliggör istället en 

situation då preventivt nödvärn är tillåtet.102 

   Svenska bedömningar av nödvärnssituationen är bundna till rekvisitet 

”överhängande”. Samma krav finns inte i norsk rätt. Dock är det inte 

tillräckligt enbart med en fruktan för ett angrepp. Vad som gäller mellan 

dessa ytterlighetspunkter är något oklart.103 De norska förarbetena påpekar 

att det avgörande för nödvärnets början är nödvändigheten i avvärjandet 

vilket i förlängningen leder till avvägningar mellan angrepps- och 

försvarshandlingen.104 Oklarheten på området har medfört en rad olika 

bedömningspunkter, såsom farans grad och art. Liknande 

bedömningspunkter kan man utläsa ut de svenska förarbetena, eftersom de 

använder sig av samma exempel. Dock är det uppenbart att den svenska 

rättsordningen sätter snävare gränser för nödvärnet och kräver att angreppet 

ska vara närmare förestående i tiden, jämfört med Norges rättsordning. 

   I Sverige krävs att angreppet ska vara överhängande, vilket enligt praxis 

kategoriskt utesluter preventivt nödvärn. Med beaktande av ovan redovisad 

praxis torde man kunna säga att svenska domstolar tillämpar rekvisitet snävt 

och vissa röster menar att rekvisitet inte behöver tolkas så restriktivt.105  

 

Nödvärnets begränsningar i form av exempelvis försvarlighetsbedömningar 

är i stort sett överensstämmande i Sverige och Norge. Norges 

nödvändighetsregel ryms inom Sveriges försvarlighetsbedömning. En 

nödvärnsåtgärd som inte är nödvändig är heller inte försvarlig. I stort sett 

samma bedömningspunkter begagnas på dessa punkter av de båda 

rättsordningarna.106 

                                                 
102 Se Slettan (1987) s. 601. 
103 Se NOU 1992:23 s. 95. 
104 Se NOU 1992:23 s. 95; se SOU 1988:7 s. 71f.  
105 Se SvJT 2002 s. 684; se Wallén (1987) s. 264. 
106 Se Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 422; se Prop. 1993/94:130 s. 31f.  
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7 Analys och slutsatser 

Var går då gränsen för en försvarlig nödvärnsåtgärd vid ett överhängande 

brottsligt angrepp? För att besvara denna fråga måste man veta vad ett 

överhängande brottsligt angrepp är. Försvarlighetsbedömningen vid 

överhängande brottsliga angrepp är i huvudsak densamma som vid 

påbörjade angrepp, möjligen kan man förvänta sig att framtida angrepp kan 

avvärjas med lindrigare metoder jämfört med angrepp som är påbörjade.  

 

Av svensk praxis och doktrin följer att nödvärnsrättens utsträckning i tiden 

är tämligen snävt beskuren. Att ett överhängande brottsligt angrepp 

föreligger när en angripare sträcker sig mot ett vapen eller kommer gåendes 

med höjda knytnävar, är inte så svårt att förstå. Frågan är om inte dessa 

situationer egentligen konstituerar ett omedelbart förestående eller påbörjat 

angrepp och om gränsen för nödvärnets början i verkligheten går där.  

   Trots exemplet med kaptenen i förarbetena finns inget avgörande i svensk 

rätt som tydligt visar hur de olika bedömningspunkterna i exemplet ska 

viktas och tillämpas. Istället verkar det vara oerhört viktigt att upprätthålla 

gränsen mot preventivt nödvärn, trots att sådant nödvärn inte på ett 

uppenbart sätt skiljer sig från kaptenens situation. En problematisk aspekt är 

just att det även vid överhängande angrepp är fråga om nödvärn som utövas 

i förebyggande syfte, eftersom den angripne inte ska behöva invänta att ett 

angrepp blir omedelbart förestående eller påbörjat. Skillnaden mellan 

nödvärn vid ett överhängande angrepp och preventivt nödvärn är rent 

språkligt svår att se; särskilt eftersom exemplet med kaptenen till och med 

har använts för att motivera tillåtligheten av preventivt nödvärn i norsk rätt. 

Som skrivits menar somliga att gällande svensk nödvärnsrätt är förenlig 

med preventivt nödvärn. 

 

Medan det planerade angreppet på kaptenen utgör ett överhängande angrepp 

enligt svenska förarbeten, är det enligt norska förarbeten fråga om en 

situation för preventivt nödvärn. Den norska lagen uppställer inte något 
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rekvisit som motsvarar det svenska ”överhängande”, vilket medför att 

bedömningen i domstolarna blir mer flexibel. Dessutom innebär denna 

lösning att man från norskt håll inte är främmande för att tillåta preventivt 

nödvärn, då nödvärn i förebyggande syfte varken i lag eller förarbeten har 

svartlistats. Nödvärnsåtgärdens nödvändighet för avvärjandet är det 

avgörande för nödvärnets början. Det öppnar för en friare bedömning. 

 

Den tidigaste tidpunkten då nödvärnsåtgärder tillåts, är enligt svensk rätt, 

när i stort sett fullkomlig vetskap om farans art och grad föreligger, 

samtidigt som flyktvägarna är obefintliga. Utöver exemplet med 

fartygskaptenen är det svårt att se någon situation då detta är fallet. Personer 

utsatta för våld i nära relationer har inte ansetts berättigade till preventiva 

nödvärnsåtgärder. Detta även om personerna måste anses ha haft viss 

kännedom om farans art och grad, samtidigt som flyktvägarna åtminstone i 

någon utsträckning varit avskurna. Det är väldigt svårt att helt undvika sin 

partner, särskilt om barn är med i bilden. Kvinnan i ”Hammarmordet” hade 

på flera resultatlösa sätt sökt hjälp.  

   För egen del menar jag att dessa krav är olyckligt hårda, då utsatta 

personer befinner sig i en närmast hjälplös situation. Jag sympatiserar i 

huvudsak med domsluten i Verdal- och Liv-målen, och anser att sådana 

domslut inte hade varit omöjliga att förena med rekvisitet ”överhängande”. 

Dock får jag instämma med Wallén om att ett sådant avgörande måste 

komma från HD, då det vore en ny inriktning för nödvärnsrätten.  

 

Är då den norska lösningen att rekommendera för den svenska 

rättsordningen? Farorna med den norska lösningen är möjligen att det kan 

komma att ske en våldsupptrappning i samhället, då folk i högre 

utsträckning än nu hade kunnat vidta våldsåtgärder för att förekomma sina 

plågoandar. Det finns även en fara att rena hämndaktioner kan motiveras 

såsom förebyggande nödvärnsåtgärder, eftersom preventivt nödvärn till viss 

del är en spekulativ företeelse.  

   En utvidgning av den svenska nödvärnsrätten bör enligt min mening ske 

restriktivt, då jag i huvudsak instämmer i exemplet som gavs i den senaste 
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SOU:n, där nödvärnsrätt inte medgavs den som på relativt starka grunder 

misstänkte en kommande misshandel. Om en kommande konfrontation kan 

undvikas, är det bättre än att förekomma en misshandel med en annan 

misshandel. Handlingsalternativen måste noga övervägas. Dock menar jag 

att den som är utsatt i en nära relation måste kunna värna sig själv i högre 

grad än vad som nu är fallet. Dessa ståndpunkter står enligt min mening inte 

emot varandra, eftersom flyktvägarna och handlingsalternativen för den som 

exempelvis blir misshandlad i hemmet, är avskurna respektive få.  
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