
 

 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Vårterminen, 2006 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete 
Rapport nr 290 

 

 

 

Nödvärn 
– Hur tolkas lagtexten? 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcus Karlsson 

Johan Schenström 



Nödvärn 
Johan Schenström 
Marcus Karlsson 

 I 

 

Abstract 
Nödvärn är den paragraf i brottsbalken som styr både polisens och envars rätt att 

använda våld. Nödvärnsparagrafen bedöms subjektivt, vilket kan medföra att 

liknande situationer kan tolkas och bedömas olika på grund av den tilltalades olika 

förutsättningar. Vi valde detta arbete för att få en bättre insikt och förståelse om 

hur nödvärn tolkas, tillämpas och bedöms i rätten. För att få ett så bra resultat som 

möjligt så baseras arbetet utifrån rättsfall som gått hela vägen till högsta 

domstolen och utfallen därifrån har ställts mot hur lagtexten tolkas i 

polisutbildningens kurslitteratur. Eftersom ingen är undantagen från rätten till 

nödvärn baseras arbetet på samtliga relevanta fall från högsta domstolen. En 

slutsats man kan dra från arbetet är att högsta domstolen endast nämner ett fåtal av 

de aspekter som ska tas med i bedömningen när de skriver sina utlåtanden. Det har 

också framkommit att det endast är väldigt svårbedömda fall som har gått så långt 

som till högsta domstolen. Efter att studerat tjugosju relevanta rättsfall kan man 

konstatera att det är väldigt svårt att gå fri från ansvar om man har försvarat sig 

från ett knytnävsslag med exempelvis en kniv. 
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1  Inledning 

  
Brottsbalken 24:1 § 
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. 

Enkelt uttryckt betyder detta att om någon blir angripen med våld eller med hot 

om våld så har den personen rätt att med våld värja sig från angreppet. Men hur 

värjer vi oss från angrepp då? Det beror givetvis på vilka förutsättningar vi har. 

En stor stark person kan ju bemöta angreppet med ren kraft, dvs. med ”samma 

mynt” som angriparen. En mindre och svagare person kan ju välja att springa 

därifrån och på så sätt undkomma angriparen. Vad händer då om den mindre 

person bemöter den stora angriparen med att vapen, till exempel en kniv. Är det 

ett tillåtet sätt för en liten person att freda sig från att med all sannolikhet bli 

skadad om han inte haft kniven? 

Vid en rättegång skall det senare göras en bedömning huruvida det våld som 

använts varit försvarligt, men hur kan de veta hur situationen upplevdes och hur 

vet de vilka ageranden som en enskild person hade att välja på i det 

ögonblicket. 

Vi har valt att titta närmare på vad nödvärn är, vilka aspekter rätten tittar på vid 

deras bedömning och i slutänden vart gränsen för nödvärn går i specifika fall.  
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1.1  Bakgrund 

Det finns flera paragrafer som styr en polismans rätt att använda våld1 och 

däribland även den pargraf som ger envar rätt att bruka våld2. Som polis i yttre 

tjänst antar vi att man relativt ofta kommer i kontakt med olika typer av 

våldsamma situationer. Vad händer då om man som polisman hamnar i en 

situation där man inte längre har kontroll och tvingas att agera för att skydda sig 

själv? Under grundutbildningen har vi regelbundet tränat självskydd, där vi lärt 

oss mängder av tekniker för att bemöta olika typer av angrepp. Vi har insett att 

våra förutsättningar att agera beror på våra egna fysiska och psykiska kvalitéer. 

Förutsättningar som längd, vikt, styrka och tidigare kunskaper i kampsport med 

mera påverkar i hög grad hur man väljer att bemöta ett angrepp. Det påverkar 

även i inledningsskedet hur hotfull man bedömer att situationen är och om man 

har möjlighet att hantera den. Att göra en bedömning av hur man ska hantera ett 

hot är mycket svårt i en pressad situation och självklart kan man inte i förväg 

bestämma sig för att man skall agera i nödvärn. När man som polis ställs inför 

en hotfull situation förväntas det att man kan agera och hantera den aktuella 

händelsen. Den paragraf som styr nödvärnet är samma för poliser som för 

envar. För en person som aldrig befunnit sig i en hotfull situation kan de olika 

alternativen att agera på skilja sig avsevärt jämfört med någon som är tränad för 

det. Detta skall rätten ta med i sin bedömning av huruvida den angripne 

försvarat sig på ett proportionerligt sätt. I kommentaren till paragrafen2 anges 

att de aspekter som rätten skall se till är kroppskraft, utbildning inom 

kampsport, psykiskt tillstånd, berusning, ålder och beväpning. Dessa 

egenskaper gäller i första hand angriparen men även till viss del den som blivit 

angripen och hävdat nödvärn. Detta arbete avser att utröna om rätten bedömer 

alla de aspekter som finns angivna i paragrafen2. 

                                                
1 Polislagen 10 § 
 
2 Brottsbalken 24 kap 1 § 
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1.2 Syfte 

Vi valde detta ämne för att få en bättre inblick och en större kunskap i vilka 

aspekter rätten ser till när de gör en bedömning av om en persons agerande var 

att anse som nödvärn. Med detta arbete vill vi se om personliga egenskaper, 

attribut och förutsättningar påverkar rättens bedömning av envars agerande i 

den utsträckning som beskrivs i kommentarerna till paragrafen.   

Syftet är att se närmare på vilka av de angivna aspekterna som påverkat rättens 

bedömning av huruvida någons agerande i en situation är försvarligt, 

oförsvarligt eller uppenbart oförsvarligt.   

1.3  Frågeställningar 

Bedömer högsta domstolen envars nödvärnsvåld olika på grund av människors 

olika förutsättningar? Om det är så, vilka aspekter påverkar rättens bedömning 

och följs de anvisningar som finns i kommentarerna till lagtexten? 

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer inte att specifikt titta på polismans agerande i nödvärn eller beröra 

någon av de övriga paragrafer som ger en polisman rätt att använda våld3. Detta 

på grund av att det är samma paragraf som ger envar och polisman rätt att 

använda våld för att försvara sig. Vi kommer inte heller beröra den paragraf 

som berör en persons agerande i nöd4.  

                                                
3 Polislagen 10 § och Laga befogenhet 
4 Brottsbalken 24 kap 4 § 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har genom att studera rättsfall från högsta domstolen5 försökt skapa oss en 

bild av hur de tolkar denna paragraf och vilka aspekter hos angripare respektive 

den angripne som påverkat deras bedömning. Aspekter som benämns i 

kommentarer till lagtext6 och i SOU’n7 är: ålder, kroppsstorlek, erfarenhet av 

liknande situationer, kunskaper i kampsport och berusning.  

2  Litteraturöversikt 

 

Allmänt om nödvärn. 
 

Det finns situationer där vi faktiskt har rätt att använda våld mot någon annan 

eller har rätt att slå sönder någon annans egendom. Även om både objektiva och 

subjektiva förutsättningar för att ett brott har begåtts är uppfyllda kan den som 

begått handlingen gå fri från ansvar8.  

Se följande exempel:  

Adam utsätts för en fysisk attack, som han upplever som oprovocerad från 

Bertil. Adam upplever att han är hotad och innan Bertil tillfogar Adam någon 

skada slår Adam ett knytnävsslag mot Bertil som träffar honom i ansiktet och 

gör så att han faller till marken och ger upp. Åklagaren har nu till uppgift att ta 

ställning till om Adam kan göras ansvarig för den utövade våldshandlingen. 

Objektivt sett uppfyller Adams knytnävslag och effekten av den förutsättningen 

för att han ska dömas för misshandel9. Vi kan även utgå från att Adam även haft 

uppsåt att slå och att följden av slaget kommer att åsamka Bertil smärta. Dessa 

omständigheter skulle i normalfallet vara tillräkligt för en fällande dom. Adam 

säger dock att han utövade sitt våld i försvar mot Bertils angrepp. Om det visar 

sig att det gått till på det sätt som Adam påstår och våldet inte varit uppenbart 

                                                
5 http://www.rattsbanken.se 
6 Brott & Påföljder Dahlström Nilsson Westerlund, Bruuns bokförlag 2005 
7 Statens Offentliga utredningar 1988:7 s 59-75 
8 Brottsbalken 24 kap 1 § 
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oförsvarligt så kommer Adam inte att dömas för misshandel eftersom han 

enbart utövat sin rätt till nödvärn. 

Framgår det redan under förundersökning att det är frågan om nödvärn från 

Adams sida skall förundersökning mot honom omedelbart läggas ner. 

Nödvärn är en objektiv ansvarsfrihetsgrund. I boken Brott och Påföljder10 

framgår det att bedömningen av rätten till nödvärn skall göras med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheter i övrigt.  

Nödvärnsvåld får inte vara uppenbart oförsvarligt, vilket förenklat betyder att 

man inte får använda mera våld än vad som krävs för att avvärja angreppet. 

Det brottsliga angrepp som skall avvärjas måste vara påbörjat eller 

överhängande. Ett angrepp får inte vara avslutat dvs. att angriparen t.ex. börjat 

gå från platsen. Angriper man någon som avslutat sitt brottsliga angrepp så är 

det inte nödvärn utan närmast frågan om hämnd. Att det måste vara ett brottsligt 

angrepp som skall avvärjas innebär bland annat att det inte är möjligt att 

åberopa nödvärn mot en polis som med lagstöd11 utövar våld, eller hävda 

nödvärn mot någon annan som också handlar i nödvärn. Till exempel om Kalle 

börjar slå Pelle och Pelle försvarar sig mot Kalle, så kan inte Kalle när han 

sedan fortsätter att slå också hävda nödvärn. Går det inte att fastställa vem det 

är som angripit och vem det är som försvarat sig läggs ofta förundersökningen 

ner. 

Det är också möjligt att åberopa nödvärn för annans räkning, det vill säga att 

man övertar någon annans nödvärnsrätt. Om vi föreställer oss att en man 

angriper en annan man med slag och sparkar, så har den person som upptäcker 

detta rätt att använda den angripne mannens rätt till nödvärn och på så sätt 

avvärja fortsatta angrepp från angriparen. 

I vissa fall kan även den som tror sig befinna sig i en nödvärnssituation gå fri 

från ansvar12. Vi antar att Kalle befinner sig i en situation där han tror sig vara 

angripen och därför tycker sig vara berättigad till att använda våld för att freda 

                                                                                                                                               
9 Brottsbalken 3 kap 5 § 
10 Dahlström Nilsson Westerlund, Bruuns bokförlag 2005 
11 Polislagen 10 § 
12 Brottsbalken 24 kap 1 § 
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sig. Men i efterhand visar det sig att det aldrig var frågan om ett brottsligt 

angrepp och att han därmed inte hade rätt att använda våld. Om domstolen 

finner att Kalles missuppfattning om läget var ursäktligt, så kan han ändå gå fri 

från ansvar. Denna del av nödvärnsrätten brukar betecknas som subjektivt 

nödvärn eller putativt nödvärn. 

Något som också bör tas upp är vad man brukar nödvärns excess13. Den som 

har rätt till nödvärn kan gå fri från ansvar trots att nödvärnsvåldet passerat 

gränsen för uppenbart oförsvarligt. Av Brottsbalken 24 kap 6 § framgår det att 

om någon brukat mera våld än vad som är acceptabelt som nödvärn kan han 

eller hon ändå gå fri om omständigheterna varit sådana att denne svårligen 

kunde besinna sig. Det finns situationer där det angrepp som skall avvärjas är 

av sådan art att den som har rätt till nödvärn inte rimligtvis kan förväntas handla 

fullständigt rationellt. Den far eller mor som ser sitt barn utsättas för kraftigt 

våld kan ursäktligt förlora fattningen när han eller hon skall försvara sitt barn 

och då använda våld som i efterhand anses uppenbart oförsvarligt. 

 

 Rättens uppgift att bedöma våldet. 
 

Reglerna om nödvärn fick sin nuvarande utformning vid Brottsbalkens 

ikraftträdande år 1965. Bestämmelserna är till stor del de samma som i den 

strafflag som tillämpades innan BrB kom gällande nödvärnssituationerna. På en 

punkt har däremot en ändring gjorts. Enligt den tidigare strafflagen fick man 

vid vissa tillfällen i princip bruka allt våld som behövdes för att avvärja 

angreppet. I de nuvarande lag bygger regleringen på en s.k. relativ nödvärnsrätt. 

Detta beskrivs med texten ”så vitt ej handlingen med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet och det angripnas betydelse är uppenbart oförsvarlig”. En 

bedömning måste alltså göras i varje enskilt fall. I uttrycket ”uppenbart 

oförsvarlig” bör man enligt SOU 1950:14 s 377 räkna med en ganska bred 

marginal till förmån för den angripne vid bedömningen om han hållit sig inom 

                                                
13 Brottsbalken 24 kap 6 § 
12 Brott & Påföljder, Dahlström Nilsson Westerlund, Bruuns bokförlag 2005 



Nödvärn 
Johan Schenström 
Marcus Karlsson 

 7 

 

gränserna för nödvärnsrätten. Enligt kommentarerna till lagtexten14  står det 

klart att hänsyn skall tas till den angripnes egenskaper, främst hans 

kroppskrafter. Som exempel nämns här att det kan vara icke uppenbart 

oförsvarligt för en svag man att försvara sig med ett tillhygge som en stark man 

inte skulle ha kunnat använda utan att göra sig skyldig till en uppenbart 

oförsvarlig handling. En bedömning skall också göras av utbildning i 

kampsport, psykiskt tillstånd, berusning, ålder, beväpning och annat som kan 

påverka hans farlighet. Även den angripnes egenskaper och utsikter att klara av 

angreppet skall spela in i bedömningen av hans agerande.     

3 Resultat 

Det resultat som arbetet bygger på är baserat på 27 stycken relevanta rättsfall 

som kommit upp till bedömning i högsta domstolen. Längre fram i  arbetet 

behandlas fyra av fallen mer detaljerat. 

Antal rättsfall där rätten kommenterat angivna egenskaper hos angriparen.  

Kroppskraft Utbildning inom kampsport Psykiskt tillstånd Berusning Ålder Beväpning 

11 st 1 st 2 st 15 st 5 st 8 st 

 

Antal rättsfall där rätten kommenterat angivna egenskaper hos den angripne 

Kroppskraft Utbildning inom kampsport Psykiskt tillstånd Berusning Ålder Beväpning 

11 st 1 st 1 st 13 st 3 st 8 st 

 

Vi har även gjort en sammanfattning i två diagram av hur många aspekter som 

enligt kommentarerna till paragrafen högsta domstolen har tagit ställning till vid 

sin bedömning.
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Diagrammen avser visa hur många av de i lagtext avsedda aspekter rätten tagit 

med i sin bedömning i varje enskilt rättsfall. För att tydligare göra så har rätten i 

sju fall tagit upp två aspekter av de sex som ska tas hänsyn till vid deras 

bedömning.  

Angriparen

Antal rättsfall av tjugosju där rätten tagit upp olika antal aspekter i sin 

bedömning

4

10

10

1
1 1

Inga aspekter

En apspekt

Två aspekter

Tre aspekter

Fyra aspekter

Fem aspekter

Den som hävdat nödvärn

Antal rättsfall av tjugosju där rätten tagit upp olika antal aspekter i sin 

bedömning 

3

14

7

3

Inga aspekter

En apspekt

Två aspekter

Tre aspekter
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3.1 Sammanfattningar av fyra representativa rättsfall 

Här följer först två lite äldre rättsfall med liknande förutsättningar men där 

utfallen har blivit olika. I båda fallen är det frågan om ett hemfridsbrott där den 

åtalade har använt våld för att avlägsna angriparen. Därefter följer två nyare 

rättsfall där de åtalade blivit angripen med våld och då försvarat sig på ett sätt 

som liknar det de blivit angripna på. Syftet med detta är att visa på att även om 

agerandet vid tillsynes liknande händelser är lika så kan utfallen bli olika 

beroende på egenskaper hos de inblandade. 

 

NJA 1971 s 442  

I detta fall så har en person, Nern olovligen inträngt i John och Birgitta Ws 

hotellrum och slagit John i ansiktet med knuten hand så att smärta uppstod. 

John knuffade då ut Nern i korridoren med sådan kraft att bägge männen 

hamnade ute i korridoren. Nern fortsatte då sitt angrepp genom hota och att 

knäa, slå, skalla samt stöta upp John mot väggen så att John slog i bakhuvudet. 

När John blev skallad så började han blöda näsblod, och efter att han slog 

huvudet i väggen utdelade John ett antal slag mot Nern som träffade honom i 

ansiktet som gjorde att han föll till golvet. Enligt vad som framkommit i förhör 

så har John efter att Nern fallit till golvet hjälpt Nern att sätta sig upp då han 

hade svårt att andas. John petade även ut en klump koagulerat blod ur munnen 

på Nern och upptäckte då att hans andning lät rosslande. John insåg då att Nern 

behövde hjälp och gick in på rummet för att sätta på sig mer kläder. När John 

kommer tillbaka ut från rummet så ligger Nern på golvet igen, varpå John 

hjälper Nern upp och bort till en möbelhiss. John kom då på att han skulle få 

svårt att göra sig förstådd när de kom ner till receptionen och gick då tillbaka 

till hotellrummet för att hämta sin fru. När John kom tillbaka till hissen stod 

Nern lutad mot hissväggen och de bägge åkte ner till entré planet. Nern 

lämnade då hissen på egna ben. När John lite senare såg Nern lutad över en 

parkeringsmätare och att en flicka kommit för att hjälpa Nern ansåg sig John att 

han inte skulle vara till någon hjälp och lämnade därför parkeringsplatsen i sin 

bil. Högsta domstolen menar att John har handlat uppenbart försvarligt med 
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tanke på den pressande situation som han hade ställts inför och friar därmed 

John från ansvar med hänvisning till att han handlat i nödvärn enligt 24 kap 1 § 

Brottsbalken. 

 

Kommentar: 

I NJA 1971 s 442 så anser rätten att John har haft rätt nödvärn, trots att han har 

använt sig av så pass mycket våld att Nern har tillfogats ganska kraftiga skador 

och att John skulle ha kunnat använda mindre våld för att avvärja Nerns 

angrepp. Situationen var ändå sådan att det angrepp som John ställdes inför 

gjorde att han svårligen kunnat besinna sig eftersom han dels blödde näsblod 

och dels slagit i bakhuvudet kraftigt i väggen. Högsta domstolen bedömde 

därför att Johns agerande var uppenbart försvarligt med tanke på den situation 

som han ställdes inför. John går därför fri från ansvar på grund av att han haft 

rätt till nödvärn och svårligen kunnat besinna sig. 
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NJA 1978 s 356  

I detta fall så har en granne till J, Näsholm under en midsommarfest blivit 

inbjuden och fått gå ”husesyn” på J:s fastighet. Näsholm hade även blivit 

bjuden på en grogg från en av J:s gäster. När Näsholm sedan druckit upp sin 

grogg och sen blivit ombedd att gå hem gick han hem och la sig för att sova. 

Näsholm tog då en sömntablett men hade svårt att sova på grund av att det var 

en högljudd stämning på festen hemma hos J. Näsholm tänkte att ljudet måste 

vara störande för de personer som bor på ett ålderdomshem alldeles i närheten. 

Näsholm gick då över till J för att be dem sänka volymen på stereon. J hade då 

vägrat detta och bett Näsholm att lämna fastigheten. Näsholm hade sagt att han 

inte tänkte gå förrän J hade sänkt volymen. J hade då sagt att han då skulle 

hjälpa Näsholm bort från fastigheten. När J knuffade till Näsholm så ramlade 

han så illa att han bröt bäckenbenet. Efter att Näsholm ramlat hjälpte J honom 

upp och ledde honom hem. Hösta domstolen friade J från ansvar och har 

bedömt att J handlade i nödvärn15 gentemot Näsholm och den skada som 

Näsholm ådrog sig inte var uppsåtligen tillfogad från J:s sida. 

 

Kommentar: 

I NJA 1978 s 356 går J fri från ansvar eftersom han har handlat i nödvärn när 

han med en knuff gjort så att Näsholm ramlat och ådragit sig en bäckenfraktur. 

J har när Näsholm olovligen trängt in på J:s fastighet och vägrat gå därifrån 

trots att J ett flertal gånger bett honom att lämna fastigheten. När det inte räckte 

att med ord försöka få bort Näsholm från fastigheten knuffade J honom, varpå 

Näsholm ramlat omkull och ådragit sig en bäckenfraktur. J har därefter hjälpt 

Näsholm hem till hans fastighet. Högsta Domstolen har bedömt att det våld J 

har utövat mot Näsholm är att anse som försvarligt och att J inte hade 

intensionen att skada Näsholm på det sätt som det nu blev. Därför är J:s 

handling att anse som nödvärn. 

                                                
15 Brottsbalken 24 kap 1 § 



Nödvärn 
Johan Schenström 
Marcus Karlsson 

 12 

 

NJA 1999 s 460 

Arash har natten till den 1 jan 1998 på Järntorget i Göteborg uppsåtligen 

misshandlat Alireza genom att tilldela honom ett knytnävsslag i ansiktet. Av 

misshandeln har Alireza fått två tänder avslagna och en sårskada i läppen. Av 

texten framgår att Arash och Alireza hamnat i en ordväxling i samband med att 

Arash skulle kliva ut ur en taxi och Alireza in i densamma. De har då skiljts åt 

för att senare av en slump mötas igen när Arash passerade taxikön. Alireza skall 

då ha spottat framför Arash och genom detta beteende startat det aktuella grälet.  

Efter att ha smågruffat lite har Alireza försökt slå ett slag mot Arash. Arash 

lyckades undvika slaget och besvarade angreppet med ett slag som träffade 

Alireza över munnen. Arash uppger att han utdelat ett slag som en ren reflex 

när han undvek Alirezas slag. Det har inte framkommit något i 

förundersökningen som talar emot att det var på detta sätt som Alireza fått sina 

skador och rätten gör därför sin bedömning med denna berättelse som 

utgångspunkt. Frågan är då om det slag som Arash utdelat med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt 

varit uppenbart oförsvarligt. 

Följande aspekter har rätten tagit upp i sin bedömning. Han har angripits med 

ett slag och besvarat detta med ett slag. Även om det var ett kraftigt slag 

bedömer rätten inte detta som uppenbart oförsvarligt. Det saknas också 

anledning att anta att han skulle ha haft för avsikt att tillfoga Alireza sådana 

förhållandevis allvarliga skador som blev följden av slaget. Rätten tar även upp 

den aspekten att Arash inte lämnade platsen när han blev angripen utan i stället 

stannade kvar och mötte angreppet. Även detta anses inte oförsvarligt. Slutligen 

har de även kommenterat kroppsstorleken hos de båda parterna. Alireza bedöms 

som påtagligt större och kraftigare än Arash. 

På grund av dessa omständigheter skall åtalet för misshandel mot Arash ogillas. 
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Kommentar: 

I detta fall har den åtalade avvärjt ett överhängande brottsligt angrepp genom att 

med ett knytnävsslag tillfoga skada. Arash har angripits med ett slag och 

besvarat det med ett slag och rätten bedömer detta som att det inte är uppenbart 

oförsvarligt. Rätten tar även upp aspekten att den åtalade inte lämnade platsen 

när han blev angripen utan i stället stannade kvar och mötte angreppet, vilket i 

det här fallet inte anses som oförsvarligt. Slutligen har de även kommenterat 

kroppsstorleken hos de båda parterna, Arash var mindre än Alireza. Dessa tre 

aspekter upplevs som de avgörande då de frikänner Arash. Problematiken i 

detta fall var huruvida Alireza faktiskt försökte slå Arash. Men även om det 

bara var Arash som trodde sig bli utsatt för ett fysiskt angrepp borde det inte 

påverka rättens bedömning då det borde bli fråga om att han agerade i putativt 

nödvärn 

 

NJA 2005 s 237 

En person, Bertil som uppsåtligen huggit en annan i bröstet med kniv och 

åtalats för mord har hävdat att han handlat i nödvärn eftersom han angripits 

med en kniv av Adam. Adam och Bertil hade under en tid grälat om pengar. 

Adam hävdade att Bertil spridit ett rykte om honom och vill därför att han 

skulle betala honom en viss summa pengar som böter för det. De båda bestämde 

träff för att reda ut den så kallade skulden. När de sedermera möts säger Bertil 

att han inte har några pengar och Adam säger då ”tror du inte att jag vågar 

hoppa på dig”? I samma sekund såg Bertil att någonting blänker till i Adams 

högra hand, som han höll nere vid höger ficka. Han kände sedan hur något sved 

till över bröstet och förstod då att Adam hade huggit honom med en kniv. Bertil 

böjde sig då bakåt, drog fram en kniv som han hade med sig och högg Adam 

samtidigt som han försökte hålla fast den arm som Adam höll kniven i. Bertil 

gav Adam tre till fem knivhugg mot vänster sida av bröstet och han uppgav att 

han gjorde detta för att Adam verkade full av energi och Bertil ville få honom i 

underläge. Någon gång under tumultet blev Bertil själv knivskuren över magen. 

Efter att det sista hugget utdelats backade bägge två bort från varandra och 
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lämnade platsen. Av utredningen framgår det att Bertil uppsåtligen med en kniv 

tillfogat Adam fem sticksår på bålen, att sticksåren skadat Adams hjärta, lungor, 

lever och tunntarm samt att han avlidit av dessa skador. Bertil hävdar att han 

agerat i nödvärn då Adam högg honom, eller i vart fall att han svårligen kunnat 

besinna sig då han försvarade sig från Adams angrepp. 

Rätten medger att situationen var sådan att Bertil hade rätt till nödvärn för att 

avvärja ett påbörjat brottsligt angrepp. Men Bertils handlande har varit 

uppenbart oförsvarlig och omständigheterna har inte varit sådana att Bertil 

svårligen kunnat besinna sig. Bertil fälls därför under de rådande 

omständigheterna för dråp. 

 

Kommentar: 

Rätten har i sin bedömning tagit upp vissa faktorer som talar mot att Bertil skall 

ha agerat i nödvärn. På grund av att han kommit till mötet utan att haft med sig 

några pengar så borde han ha kunnat förutse att bråk skulle uppstå. Bertil har 

dessutom tagit med sig en kniv och det borde ha varit närmast uppenbart att 

även Adam kunde ha tagit med sig ett vapen. Fotografier från platsen visar att 

Bertil hade bra möjligheter att bege sig från platsen i stället för att stanna kvar 

och bemöta Adams angrepp och att han vid situationen även kunde ha räknat 

med att få hjälp av personer i omgivningen. En jämförelse mellan Bertils och 

Adams skador har gjorts, liksom en bedömning av Bertils uppgift att han höll 

den arm som Adam hade kniven i medan huggen utdelades. Resultatet talar 

starkt emot att Bertil befann sig i ett sådant underläge att det dödliga våldet var 

det enda sättet att bemöta angreppet på. Bertil borde i stället ha kunnat besvara 

Adams angrepp på ett för honom mindre förödande sätt och därefter bege sig 

från platsen.  

Rätten har alltså bedömt att det har funnits alternativa handlingssätt och att 

dessa har varit av sådana slag att även en person i Bertils ålder och utan särskild 

erfarenhet av liknande situationer kan krävas att ha valt något annat sätt att 

handla på istället för det dödliga våldet. 
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3.2 Jämförelse mellan rättsfall  

 NJA 1971 s 442 och NJA 1978 s 356 

Om man ser utifrån de aspekter som skall tas med i bedömningen så har högsta 

domstolen endast nämnt att personerna i båda fallen har varit berusade. I NJA 

1971 s 442 så bedömer högsta domstolen att själva berusningen inte föranlett att 

John ska gå fri från ansvar, men däremot så verkar det som att båda parter var 

berusade så att råder det lite oklarheter i om Johns utdelade slag kom i en serie 

eller om de kan anses att de utdelades ett och ett. I NJA 1978 s 356 så lägger 

inte högsta domstolen någon vikt vid bedömningen av att både J och Näsholm 

var berusade, men Näsholm hade under den aktuella kvällen druckit alkohol 

och hade även tagit en sömntablett så man kan misstänka att det kan ha gjort att 

Näsholms balans inte var lika bra som den skulle ha varit om hade inte hade 

varit påverkad. J var även han berusad och det kan ha föranlett till att han inte 

kände hur hårt han knuffade Näsholm. 

 

NJA 1999 s 460 och NJA 2005 s 237 

I båda fallen rör det sig om två personer som uppsåtligt tillfogat varandra skada 

genom fysiskt våld. Vid rättegång har en av parterna i respektive fall hävdat att 

de agerat i nödvärn och detta har tagits hela vägen till högsta domstolen där 

domarna blivit olika. Vad som verkar vara det avgörande i båda fallen är den 

mäng våld som den åtalade har använt. I NJA 1999 s 460 rör det sig om ett 

knytnävsslag mot ansiktet och som enligt rättens bedömning inte hade för 

avsikt att skada angriparen. I NJA 2005 s 237 har den åtalade blivit angripen 

med kniv och försvarat sig med samma typ av tillhygge. Vad som talar för att 

den åtalade skall gå fri från ansvar är att han faktiskt blivit angripen med ett 

dödligt vapen och att hans sätt att försvara sig i likhet med NJA 1999 s 460 står 

i proportion till detta. Vad som här får rätten att döma den åtalade som skyldig 

är den mängd våld han använt det vill säga det antal stick han utdelade när han 

försvarade sig. Tre till fem stick står inte i proportion till det stick han fick vid 
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angreppet. Han har aldrig försökt lämna platsen utan i stället stannat för att 

bemöta angreppet. 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Det är endast fall som verkligen är svårbedömda, eller att den tilltalade hävdar 

att han handlat i nödvärn (när åtal redan väckts) som en sista utväg för att gå fri 

från ansvar som går så långt som till högsta domstolen. Under vår intervju med 

en före detta åklagare16 fick vi bland annat reda på att om det under 

förundersökningen kommer fram att den misstänkte handlat i nödvärn så leder 

inte förundersökningen till åtal, utan den läggs ner. När vi inledde detta arbete 

trodde vi att det inte skedde någon försvarlighets bedömning innan 

förundersökningen var färdig och att det var upp till en domstol att bedöma det. 

Om så hade varit fallet skulle det ha funnits ett mycket större utbud av fall där 

den misstänkte går fri från ansvar på grund av nödvärn. Detta har gjort att vårt 

resultat blivit lite missvisande då endast fem av tjugosju fall bedömts som att 

våldet som använts har skett i nödvärn. 

3.4 Diskussion 

Efter att ha läst alla relevanta rättsfall som omfattar nödvärn och överklagats till 

högsta domstolen har vi konstaterat flera olika saker. Till att börja med kan vi 

konstatera att det endast är i fem av tjugosju fall som den åtalade frikänts. Detta 

kan tolkas som att chansen att bli frikänd genom att hävda nödvärn är relativt 

liten när processen har gått så pass långt som till högsta domstolen. Att använda 

ett dödligt vapen för att försvara sig vid ett angrepp bedöms i ett av åtta fall som 

inte uppenbart oförsvarligt. Detta kan tolkas som att rätten inte ser användandet 

av ett dödligt vapen som förvarbart. Kroppskraft och berusning är det attribut 

som benämnts mest när rätten har resonerat kring angriparen och den angripnes 

egenskaper. Enligt kommentarerna till lagtexten är det en mängd olika aspekter 

som rätten skall ta med i sin bedömning. Det är endast i ett fåtal fall som rätten 

har tagit upp egenskaper som kunskap i kampsport och ålder. När de i 
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förarbetena talar om ålder så uppfattar vi det som ett mått på livserfarenhet. Det 

bedömer vi att det är något som i ganska stor grad påverka rädslan vid ett 

angrepp. Graden av rädsla borde till stor del ligga till grund för hur man 

bedömer en situation och hur man väljer att agera. Även kunskaper i kampsport 

tycker vi borde påverka just graden av rädsla vid exempelvis ett slagsmål. Även 

om det kanske inte går att jämföra vad som händer i en boxningsring med ett 

slagsmål ute på gatan så borde boxaren ha en stor fördel gentemot den som 

aldrig slagit någon. Även om rätten bedömer att flera av de aspekterna som tas 

upp i kommentarerna till lagtexten som icke relevanta i det aktuella fallet, så 

tycker vi att de ändå borde ha nämnt dem. Om nu inte ålder eller kroppsstyrka 

har påverkat deras bedömning så borde det ändå finnas omskrivet i domen. Det 

handlar ju om rättsfall som gått hela vägen till högsta domstolen och som 

kommer att användas som praxis i framtiden. 

4 Slutsatser 

Vid försvarlighetsbedömningen av nödvärnssituationer skall angriparen och 

i viss mån även den angripnes egenskaper bedömas. En slutsats vi kan dra av 

arbetet är att högsta domstolen i merparten av fall endast nämner ett 

fåtal av de aspekter som tas upp i lag kommentaren till 

nödvärnsparagrafen17. Följden av detta resonemang är att egenskaper hos 

angriparen och den angripne är av mindre betydelse när rätten avgör om det 

våld som den angripne använt för att försvara sig är proportionerligt.

                                                                                                                                               
16 Anna-Karin Henning-Mäki 
17 Brott & Påföljder, Dahlström Nilsson Westerlund, Bruuns bokförlag 2005 
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Bilaga 

Brottsbalken 3 kap 5 § 
Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel 

till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Lag (1998:393). 

 

Brottsbalken 24 kap 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. Lag (1994:458). 

 

Brottsbalken 24 kap 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. Lag (1994:458). 
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Brottsbalken 24 kap 6 § 
Om någon i fall där 1–5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig 

har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om 

omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458). 

 

Polislagen 10 § 

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om  

1. han möts med våld eller hot om våld,  

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten 

försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall 

verkställa ett sådant frihetsberövande,  

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 

värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,  

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område 

eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning 

eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom 

eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken  

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller 

skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,  

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga 

eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med 

en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är 

föreskrivet därom, eller  

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 

säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan 

våld. 

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om 

polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.  

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap brottsbalken. Lag 

(2002:577). 


