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1 Inledning 
 

”Den avgörande frågan gäller förhållandet mellan den skada, som avvärjes, och den, som göres.” 

       

Straffrättskommittén i SOU 1923:9 

 

1.1 Några introducerande rader 

Rätten till självförsvar har funnits i Sverige så länge man kan finna, även om den kraf-

tigt har skiftat karaktär i takt med att staten i allt större utsträckning gjort anspråk på 

monopolställning för våldsanvändning.1 Självförsvarsrättens gränser är av intresse inte 

bara för den angripne utan också för angriparen, eftersom den senare av naturliga skäl 

får utstå den våldsutövning som självförsvaret innebär: ett självförsvar är också ett an-

grepp, men ofta ett icke brottsligt sådant. Den som ”bara” försvarar sig kommer som 

huvudregel inte att straffas för sitt angrepp, medan den som skapat den farliga situatio-

nen – ”initialangriparen” – däremot kommer att straffas för sitt oprovocerade dito. 

Uppsatsen fokuserar på just initialangriparens möjligheter att freda sig mot ett 

icke straffbart försvar som han själv har gett anledning till. Därav titeln: ”Självförsvar 

mot självförsvar. Rätten att försvara sig mot icke brottsliga angrepp”. Självförsvarsrät-

ten innebär en rätt att just försvara sig, inte mer. Frågan är i vilken utsträckning det är 

motiverat att en angripare får utstå de direkta fysiska konsekvenserna av självförsvaret 

utan att ha rätt att försvara sig.  

Gränserna för vad en person med ansvarsfrihet kan företa i ett fall av ”vanligt” 

självförsvar har under de senaste 100 åren varit föremål för en stor mängd offentligt 

utredande.2 Emellertid har det område som uppsatsen mer specifikt fokuserar på – själv-

försvar mot ett självförsvar – diskuterats mycket sparsamt. Det finns ett antal tänkbara 

anledningar till att så är fallet. En sådan är praktikabilitet. Det är lättare att bedöma en 

situation med en förenklad version av händelseförloppet, där en av två inblandade slut-

ligt tillskrivs angriparrollen och den andra anses vara offer för hela förloppet. Detta obe-

                                                 
1 Lernestedt (2013), s. 206 ff.   
2 Bara under 1900-talet har det tillsatts tre utredningar och tillkommit två propositioner som ett resultat av 
dessa. Några större förändringar skedde egentligen endast i samband med BrB:s införande, trots att det 
funnits förslag tidigare. Därutöver har Justitieutskottet lämnat betänkanden i anledning av motioner om 
förändringar.  
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roende av vem som vid varje tidpunkt har det egentliga övertaget.3 På så sätt döljs den 

mer detaljerade och avancerade problematiken med exempelvis ”hoppande nödvärn”, 

och den juridiska utredningsbördan lättar för rättstillämparen. För knappa 50 år sedan 

slog HD in på en sådan sammanfogande bana när en slagserie ansågs utgöra ett samlat 

angrepp istället för flera enskilda.4 En annan, relaterad, anledning är den tveksamma 

inställningen att den som gett sig på någon förvandlas från en människa till en väsens-

främmande rättsavvikare utan berättigade anspråk på liv och hälsa. En sådan attityd 

framskymtar ibland i domskäl och allmän debatt. Med ett sådant synsätt kommer det 

inte i fråga att tillerkänna angriparen någon självförsvarsrätt.  

Genomgående i uppsatsen benämns den som angriper någon ”först” A och den 

som i första skedet är utsatt för denna attack B. Både A och B benämns ”han”. A:s för-

sta angrepp benämns A1 och A:s självförsvar mot B:s självförsvar betecknas A2 (se 

figur 1).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Den problematik som behandlas rör alltså en angripares rätt att värja sig mot det våld 

han möts av till följd av sitt inledande angrepp. Det handlar om att A attackerar B och 

möts av självförsvarsvåld från B. A svarar sedan mot B:s självförsvar med ytterligare 

våldsanvändning (A2) enligt figur 1 nedan.5 

 

  
 

 

 

 

 

Figur 1. Problemdefinition, motvärn mot icke brottsliga självförsvar. A angriper B, B försvarar 

sig och A försvarar sig mot B:s försvar. Den röda rektangeln markerar uppsatsens fokus.  
                                                 
3 Ett exempel på detta är retoriken hos det skiljaktiga hovrättsrådet Wenker i NJA 1976 s. 183: ”att den 
knivbeväpnade O var den anfallande förändras inte av den omständigheten att P […] kom i ett tillfälligt 
överläge”. 
4 NJA 1969 s. 425. I det fallet rörde det sig visserligen om slag som utdelas nära varandra från samma 
aktör ska bedömas som en serie. Förlopp kan emellertid vara betydligt mer utdragna än så och principen 
öppnar upp för sammanfogande resonemang som väcker betänkligheter; A:s oprovocerade våld skiljer sig 
till arten kraftigt från det våld A riktar mot B som ett försvar mot B:s motvärn. 
5 En verklig slagsmålssituation är förmodligen sällan så ”ren” som detta, men för att problematiken på ett 
systematiskt sätt ska belysas krävs att slagsmålet konstrueras på detta sätt.  
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Respektive våldsutövning kan bestå av en serie slag. Det är en analys av en situation där 

rättsligt (åtminstone normalt sett) berättigade intressen till liv och hälsa kränks växelvis 

eller simultant i olika riktningar, och där en avvägning och prioritering mellan dessa 

måste göras eftersom ett tillgodoseende av det ena regelmässigt sker på bekostnad av 

det andra. Den reglering som är tänkt (?) att hantera saken är teknisk och innehåller en 

del interna frågetecken rörande exempelvis relationen mellan de olika aktuella bestäm-

melserna och vad dessa egentligen ger för rätt.  

Nödvärnsrätt för A förutsätter enligt 24 kap 1 § 1 p BrB ett brottsligt angrepp (se 

mer under kapitel 2); A kan inte åberopa nödvärn mot B:s självförsvar om inte samtliga 

förutsättningar i brottsbegreppet är uppfyllda för B. Rätten till nödvärn för A är beroen-

de av såväl den gärning som B utsätter honom för som den subjektiva inställningen hos 

B. Huruvida B:s självförsvar är brottsligt eller inte – och därmed hur rättsordningen 

betraktar A2 – beror alltså på såväl objektiva som subjektiva omständigheter,6 vilka 

båda kan ge upphov till intressanta och svårlösta problem. 

En objektiv brist i det brottsliga i B:s angrepp på A kan vara att B har rätt till 

nödvärn och därvid håller sig inom det tillåtna området (se mer om gränsdragningen för 

en nödvärnshandling under kapitel 2). Inom det objektivt tillåtna området verkar emel-

lertid B ha rätt att agera oförsvarligt (så länge agerandet inte är uppenbart oförsvarligt). 

Frågan inställer sig då: varför skulle A behöva utstå oförsvarligt våld (som visserligen 

inte är brottsligt)? Eller kanske till och med: varför ska A behöva utstå våld från B när B 

inte behöver tolerera våld från A? 

En subjektiva brist uppkommer istället på ansvarssidan av brottsbegreppet. Den 

kan innebära att B har gjort ”för mycket” i sitt nödvärn men att han på grund av någon 

subjektiv omständighet ändå inte straffas. I dessa fall utsätts A för ett uppenbart oför-

svarligt våld som rättsordningen inte tolererar. Ett sådant motvåld från B kan i princip 

vara av betydligt allvarligare beskaffenhet än A1 som gett B nödvärnsrätt i första läget, 

utan att någon nödvärnsrätt medges för A i det senare läget. 

Att A:s rätt till nödvärn är beroende av att B:s självförsvar är ett brottsligt an-

grepp leder till situationer där det måhända kunde vara motiverat att inte straffa A2 

(trots att A valt att angripa B i det första skedet), utan att en sådan rätt återfinns i gällan-
                                                 
6 När det i uppsatsen talas om objektiva brister eller objektiva omständigheter som lett till en brist avses 
sådana som typiskt sett hänförs till gärningssidan av brottsbegreppet. Subjektiva brister är istället den 
sammanfattande benämningen på sådant som är kopplat till ansvarssidan och som typiskt sett i större 
utsträckning tar hänsyn till gärningsmannens personliga egenskaper. Den använda terminologin är något 
slarvig eftersom det inte går att dra någon skarp objektiv/subjektiv-gräns mellan brottsbegreppets två 
sidor, men den tjänar ändå ändamålet väl och används därför.  
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de rätt idag, eller där gällande rätt är oklar på den punkten. Det rör sig i dessa fall om 

situationer som skiftat i karaktär och där de inblandades roller i någon mån kastats om.  

På ett mer abstrakt plan handlar det om värderingen av olika slagskämpars rätts-

ligt berättigade intressen.7 Hur pass – om något – mycket mindre skyddsvärd är den som 

tagit initiativet till våld jämfört med den som oprovocerat blir utsatt för en attack? Pro-

blematiken görs (förhoppningsvis) betydligt mer begriplig och överskådlig i den kom-

mande redogörelsen för gällande rätt (kapitel 2), som också utgör en mer utförlig och 

detaljerad problemformulering.  

 

1.3 Syfte 

 

Det primära syftet med uppsatsen är att granska A:s ställning när han utövar A2 och 

därvid i huvudsak närmare belysa två institut som anses kunna stå A till buds för att 

undkomma bestraffning: nöd och putativt nödvärn. I vilka situationer, på vilket sätt, 

med vilket rättsligt – och ideologiskt – stöd (1) kan och (2) bör en person som först at-

tackerat någon kunna åberopa nöd respektive putativt nödvärn för att försvara sig 

”tillbaka” mot ett icke brottsligt självförsvar? 

Några frågor som berörs på vägen är följande: kan dagens reglering rörande själv-

försvar på ett adekvat sätt hantera problematiken? Vad avses egentligen med brottsligt 

angrepp och vad får kravet på detta för konsekvenser? Varför är A mindre skyddsvärd 

än B? Under vilka förutsättningar bör man kunna åberopa nöd mot icke brottsliga an-

grepp? Hur ser möjligheterna ut att använda sig av putativinstitutet8 i varierande former 

för att överkomma problematiken? Varför får man använda mer våld i nödvärn än i nöd, 

och vad får detta för konsekvenser för A:s och B:s ställning? 

 

                                                 
7 I SOU 1923:9 talar man på s. 151 sammanfattande om både nöd och nödvärn som fall av intressekolli-
sioner som kan motivera straffrihet. 
8 Som redogörs för nedan är ”putativ” ett annat ord för ”inbillad” och resonemang kring putativt nödvärn 
handlar egentligen om att gärningsmannen brister i uppsåt i förhållande till frånvaron av en rättfärdigande 
omständighet. Att tala om ”putativinstitutet” (eller ”putativfiguren”) kan föra tankarna fel eftersom det 
alltså egentligen inte är fråga om något annat än en uppsåtsprövning som hanteras på ett speciellt sätt. I 
brist på bättre terminologi kommer ändå dessa begrepp att användas. 
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1.4 Avgränsning och preciseringar 

 

En grundförutsättning och utgångspremiss för diskussionen är att det första angreppet 

(A1) – A:s attack på B – inte är rättfärdigat, ursäktat eller på något annat sätt straffritt; 

det handlar om ett direkt överfall som inte föranletts av någon rättsligt relevant omstän-

dighet. Detta innebär att B till en början har rätt att värja sig i nödvärn. A är alltså initi-

alt en klandervärd angripare som begår en brottslig gärning genom sitt angrepp på B. 

Anledningen till denna avgränsning är att den aktualiserar de ideologiska övervägande-

na som följer av att någon gett sig själv titeln angripare. Frågeställningen skulle bli oren 

och tankemönstret fyllt av osäkerhetsmoment och reservationer om denna utgångspre-

miss inte var ovillkorlig. På samma ovillkorliga sätt utgör A2 ett svar på B:s självför-

svar, och inte ett ”nytt” ondsint angrepp. Eftersom nöd är sekundär till nödvärn och ut-

gångspunkten är sådan att B har rätt till nödvärn, diskuteras inte nöd för B:s del.  

Vad gäller objektiva brister för B berörs endast rättfärdigande med nödvärn.9 

Detta innebär att B:s självförsvar alltid utgör ett brottsbeskrivningsenligt angrepp på A, 

som ibland är otillåtet och ibland tillåtet. Ramen för uppsatsen sätts av B:s motangrepp 

som icke brottsligt. Situationen att B överskridit sin nödvärnsrätt utan att några subjek-

tiva inslag föranleder straffrihet, med följd att B gör sig skyldig till ett brottsligt angrepp 

genom sitt självförsvar, faller alltså utanför frågeställningen, eftersom A då har rätt att 

försvara sig med åberopande av nödvärn (då han s.a.s. inte är utsatt för ett icke brottsligt 

angrepp). 

Uppsatsen behandlar vad gäller subjektiva brister på B:s sida putativt nödvärn 

och excess.10 

Med självförsvar avses här angrepp och motangrepp på person, och då främst 

sådana fysiska intrång i den personliga sfären som typiskt sett karaktäriserar våld.11 

Verbalinjurier och andra smädningar av mer mjuk karaktär behandlas inte. Vad gäller 

nödvärnet berörs uteslutande sådana attacker som platsar under det som idag är 24 kap 1 

                                                 
9 Andra tänkbara objektiva brister är bristande brottsbeskrivningsenlighet, territoriella begränsningar, 
bristande gärningskontroll o.s.v.  
10 Utöver dessa finns andra ursäktande omständigheter, såsom tillfällig sinnesförvirring och straffrättsvill-
farelse (24 kap 9 § BrB), men dessa får betraktas som mer utpräglade undantag. Att ta med dessa i upp-
satsen skulle därför riskera att skapa en alltför svårgenomtränglig gröt. I vart fall vad gäller nöd mot icke 
brottsliga angrepp borde dock i stort sett samma överväganden gälla. 
11 Jareborg (1985), s. 1032 f., benämner mitt tänkta område sammanfattande som ”överfall”. Det är då 
fråga om situationer som i vardagligt tal benämns självförsvar.  
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§ 1 st 1 p BrB, eftersom problematiken främst aktualiseras och är som mest intressant 

där.  

Den rätt att handla som tillkommer A är i hög grad beroende av B:s agerande 

och hur detta rättsligt (och i övrigt) bedöms och bör bedömas. Det är därför nödvändigt 

att beröra även den mer behandlade frågan om B:s självförsvar, dels för att definiera 

problematiken ytterligare (sätta ramarna för B:s icke brottsliga angrepp), dels för att ha 

ett underlag att finna eventuella lösningar i. Vidare ligger fokus som sagt på två potenti-

ella lösningar för A i A2: tillgången till nöd och putativ nödvärnsrätt. Utöver dessa två 

kunde man tänka sig andra lösningsvarianter såsom lagändringar i form av nya rättfär-

digandegrunder eller dylikt, men sådana förslag berörs inte i detta arbete.  

Författaren är medveten om att teori och praktik är delvis olika saker och att en 

hel del av de resonemang som förs i uppsatsen bär en tydlig prägel av akademiskt teore-

tiserande. Därmed dock inte sagt att analys, jämförelser och slutsatser kan avfärdas som 

abstrakt nonsens uteslutande hemmahörande inom lärosätets väggar: utan en sådan bas 

att utgå från saknas förutsättningar för den rättstillämpande verksamheten att nå önsk-

värda resultat. Att först bygga den teoretiska grunden och därefter försöka tillämpa den 

grunden i praktiken (med bevissvårigheter, partsinställningar och annan processuell 

påverkan) är att placera häst och vagn på ett adekvat sätt: domaren måste veta vad som 

ska bevisas.  

Processuella överväganden ges inte något större utrymme i uppsatsen utan be-

handlas endast i förbifarten som en reflektion rörande potentiell orsak och verkan inom 

den straffprocessuella hanteringen av invändningar om självförsvarsrätt. 

Sammanfattningsvis ligger fokus på ”den andra” våldsutövningen från A (A2), 

och på vilka rättsliga alternativ som står A till förfogande för att bemöta B:s icke brotts-

liga angrepp. Vilka möjligheter har A att försvara sig mot B:s icke brottsliga självför-

svar? 

 

1.5 Metod och material 

 

Uppsatsen har arbetats fram med vanligt juridiskt hantverk främst bestående av analys 

av förarbetsuttalanden, doktrin och praxis. Eftersom uppsatsämnet inte tidigare berörts i 

nämnvärd utsträckning handlar det i mångt och mycket om att hitta argumentationslinjer 

och tendenser åt olika håll för att utifrån dessa försöka dra rimliga slutsatser.  
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Vad de olika källorna uttryckligen förmedlar, och vad som förmedlas genom de-

ras tystnad i vissa frågor, ligger till grund för slutsatserna. Möjligen är, på grund av äm-

nets tidigare ringa behandling, metoden något mer fri än vanligt, med en god portion 

eget resonerande och en del ståndpunkter baserade på rättslig skälighet. 

Det låter sig inte göras att skriva om straffrätt i aktuell omfattning utan att blanda 

in ideologi. Ansvar och klander är ledord och grundläggande koncept inom straffrätten, 

varför resonemang kring gällande rätt med nödvändighet kommer att involvera även 

ideologiska aspekter: någon tydlig skiljelinje mellan dem båda går inte att dra. Särskilt 

gäller detta i den behandlade situationen som (även om det stundtals förmodligen inte 

uppfattas på det sättet) är relativt avskalad och renodlat intressekränkande: A slår B, B 

slår A och A slår B igen. En konsekvens av detta är att materialet har genomgåtts med 

ideologi i åtanke. Nyare statliga utredningar präglas av en grund ideologisk förankring. 

För att ändå få något värdefullt bidrag från lagstiftarens håll har därför i stor utsträck-

ning äldre förarbeten använts. 

 

1.6 Disposition 

 
Kapitel 2 och 3 skapar grunden för diskussionen. I kapitel 2 ges en slags utvecklad pro-

blemredogörelse, där dagens reglering rörande B:s rätt att försvara sig behandlas relativt 

ingående. Där sätts ramarna för det icke brottsliga angreppet vars bemötande uppsatsen 

fokuserar på. Under denna genomgång åskådliggörs i vilka situationer gällande rätt må-

hända är problematisk. Kapitel 3 innehåller en genomgång av några rättsfall där situa-

tioner som liknar uppsatsens har behandlats. På så sätt förmedlas en bild av den döman-

de verksamhetens hantering av problematiken.  

 I kapitel 4 följer en något ”renare” ideologisk reflektion: hur ser A:s berättigade 

intresse av liv och hälsa ut? Kapitel 5 och 6 behandlar två potentiella förslag till avhjäl-

pande av de brister som uppkommer i gällande rätt idag och som utvecklats i de inle-

dande kapitlen: dels möjligheten att bruka nöd mot icke brottsliga angrepp, dels putativt 

nödvärn i samma situation. De två hanteras var för sig ingående. Denna del utgör upp-

satsens kärna. Respektive avsnitt utmynnar i en kort delslutsats som till stor del utgör 

uppsatsens kontenta. 

Avslutningsvis (kapitel 7) summeras uppsatsen mer allmänt, varvid slutsatser 

varvas med kommentarer. Den huvudsakliga analysen och därtill kopplad argumenta-
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tion finns utspridd i uppsatsen, varför det avslutande kapitlet bara är en summering av 

vad som redan berörts.  
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2 Fördjupad problemformulering – ramarna för B:s icke 

brottsliga angrepp 
 

2.1 Allmänt 

B:s självförsvar utgör ett angrepp på A. Som konstaterats i inledningen är A:s rätt till 

nödvärn mot en sådan våldsutövning beroende av att detta angrepp är brottsligt. Så 

länge B håller sig inom det rättfärdigade område som nödvärnet medger gör han sig inte 

skyldig till något brottsligt angrepp, det föreligger en objektiv brist.12 Om B använt sig 

av mer än det våld som objektivt kan rättfärdigas, men ändå frias på grund av någon 

omständighet som är hänförlig till ansvarssidan av brottsbegreppet, föreligger istället en 

subjektiv brist i det brottsliga i B:s angrepp på A. 

I det följande redogörs för gällande rätt rörande (vad gäller objektiva brister) nöd-

värnet samt (vad gäller subjektiva brister) nödvärnsexcess och putativt nödvärn. Dessa 

tre institut är vad som (främst) aktualiseras när B försvarar sig mot A1. Avsnittet sum-

merar och definierar därigenom det icke brottsliga angrepp13 som A utsätts för utan att 

vara berättigad till nödvärn. I samband med detta tydliggörs vilka problem som finns 

och var i tillämpningen de uppstår. 

  

2.2 Objektiva brister i det brottsliga – B:s rätt till nödvärn 

 
2.2.1 Allmänt 

Principiellt rör den kommande framställningen såväl A:s som B:s rätt att handla i nöd-

värn. Givet att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda finns nämligen inget som hind-

rar att den som försvarar sig mot ett självförsvar åberopar samma grunder i motsvarande 

utsträckning för att rättfärdiga sitt beteende, som vore denne den först angripne. Emel-

lertid leder regelstrukturen till att den som först berättigas till nödvärn har monopol på 

innehavet så länge de rättsliga förutsättningarna alltjämt föreligger; samtidig nödvärns-

rätt kan inte förekomma. I denna del av den utvecklande problemredogörelsen ligger 

därför fokus på att definiera ramarna för B:s icke brottsliga angrepp.  

 

                                                 
12 Se om indelningen i objektiva respektive subjektiva brister avsnitt 1.2 ovan, not 6. 
13 Det som motsvarar det icke brottsliga angreppet från B på A i figur 1.  
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2.2.2 Nödvärnssituationen 

 

Regeln om nödvärn återfinns i 24 kap 1 § BrB. Nödvärn är en objektiv ansvarsfrihets-

grund, vilket innebär att – om förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda – en viss gär-

ning som annars uppfyller en brottsbeskrivning rättfärdigas och därigenom ges rättsord-

ningens stöd (eller åtminstone tolereras, går fri från klander). Den som handlar i nöd-

värn behöver inte vara medveten om att en nödvärnssituation föreligger.14  

Rätt till nödvärn föreligger enligt 24 kap 1 § BrB mot: (1) ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person, (2) den som med våld eller hot om våld 

motsätter sig att egendom tas åter på bar gärning, (3) den som olovligen trängt in i bland 

annat husrum eller (4) den som olovligen kvarblir i husrum m.m. I uppsatsen behandlas, 

som tidigare nämnts, uteslutande situation (1): angreppsnödvärnet. Denna situation ka-

raktäriseras av att den angripne är i en typ av akut situation där handlingsalternativen 

normalt är få och tiden för överväganden knapp. Det är också fråga om en situation där 

angriparen gör våld inte bara på offret utan också på rättsordningen i stort (genom att 

begå ett brott), vilket kan få konsekvenser för hur mycket självförsvarsvåld B – i egen-

skap av ställföreträdare för rättsordningen – berättigas till och därmed också för hur 

mycket A tvingas stå ut med.15  

Med begreppen påbörjat eller överhängande följer ett krav på att angreppet är 

någonstans mellan nära förestående och icke avslutat.16 Nödvärnsrätten sträcker sig inte 

utöver dessa ramar, varför hämndaktioner aldrig kan rättfärdigas med denna ansvarsfri-

hetsgrund. När A:s angrepp på B är avslutat är frågan om angriparklassificering således 

öppen och den som möts av ”nästa” våldshandling äger rätt att åberopa nödvärn mot 

denna, oavsett om det rör sig om A eller B. Detta sammanhänger med samhällets strä-

van att minska våldsanvändningen.17 Här kan dock skönjas en problematik som kommer 

från den förenkling av en slagsmålssituation som tycks ske i praxis (se nedan under ka-

pitel 3). Om en berättelse rörande ett slagsmål målas med alltför breda penseldrag så 

kommer den avancerade (och nödvändiga) problematiken med nödvärnsrättens placer-

ing aldrig att aktualiseras, eftersom det första angreppet aldrig anses avslutat. Detta in-

                                                 
14 Detta följer av att nödvärn är en objektiv ansvarsfrihetsgrund. Se vidare Jareborg 1985, s. 49.  
15 Se exempelvis SOU 1923:9 s. 158.  
16 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 211 f.   
17 I lagutskottets betänkande i prop. 1859/60:39. heter det: ”man bör från självförsvaret noga skilja själv-
hämnden. Det senare bestraffar och går lagen i förväg samt är därför själv straffvärd. Det förra bestraffa 
icke, lämna åt lagen att hämnas en redan tillfogad skada”. 
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nebär en risk för att det inte tas hänsyn till vad som egentligen har hänt: A2 är i själva 

verket ett resultat av motvärnet från B och på så sätt artskilt från det första oprovocerade 

A1-angreppet. Att sammanfoga dessa till en enda våldsutövning skapar betänkligheter.  

Å andra sidan skulle ett rättsläge som var alltför långt draget åt andra hållet – att 

vart och ett av slagen i ett slagsmål skulle betraktas som ett enskilt angrepp – skapa sto-

ra tillämpningssvårigheter. Det skulle bli fråga om en mängd överhängande, påbörjande 

och avslutade angrepp, kopplade till varje slag. Mellanvägen är som vanligt att före-

språka; det ska vara möjligt att dela upp ett utdraget förlopp i flera angrepp och att där-

igenom möjliggöra ”hoppande” nödvärn utan att en sådan uppdelning går till överdrift 

(och blir onaturlig) åt andra hållet.  

En förutsättning för att nödvärnsrätt ska föreligga med stöd av den första av de 

fyra punkterna i 24 kap 1 § BrB är att angreppet är brottsligt. Lagen gör alltså synonym 

den gräns då B kan straffas (överskridande av sin rätt med erforderligt uppsåt) med när 

A har rätt att åberopa nödvärn för A2 (eftersom A då i sin tur är utsatt för ett brottsligt 

angrepp). En sådan ordning är på intet sätt självklar och det har inte alltid varit på det 

sättet.18  

En konsekvens av detta är att det är teoretiskt och tekniskt omöjligt att ha objek-

tiv nödvärnsrätt mot våld som rättfärdigas med stöd av nödvärnsbestämmelsen; nödvärn 

mot nödvärn kan inte komma ifråga.19 A kan alltså inte för egen del åberopa nödvärn 

för att i A2 freda sig mot B:s nödvärn. Detta är en källa till problem. 

 

2.2.3 Nödvärnshandlingens gräns – det icke uppenbart oförsvarliga 

2.2.3.1 Allmänt  

Det har länge talats om att den som företar en handling i självförsvar äger en relativt 

långt gående rätt att försvara sig när det rör (åtminstone vissa) angrepp på person. Så 

uttalades i flera offentliga utredningar under 1900-talets inledning att den som är berät-

tigad till nödvärn får tillgodoräkna sig en stor våldsanvändning som straffri, under för-

utsättning att det krävdes för avvärjande av faran.20 Idag upprepas ofta i olika samman-

hang att det är tänkt att finnas en bred marginal till förmån för den angripne.21  

                                                 
18 Se mer om förändringen i synen på detta krav under avsnitt 2.3.1. 
19 Detta följer direkt av lagtexten men har också bekräftats av Högsta domstolen i flera fall, se bl.a. NJA 
1976 s. 183.  
20 Så under det ”absoluta nödvärnet”, se strax nedan. 
21 Formuleringen är tagen från flera av de förarbeten som föranledde införandet av brottsbalken, se Prop. 
1962:10 del B s. 327 och SOU 1953:14, s. 396 f.  
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Detta faktum, tillsammans med insikten om självförsvarssituationens engage-

rande av två personer samt lagens krav på brottsligt angrepp, leder till slutsatsen att A 

förutsätts utstå mycket våld. Inte bara är det så att B går fri från ansvar för sin våldsut-

övning, A tvingas också ta den fysiska smällen. I lagtexten stadgas att det våld som ut-

delas i nödvärn är straffritt i den utsträckning det är icke uppenbart oförsvarligt. Den 

negativa gränsdragningen och uppenbarhetskravet symboliserar den generositet för den 

angripne som är tänkt att finnas.  

 

 
 
Figur 2. Det lagtekniska upplägget för tillåtet och otillåtet nödvärnsvåld. 

 

I SL var nödvärnet uppdelat i två delar, en absolut och en relativ del. I situationer där 

det absoluta nödvärnet var tillämpligt tilläts allt som var nödvändigt för att avvärja ett 

överfall (behovsprincipen). Vid relativa nödvärnet krävdes utöver detta en avvägning 

mellan vad som hotade den angripne och den skada som förorsakades angriparen.22 

Lagtexten anger numera att handlingens försvarlighet ska bedömas mot bakgrund av 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och (sedan 1994, se nedan) omstän-

digheterna i övrigt. Av detta följer att en avvägning av det slag som påkallades under 

det relativa nödvärnet numera alltid ska göras. I förhållande till äldre rätt kan detta upp-

fattas som en uppstramning av det straffria området.23 Så är dock nog i själva verket inte 

fallet, eftersom det idag utöver vad som är nödvändigt finns ett visst spelrum för den 

angripne.24 Det sammantagna intrycket är att dagens nödvärnsrätt totalt sett är mer om-

                                                 
22 För ett mer utförligt resonemang kring denna uppdelning, se nedan i avsnitt 3.2.3.  
23 Se exempelvis KBrB under 24:1.  
24 En kort historielektion att betrakta som exkurs (och därför förpassad till en fotnot) kan här vara på sin 
plats. SL föreskrev till en början att allt som behövdes, men undantagslöst inte mer, för att avvärja ett 
angrepp var tillåtet oavsett vilka följder det ledde till (SOU 1934:56, s. 24).  Senare tillkom vid sidan av 
detta det relativa nödvärnet, som begränsade behovsprincipen genom att ställa upp ett krav på en icke 
uppenbar disproportionalitet mellan nödvärnshandlingen och den hotande faran. Detta gällde för vissa 
mindre allvarliga angrepp (SOU 1934:56, s. 25 f). Vid tillkomsten av BrB ansågs det (av skäl som berörs 
nedan) oskäligt att behålla det absoluta nödvärnet, och avvägningen av intressen började istället gälla för 
samtliga nödvärnssituationer (SOU 1956:14 s. 390). Den allmänna rättsuppfattningen ansågs påkalla en 
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fattande än förut, även om det i vissa mycket speciella undantagsfall tidigare kunde 

medges en större våldsutövning.25 Detta innebär att A, allmänt sett, kan utsättas för all-

varligare våld utan att ha rätt att åberopa nödvärn.  

Vid tillkomsten av BrB anfördes i SOU 1953:14 att ”omständigheterna i övrigt” 

borde finnas med som ett uppsamlande hänsynsrekvisit i försvarlighetsbedömningen.26 

När regeringen behandlade saken avstyrkte emellertid departementschefen förslaget 

med hänvisning till att det i huvudsak skulle falla subjektiva överväganden under ett 

sådant uppsamlingsrekvisit.27 Den typen av hänsyn ansåg han höra hemma uteslutande 

på den subjektiva sidan. Åtgärden att slopa kommitténs förslag i denna del fick utstå 

kritik, eftersom avsaknaden av detta rekvisit innebar att inte alla relevanta omständighe-

ter beaktades.28 Lagstiftaren hörsammade kritiken och från och med 1994 ska därför 

enligt lagtexten även övriga omständigheter beaktas. Även i avsaknad av ett uttryckligt 

rekvisit i lagtexten verkar en sådan uppsamlande anhalt med motsvarande funktion ha 

tillämpats i praxis.29  

 

2.2.3.2 Bedömningen av en nödvärnshandling 

 

Bedömningssystematiken i gällande rätt får idag anses vara klar, även om prövningen 

och gränsdragningen i det enskilda fallet ofta är mycket besvärlig. Prövningen innehål-

ler två proportionalitetsavvägningar: dels mellan nödvärnshandlingen och det intresse 

som hotats genom angreppet (intresseavvägningen), dels mellan det våld som använts 

och vad som krävts för att avvärja angreppet (alternativa handlingssätt).30  

                                                                                                                                               
utökning av självförsvarsrätten (i vissa fall) och därmed kom man fram till att begreppet icke uppenbart 
oförsvarligt skulle införas, vilket påkallade en bedömning inom såväl behovsfrågan som intressefrågan, 
men som tillät våld som var mer än nödvändigt (SOU 1956:14, s. 396 och prop. 1962:10 del B s. 324 ff.). 
Därefter kom ett antal rättsfall från HD (NJA 1969 s. 425 och NJA 1970 s. 58) som ytterligare flyttade 
fokus från behov till intresseavvägningen. Exempelvis etablerades en rätt att stå kvar och slåss när ett 
avlägsnande varit möjligt, vilket får betraktas som ett stort undantag från behovsprincipen. På senare år 
verkar HD åter försöka styra utvecklingen tillbaka mot nödvändighet, när allt högre krav ställs på den 
angripne att företa det för angriparen mest lindriga alternativet (NJA 2005 s. 138 och NJA 2009 s. 234).  
25 SOU 1953:14, s. 396. Samma uppfattning har justitieutskottet, se dess betänkande JU 1982/83:3. 
26 SOU 1953:14, s. 397.  
27 Prop 1962:10 del B, s. 327.  
28 Jareborg (1985), s. 1040 f.  
29 I NJA 1970 s. 58 hänvisar HD uttryckligen till ”omständigheterna i övrigt”, trots att detta alltså inte var 
ett rekvisit i paragrafen på den tiden.  
30 Systematiken är numera ordentligt etablerad genom flera avgöranden, exempelvis från senare tid: NJA 
2005 s. 237 och NJA 2009 s. 234.  
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 Den första delen är ofta relativt oproblematisk och görs ibland svepande.31 För 

att B ska hålla sig inom ramen för det rättfärdigade området krävs att den skada som 

hotar genom A:s brottsliga angrepp på B inte står i uppenbart missförhållande till B:s 

nödvärnshandling.32 Om allvarlig skada hotar B genom A:s angrepp har B i princip i 

avvärjandet av ett sådant angrepp rätt att kränka ett motsvarande intresse, och lite mer, 

hos A.  

En detaljanalys av hur ett visst angrepp hade tagit form och vilka skador detta i 

sådant fall hade orsakat är inte sällan spekulativ, eftersom det ofta rör sig om brott som 

genom nödvärnet avbryts på försöksstadiet. Karaktäristiskt för angrepp som grundar 

nödvärn är därför ofta att de inte orsakar någon faktiskt skada (i vart fall inte i samma 

utsträckning som försvarsvåldet), utan att de i det skede då de avvärjs endast hotat den 

angripnes intressen. Det blir därför i princip fråga om att väga vad som kunde ha hänt B 

(om A1 hade fått ta form helt fritt) mot det som faktiskt hände A när B försvarade sig. 

Detta ger, som alltid vid hypotetiska resonemang, en mycket bred tolkningsmarginal i 

fråga om vilket intresse som hotats hos B och i vilken utsträckning detta intresse skulle 

ha kränkts genom A:s angrepp. Min uppfattning är att i praxis en handling sällan klassi-

ficeras som icke tillåten redan inom den första av de två proportionalitetsavvägningar-

na.33  

 I den andra delen av bedömningen kan inte samma tekniska synsätt som i det 

första ledet anläggas. Domstolen måste återskapa nödvärnssituationen och mot bak-

grund av bristfälliga och ibland motsägelsefulla vittnesmål o. dyl., resonera sig fram till 

vilka handlingsvägar som stod till buds för B för att avvärja angreppet. Med denna ope-

ration utförd blir det sedan fråga om att göra en bedömning av försvarligheten av det 

valda alternativet. 

Under en tid har denna del av nödvärnsbedömningen mest tagit sikte på hur 

mycket våld som varit nödvändigt för att avvärja det brottsliga angreppet. HD har därvid 

i ett antal äldre rättsfall till synes fastslagit att det inte finns någon skyldighet för B att 

                                                 
31 Så bland annat NJA 2009 s. 234 där frågan avhandlas i tre korta meningar. Detta kan innebära att A 
utsätts för en stor mängd rättfärdigat våld. 
32 Vad som bedöms är själva nödvärnshandlingen, dvs. vad B gör, och inte vad B orsakar genom sitt 
handlande, se Asp, Ulväng och Jareborg, s. 219. Detta kan få konsekvenser för det fall ett visst handlande 
som i sig inte är särskilt farligt har fått oanat långtgående följder. A har då att utstå detta eftersom det 
ändå är rättfärdigat, se exempelvis NJA 1978 s. 356. På samma sätt borde den som försvarat sig med en 
mycket farlig gärning men som i just den här situationen av någon anledning inte fick de följder som den 
typiskt sett får bedömas utifrån vad som kunde ha hänt, det risktagande som handlingen innebar. Det är 
emellertid mycket tveksamt om domstolarna anlägger detta senare synsätt.  
33 Se exempelvis NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 s. 234.  
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avvika från platsen.34 Därmed har föremålet för bedömningen varit graden av våld som 

behövts för att avvärja A:s angrepp på plats.35 Så länge det våld som utdelats inte i för 

stor utsträckning överskred vad som (i fråga om våldsanvändning) egentligen hade 

krävts för att avvärja angreppet har B agerat inom det rättfärdigade området.   

I senare avgöranden har HD emellertid presenterat en bild som inte är helt fören-

lig med dessa äldre avgöranden.36 Det har rört sig om ett högre ställt krav på B att agera 

på ett sätt som minimerar skadan för A. B har genom dessa avgöranden ålagts en plikt 

att söka alternativa handlingsvägar för att avvärja angreppet, och det är numera långt 

ifrån givet att han har rätt att stå kvar på platsen.37 I begreppet ”avvärja” verkar alltså 

numera innefattas även, i viss utsträckning, alternativet att avvika från platsen. Det 

handlar i det närmaste om att sätta upp en sorts handlingsmall för B, baserad på de 

punkter som stadgas i paragrafen, och där en för stor avvikelse leder till att handlingen 

anses otillåten: uppenbart oförsvarlig.38 I den bedömningen kan – i och med lagtextens 

”omständigheterna i övrigt” (men kanske även innan införandet)39 – hänsyn tas till ock-

så sådana mer personliga egenskaper som längd, vikt och kön. 

 

2.3 Subjektiva brister i det brottsliga – utvidgning av B:s icke brotts-

liga angrepp på A 

 
2.3.1 Allmänt 

När A med våld angriper B begår han en gärning som passar in på ett straffbud, utan att 

vara rättfärdigad: gärningen är objektivt otillåten. På samma sätt gör B, när han försva-

rar sig mot A:s angrepp med uppenbart oförsvarligt våld, sig skyldig till en brottsbe-

skrivningsenlig gärning som inte heller den är rättfärdigad. På grund av subjektiva bris-

ter kan denna gärning ändå vara icke brottslig. I det förra fallet äger B med rättsord-

ningens stöd avvärja A:s angrepp (med åberopande av nödvärn), medan någon motsva-

                                                 
34 Se främst NJA 1969 s. 425 och NJA 1970 s. 58.  
35 I äldre förarbeten uttalas att den angripne i princip har en skyldighet att använda det alternativ som är 
minst ingripande för angriparen, SOU 1934:56 s. 24. Skyldigheten att om möjligt avvika från platsen 
verkar ha varit beroende av vilken plats det rörde sig om och om den angripne ägde rätt att uppehålla sig 
där.  
36 NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 s. 234 återigen.  
37 Leijonhufvud och Wennberg, s. 87.  
38 För ett utförligt resonemang om vad som skett, hur det skiljer sig från det som var innan i fråga om B:s 
skyldigheter att undersöka alternativa handlingssätt och vad detta för med sig, se nedan under avsnitt 
3.2.3.  
39 Jareborg (1984), s. 1037 ff.   
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rande rätt inte tillkommer A i det senare fallet. Trots att A då alltså utsätts för våld som 

inte kan rättfärdigas, har inte A någon objektiv rätt att värna sig mot detta.40  

Ursäktad excess och putativt nödvärn (från B:s sida) är de subjektiva brister i det 

brottsliga i B:s angrepp på A som behandlas i uppsatsen. Härnäst följer en kort redogö-

relse för dessa institut. 

 
2.3.2 Nödvärnsexcess för B 

 

Utöver den objektiva nödvärnsrätten finns en möjlighet till ansvarsfrihet för B om han 

på ett relevant sätt svårligen kunde besinna sig. Den huvudsakliga regeln därom åter-

finns i 24 kap 6 § BrB (excessbestämmelsen). Där fastslås att B, då han handlar med 

nödvärnsrätt, ska gå fri från ansvar (ursäktas) även om han använt sig av uppenbart 

oförsvarligt våld, givet att han svårligen kunde besinna sig. En sådan ”utvidgad” nöd-

värnsrätt innebär att B kan undslippa straff även för våld som är alldeles oproportioner-

ligt till A1 i fråga om allvarlighet och vad som krävts för att avvärja detta. Regeln är 

också subjektiv, vilket innebär att samma våld från två personer kan leda till friande i 

det ena men inte det andra fallet.41 

 Tanken bakom paragrafen är att det i alla lägen inte kan krävas av B att han be-

gränsar sig till vad som är tillåtet enligt nödvärnsrättens något stelbenta bedömnings-

grunder, och att det därför ibland är ursäktligt att denna rätt överskridits.42 Någon när-

mare utredning av den komplicerade tillämpningen av bestämmelsen ryms inte i denna 

uppsats, utan här konstateras bara att den av Lernestedt karaktäriseras som bestående av 

två ben: ett faktiskt och ett normativt.43 Det faktiska benet uppställer ett krav på att gär-

ningsmannen faktiskt inte kunde besinna sig: om B är lugn ska han fällas till ansvar 

även om han hade all anledning att hetsa upp sig.44 Det normativa benet sätter istället 

upp vissa handlingsstandarder. Det är inte godtagbart att bli hur rädd som helst i en situ-

ation som för gemene man inte framstår som särskilt trängande. Den normativa pröv-

                                                 
40 Åtminstone har A ingen objektiv nödvärnsrätt. Det anses stundom att det i detta läge finns en möjlighet 
för A att åberopa nödrätt och möjligen också putativ nödvärnsrätt, mer om detta nedan i avsnitt 4. 
41 Borgeke, s. 584.  
42 Lernestedt (2013), s. 161 ff. 
43 Lernestedt a.a., s. 166 f. 
44 Lernestedt a.a., s. 167. 
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ningen tar också hänsyn till personliga egenskaper hos gärningsmannen, såsom känsla 

av utsatthet och tidigare historik.45 

 I princip hur allvarligt våld som helst kan ursäktas med excessbestämmelsen. I 

ett exempel från praxis utsattes A för mycket kraftigt våld i form av 22 hammarslag mot 

huvudet, vilket föranledde svåra skallskador, blindhet på ena ögat och kronisk epilep-

si.46 Mot detta våld hade (lagtekniskt helt korrekt) alltså A ingen nödvärnsrätt, eftersom 

B:s angrepp inte var brottsligt. Angreppet som gav B nödvärnsrätt i det fallet utgjordes 

av ett utfall med en kniv, som verkar ha avvärjts relativt enkelt. 

 
2.3.3 Putativt nödvärn för B 

 

Svensk straffrätt har som ledstjärna att utdela bestraffning i proportion till hur klander-

värd gärningsmannen är.47 Detta bygger på utgångspunkten att den straffrättsliga män-

niskan är en individ med kapacitet till fritt beslutsfattande och en förmåga att ta ansvar 

för sitt handlande. Med detta synsätt räcker inte en objektivt rättsstridig handling, att 

någon tillfogat smärta eller liknande, utan det krävs också att gärningsmannen varit 

medveten om vad som hände: det krävs uppsåt till handlingar, omständigheter, följder 

och frånvaron av rättfärdigande moment.48 En för straffvärdhet relevant omständighet är 

om en handling har företagits i nödvärn (eller med stöd av annan rättfärdigandegrund). 

Den som felaktigt tror sig vara utsatt för ett visst beteende är inte straffvärd, givet att 

dessa vanföreställningar medfört straffrihet, vore de verkliga; en putativ (inbillad) nöd-

värn(/nöd)situation föreligger.49 Putativtillstånd hanteras alltså i svensk rätt som en upp-

såtsbrist.50 

 Eftersom utgångspunkten för denna uppsats är att A faktiskt attackerar B har B 

alltid en objektiv nödvärnsrätt (och inte bara en inbillad sådan). Därför kommer putativ-

figuren för B:s del att aktualiseras endast partiellt, i de fall då B missuppfattar A1 och 

                                                 
45 Borgeke, s. 584. Se mer om detta och konsekvenser av hur bedömningen utförs under avsnitt 5.2 och 
5.3. 
46 NJA 2009 s. 234. Ställningstagandet och resonemangen som underbygger detta öppnar upp för en vida-
re tillämpning av excessbestämmelsen, se Martinsson, s. 144 ff. Detta skulle innebära en i motsvarande 
utsträckning större problematik eftersom allt allvarligare (”mindre” tillåtna) och mer oförutsägbara an-
grepp blir icke brottsliga. Utvidgningen har kritiserats av Borgeke, s. 588. Föga förvånande är då att 
nämnde Borgeke som nytillträtt justitieråd deltog i avgörandet i NJA 2012 s. 45, där HD är tillbaka på att 
lägga mer vikt vid det normativa inslaget i bedömningen.  
47 Lernestedt (2008), s. 554.  
48 Jareborg (1994), s. 232.  
49 Lernestedt (2008), s. 570.  
50 KBrB under bl.a. 24:1.  
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tror att angreppet är allvarligare än vad det egentligen är. Om B har befunnit sig i en 

sådan villfarelse måste rättstillämparen göra en hypotetisk försvarlighetsbedömning 

med utgångspunkt i förhållandena såsom B uppfattade dem. Är agerandet därvid ändå 

uppenbart oförsvarligt ska B straffas för det uppsåtsbrott som angreppet på A innebär. 

Om det däremot inte är uppenbart oförsvarligt ska B inte dömas för uppsåtsbrott. Om 

villfarelsen är klandervärd kan emellertid i ett sådant läge oaktsamhetsansvar aktualise-

ras.51  

Detta innebär att B har objektiv nödvärnsrätt gentemot det våld som rättfärdigas 

för att avvärja A:s faktiska attack och ”putativ nödvärnsrätt” rörande det därutöver an-

vända våldet (givet att det hade rättfärdigats om verkligheten var sådan som B uppfatta-

de den). Våldet som utövas i objektivt nödvärn är tillåtet medan våldet som faller inom 

det putativa nödvärnet istället frias på grund av uppsåtsbrist (utgör en subjektiv brist).52  

 

2.4 En första delslutsats – B:s icke brottsliga angrepp 

 

Sammantaget kan konstateras att A i många fall får utstå en stor våldsutövning i form av 

B:s objektivt rättfärdigade nödvärn, särskilt mot bakgrund av rekvisitet uppenbart oför-

svarligt och vad det för med sig i form av lagliga rättfärdigade handlingsalternativ för B. 

Kanske är det så att utvecklingen går mot en längre gående skyldighet för B att begränsa 

skadan för A, vilket ju också (åtminstone teoretiskt) skulle innebära att A har möjlighet 

att åberopa nödvärn på ett tidigare stadium. Utöver detta kan subjektiva brister, främst i 

form av nödvärnsexcess och putativsituationer, innebära att det icke brottsliga angreppet 

ytterligare utvidgas – ibland kraftigt. Kravet på brottsligt angrepp för rätt till nödvärn är 

därför en källa till problem rörande A:s rätt i A2.   

 

 
 

 

 

 

Figur 3. Sammanfattning av det icke brottsliga angrepp som A kan utsättas för och vars bemö-

tande utreds i uppsatsen. 

                                                 
51 Det råder en viss oklarhet rörande den exakta relationen mellan uppsåts- och oaktsamhetsbrott vad 
gäller putativtillstånd, se Lernestedt (2008), s. 568 ff.  
52 Betydligt mer om putativinvändningar finns i kapitel 6, där saken behandlas för A:s del.  
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3 Praxis – våld mot självförsvar 
 
3.1 Allmänt 

För att få en bild av hur domstolar hanterar den aktuella situationen följer nu en redogö-

relse för avgöranden där saken har prövats. Som antytts ovan har rättstillämparen en 

tendens att förenkla en situation med växelvisa våldsutövningar till en varsin våldsutöv-

ning: ett angrepp och ett försvar. Detta döljer den rättsliga problematik som jag i denna 

uppsats fokuserar på. Det finns därför ingen omfattande praxis där A:s rätt att försvara 

sig ”tillbaka” ställts på sin spets, men Svea hovrätts dom 2013-11-13 i B 7271-13 ned-

an, inklusive Stockholms tingsrätts ställningstagande, är ett undantag. Domskälen i des-

sa två avgöranden återges därför något utförligare än de andra.  

Istället för bas till resonemang kring lösningar fungerar återgivandet av sådana 

avgöranden där ett generaliserande synsätt anläggs som ytterligare problemformulering.  

 För att underlätta förståelsen och kopplingen till uppsatsens tema anpassas i re-

feraten namnen på de inblandade efter upplägget i figur 1. A är således den som angrep 

B först. När fler personer motsvarar någon av rollinnehavarna benämns dessa A, Ax, Ay 

respektive B, Bx, By, Bz. 

 

3.2 NJA 1971 s. 442 – Svartsjukedrama i Sandviken 

 

B och B:s fru befann sig i ett hotellrum. Fruns älskare A ville komma in i rummet. A 

blev avvisad men kom en stund senare tillbaka och trängde olovligen in. I samband med 

detta uppstod handgemäng som slutade med att A blev allvarligt skadad medan B endast 

tillfogades mindre allvarligt våld. A åtalades för olaga intrång och misshandel och B 

åtalades för grov misshandel. Båda de tilltalade åberopade nödvärn.  

 Inför TR:n hävdade parterna olika versioner av händelseförloppet. Ingen av des-

sa versioner ansågs av TR:n vederlagd. Utgångspunkten för bedömningen av åtalet mot 

A var därför att han visserligen mot rumsinnehavarnas vilja trängt in i rummet och även 

riktat en del våld mot B, men att situationen därefter skiftat karaktär och att B kommit i 

överläge genom att i sin tur gå till angrepp mot A. Eftersom det våld A åtalats för ut-

övades sedan B gått till angrepp på A skedde det i nödvärn och ansågs därvid rättfärdi-

gat. Åtalet för hemfridsbrott vann däremot bifall. Enligt tingsrättens bedömning hade 
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inte A försatt sin chans till nödvärn även fast han hade trängt sig in i rummet och gjort 

motstånd när han blev avhyst.  

 Vad gällde B utgick domstolen istället från att A var den angripande parten och 

att B därför ägde rätt att avvärja angreppet men att de allvarliga skador han åsamkat A 

var uppenbart oförsvarliga, varför han dömdes för grov misshandel. Intressant nog kan 

konstateras att båda parterna av processuella (bevismässiga) skäl inom samma förfaran-

de hade rätt till nödvärn.  

 HovR:n fastställde i väsentliga delar tingsrättens dom. I HD behandlades tyvärr 

endast frågan om B:s ansvar för misshandel. En oenig domstol ansåg där att det våld B 

tillgripit inte var uppenbart oförsvarligt.  

 

3.3 NJA 1976 s. 183 – Skurborstskaftsfallet 

 

A och B hade under hela den aktuella dagen umgåtts och förtärt stora mängder alkohol 

tillsammans med ett antal andra personer, däribland A:s dåvarande sambo J. Senare på 

kvällen hamnade B och J tillsammans i badrummet i A och J:s lägenhet vilket gjorde 

den vid tidpunkten kraftigt berusade A svartsjuk. A började hugga i toalettdörren med 

en kniv som han hämtat i köket. Kort därpå öppnade J dörren och kom ut, till synes en-

sam. Vad som sedan hände blev inte till fullo utrett men alla instanser var överens om 

att A till slut utdelade tre knivhugg mot B, vart och ett dödligt, och att B avled på golvet 

i köket, samt att B direkt innan han mottog de dödande huggen tryckt ett borstskaft mot 

A:s hals. 

 A invände till sitt försvar nödvärn eftersom han, när huggen utdelades, var på 

väg att strypas med borstskaftet. Tingsrätten ansåg det utrett att A under hela förloppet 

burit kniven och att det under sådana omständigheter inte kunde anses föreligga någon 

nödvärnssituation. Det verkar inte ha spelat någon roll att A någon gång under händel-

seförloppet – såsom tingsrätten fann det utrett – varit i underläge och därmed nödgad att 

använda kniven.  

 Hovrätten gjorde en delvis annan bedömning. Först konstaterade den att A gått 

till angrepp mot B inne i badrummet och att B därmed försvarat sig genom att trycka 

borstskaftet mot A:s hals, vilket han hade rätt att göra i nödvärn. Eftersom B hade nöd-

värnsrätt kunde A i sin tur inte åberopa nödvärn mot detta våld men hovrätten ansåg att 

nöd alltjämt var möjligt (!) eftersom ”[A] i sin trängda belägenhet med borstskaftet 
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pressat mot sin strupe gripits av panik och uppfattat sin situation som livshotande.”53 

Att i detta skede utdela tre var för sig dödande knivhugg ansågs oförsvarligt men hov-

rätten lämnade ändå åtalet utan bifall med hänvisning till att A svårligen kunde besinna 

sig (nödexcess).  

 Hovrätten gjorde ett försök att stega genom förloppet för att på så sätt kunna 

bedöma varje våldsutövning var för sig. Det är dock svårt att utläsa huruvida det rör sig 

om resonemang kring subjektiva eller objektiva grunder i de olika stadierna. A hade, 

enligt detta synsätt, till följd av det första angreppet (A1) inte gett upp rätten att försvara 

sig mot B:s självförsvar.  

 HD lägger en något annan version av händelseförloppet till grund för bedöm-

ningen: att A inte gått till angrepp först, utan att B istället var den angripande (att B 

s.a.s. var A), vilket innebar att A (i tings- och hovrättens mening) ägde rätt till nödvärn 

när han brukade våld med kniven. Resonemanget blir härefter ointressant för denna 

uppsats eftersom det kom att handla om medvetandegrad och uppsåt hos A istället för 

eventuella rättfärdiganden. 

 

3.4 NJA 1980 s. 606 – Personalfest i Smedjebacken 

 

I Smedjebacken hade man personalfest för alla anställda på folkets hus. Även de an-

ställdas familjer var på plats. Två oinbjudna gäster, A och en vän till denne, kom sent på 

kvällen till lokalen. Båda var kraftigt berusade och avvisades direkt. A ville inte efter-

komma uppmaningen att lämna lokalen och handgemäng uppstod. I detta handgemäng 

tog A strypgrepp på B (åtalspunkt 1). Dessutom tog A emot och utdelade knytnävsslag i 

ansiktet i en kamp med Bx (åtalspunkt 2). Tumultet fortsatte sedan ut på gatan utanför 

lokalen. A drog då en kniv mot Bx (åtalspunkt 3) som tillsammans med B flydde till en 

närliggande bensinmack där han stötte på By och Bz. En kvartett bestående av B, Bx, By 

och Bz beväpnade sig med påkar och gick till motattack mot A (åtalspunkt 6). I sam-

band med den senare situationen svepte A med sin kniv och träffade därmed såväl Ing-

Britt J som B med hugg och rispningar (åtalspunkt 4 och 5).  

 Detta händelseförlopp resulterade i sex åtalspunkter enligt ovan gjorda indel-

ning, rörande olika gärningsmän för våld riktat åt diverse håll; för A:s del fyra fall av 

misshandel och ett fall av olaga hot (åtalspunkt 1-5 ovan), för Bx två fall av misshandel 

                                                 
53 Formuleringen antyder närmast att HovR:n ansåg A befinna sig i putativ snarare än objektiv nöd.  
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(åtalspunkt 2 och 6) och för By och Bz ett fall av misshandel (åtalspunkt 6). Dessutom 

stämdes B i ett separat åtal för dennes inblandning i den avslutande misshandel som 

motsvarade åtalspunkt 6 i det första åtalet.  

 Tingsrätten konstaterade snabbt att åtalspunkt 1 skulle vinna bifall. Rörande 

punkterna 2-5 hade A åberopat nödvärn. I punkt 2 hävdade även Bx att han handlat i 

nödvärn. Domstolen konstaterade att A ”uppenbarligen gått till anfall” varför inte A, 

men alltjämt Bx, hade nödvärnsrätt i det skedet. Även för de övriga punkterna nekades 

A nödvärnsrätt med hänvisning till att han var ”angriparen”, och han fälldes därför på 

samtliga åtalspunkter.  

Alla tilltalade i åtalspunkt 6 åberopade nödvärn. Tingsrätten accepterade att Bx 

alltjämt befann sig i en nödvärnssituation (och som man får förstår det att också de med-

tilltalade då ägde rätt att hjälpa Bx) men att det våld som utövades var uppenbart oför-

svarligt.  

I det separata åtalet mot B (som också tagits in i NJA-referatet och som HovR:n 

behandlar tillsammans med de andra punkterna) åberopade han nödvärnsrätt men neka-

des sådan och fälldes därför till ansvar för misshandel. Varken B (som ju blev kniv-

stucken av A) eller A hade alltså enligt tingsrätten rätt att åberopa nödvärn.  

Endast åtalspunkt 6 och det separata åtalet mot B fullföljdes till HovR:n, vilken 

(som det får förstås) fastslog att nödvärnsrätt visserligen förelåg för alla tilltalade (som 

fullföljt talan) men att denna rätt överskridits. HD fastställde HovR:ns dom.  

Avgörandet illustrerar på ett bra sätt de processuella och juridiska svårigheter 

som uppstår vid växelvis våldsutövning från olika aktörer mot varandra i uppdelade 

men sammanhörande skeenden. A fälldes alltså till ansvar för uppsåtligt våld mot B 

eftersom han inte mot B i detta skede ansågs ha nödvärnsrätt. Detta trots att B ingått i 

den mobb som tillsammans klart överskridit nödvärnsrätten och därmed agerat brottsligt 

mot A, dvs. utsatt denne för ett brottsligt angrepp. Inte heller har Bx ensam ansetts vara 

berättigad till nödvärn (i det separata åtalet) mot A. Vi verkar ha befunnit oss i ett nöd-

värnslöst tillstånd. 

Förmodligen hade A – som ju utsatts för ett uppenbart oförsvarligt våld med till-

hyggen från ett flertal personer – utan det förspel som ägt rum innan situationen haft rätt 

att åberopa nödvärn. Till följd av att han satte igång händelseförloppet och spätt på sin 

angriparstämpel genom att till synes oprovocerat sticka kniven i Ing-Britt J verkar han 
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ha försuttit den möjligheten: ”omständigheterna har inte varit sådana att [A] kan till sitt 

försvar åberopa nödvärnsrätt”.54  

 

3.5 Svea hovrätts dom 2013-11-13 i B 7271-13 – Guldsmedsmordet  

 

A hade tillsammans med två okända gärningsmän trängt in i makarna B och Yvonne 

K:s lägenhet i syfte att dels råna paret på värdesaker i hemmet, dels (och främst) komma 

över nycklar och koder till den guldsmedsbutik som B ägde. Direkt när de tre gärnings-

männen kom in i lägenheten utdelades en del lindrigt våld först mot makan (som var 

ensam hemma vid det tillfället) och senare även mot B. Paret K bands med grova bunt-

band och var under vissa perioder belagda med ögonbindel. Vid något tillfälle visades 

en pistol som A haft med sig för paret K. Medan A höll vakt begav sig de två andra in-

kräktarna till guldsmedsbutiken. De tre gärningsmännen fortsatte att kommunicera via 

mobil.  

Rörande det som senare hände låg följande till grund för bedömningen. Händel-

seförloppet drog ut på tiden. Vid ett tillfälle när förövarna i guldsmedsbutiken inte lyck-

ades komma in i ett kassaskåp eskalerade situationen i lägenheten varvid dödshot och 

andra hot om allvarlig misshandel uttalades från A till B, för att A och kompanjonerna 

skulle får fram den information som behövdes. I detta skede var B inte bunden. Han 

gick till köket, där han fick tag i en större kniv från ett knivställ på köksbänken, och 

angrep med denna kniv A med ett hugg mot huvudet. A lyckades parera hugget men 

blev skuren över ögonbrynet och bredvid ögat. A började blöda kraftigt och hans ena 

öga blodfylldes. Både B och A hamnade i samband med detta i tumult på golvet. Ska-

dad bestämde  sig A för att lämna lägenheten. Han backade en inte alldeles kort stund 

senare ut i hallen mot ytterdörren som stod på vid gavel till följd av att B:s maka passat 

på att lämna lägenheten under knivslagsmålet. Under tiden som A backade höll han upp 

händerna och markerade på så sätt att han hade avbrutit (eller åtminstone var i färd med 

att avbryta) sitt brottsliga angrepp och att han hade för avsikt att lämna lägenheten. B 

hade i detta skede åter fått tag i kniven och kom mot A samtidigt som han uttalade 

dödshotelser. A sa då något i stil med ”stopp, stanna, ta det lugnt”, samtidigt som han 

lyfte den pistol som han haft i jackfickan hela kvällen. B efterkom inte uppmaningen 
                                                 
54 Det kan ju också vara så att bedömningen är rent rättslig, alltså att omständigheterna som lades till 
grund för bedömningen innebar att något relevant brottsligt angrepp varken pågick eller var överhängan-
de.  
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utan gjorde istället ett utfall mot A, varpå A avlossade ett skott som träffade B i bröstet. 

Skottet slet av stora kroppspulsådern, med följden att B avled relativt omgående.  

I rättegången invände försvaret att A handlade i tillåtet nödvärn när han avlossa-

de skottet eftersom B precis var i färd med att utdela ett dödligt knivhugg mot honom. 

Tingsrätten tog den rättsliga problematiken på allvar och domskälen är både omfattande 

och pedagogiska. 

Till en början konstaterades att knivskärningen från B i ansiktet på A skedde i 

nödvärn och att A därför inte hade någon rätt att försvara sig mot den. B:s handling i det 

skedet var rättfärdigad. Nödvärnsrätt förelåg alltjämt också för B när han förflyttade sig 

ut i hallen med kniven höjd. När B sedan, i ett skede då A markerat sin avsikt att lämna 

lägenheten och också var mycket nära ytterdörren, gick till attack med dödligt våld an-

såg tingsrätten att den nödvärnshandlingen stod i sådan disproportion till det angrepp 

som (numera) hotade B att det var uppenbart oförsvarligt. A brottsliga angrepp på B var 

alltså enligt domstolen i detta skede inte längre fullt så allvarligt som tidigare, varför det 

inte fick avvärjas med dödligt våld.  

Konsekvensen av denna delslutsats var enligt tingsrätten att B:s angrepp på A 

var brottsligt och att A då hade rätt att avvärja detta med åberopande av nödvärn. Här 

finns alltså inga andra dimmiga hänsynstaganden exempelvis av karaktären ”A var an-

gripare” som förtar den legala rätten till nödvärn.  

Även fast A tillerkändes en nödvärnsrätt kom tingsrätten fram till att A:s hand-

lande också var uppenbart oförsvarligt, men nu på grund av att mindre ingripande hand-

lingsalternativ – såsom att skjuta i golvet eller i taket – skulle ha använts av A för att 

freda sig. A fälldes därför till ansvar, men med beaktande av att situationen utan att vara 

straffri varit sådan som avses i 24 kap BrB rubricerades gärningen som dråp (29 kap. 4 

§ BrB). Nöd mot nödvärn aktualiserads aldrig eftersom nödvärnsrätten i attack två an-

sågs ha övergått från B till A. Av samma anledning diskuterades inte heller putativt 

nödvärn. 

Hovrätten hade ett liknande synsätt men ansåg att B:s handlande i hallen genom 

knivutfall nummer två höll sig inom ramen för det icke uppenbart oförsvarliga. Detta 

ansågs vara fallet bland annat mot bakgrund av att man inte funnit det klarlagt att A 

hade markerat sin avsikt att lämna lägenheten och att det förflutit en relativt kort tid 

mellan tumultet i köket och händelserna i hallen. Under denna tid kunde angreppet (A:s 

angrepp på B) inte ha skiftat i karaktär särskilt mycket och pariteten mellan det hotande 

(dödligt våld från A mot B) och det kränkta (dödligt våld från B mot A) var därför inte 
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uppenbart oförsvarlig. I och med att B:s angrepp därmed inte var brottsligt skedde A:s 

skjutning inte i nödvärn. Hovrätten övergick då till att pröva A:s möjlighet att frikännas 

med hänvisning till putativt nödvärn, alltså att A trott sig vara utsatt för ett brottsligt 

angrepp och handlat därefter. Därvid ifrågasattes inte att A varit helt övertygad om att B 

skulle komma att hugga honom igen, men att skjuta B i det läget ansågs ändå uppenbart 

oförsvarligt. Eftersom handlingen ansågs vara uppenbart oförsvarlig kunde den heller 

inte rättfärdigas med nöd (som ju bara kan rättfärdiga försvarliga handlingar). Gärning-

en rubricerades därför som mord istället för dråp vilket fick till följd att straffet skärptes. 

HD meddelade (något förvånande och tyvärr) ej prövningstillstånd.  

Istället för att anlägga ett förenklat helhetsperspektiv på hela händelseförloppet 

har domstolarna systematiskt stegat i händelseförloppet och därvid varit öppna dels för 

tanken att nödvärnsrätten kan ”hoppa” mellan de inblandade, dels att såväl putativt nöd-

värn som nöd skulle kunna stå till buds för A. 

 

3.6 Summering – rättspraxis rörande våld mot självförsvar 

 

Som tidigare antytts finns ”sammanfogande” tendenser i praxis: A anses angripa B oav-

sett hur situationen utvecklas. När istället, undantagsvis, situationen bedöms utifrån vad 

som faktiskt har hänt märks att gällande rättsregler i vissa avseenden kan fungera på ett 

relativt ändamålsenligt sätt. Med andra ord: om nödvärnsrätten i linje med lagtextens 

utformning tillåts flytta mellan A och B, och att A därvid alltid tillskrivs en nödvärnsrätt 

mot brottsliga angrepp skulle en del problem försvinna. Däremot kvarstår alltjämt en 

stor osäkerhet rörande de problem som beskrivits i kapitel 2 och som uppstår då B för-

svarat sig med icke brottsligt våld. Något klart besked om den saken finns inte i praxis. 
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4 A:s berättigade (?) intresse av liv och hälsa 
 
”[Å]tskilliga intressen, som bestå eller likväl synas bestå för den enskilde, kunna väl vara av en beskaf-

fenhet, att de åtminstone under vissa omständigheter icke kunna av samhället skyddas på bekostnad av 

andra intressen.” 

            Straffrättskommittén i SOU 1923:9 

 

4.1 Allmänt 

 

Av det som hittills berörts står klart att A har att räkna med att utsättas för en stor 

mängd självförsvarsvåld som rättsordningen ställer sig bakom (eller åtminstone inte 

bestraffar). A:s intresse av skydd för sin person har som en konsekvens av dennes beslut 

att attackera någon onekligen nedprioriterats till förmån för andras, exempelvis angripa-

rens intressen.  

I detta något mer ideologiska avsnitt diskuteras hur pass, om något, mycket 

mindre skyddsvärd A egentligen bör anses vara, givet det faktum att denne faktiskt gett 

sig på B i första skedet. Det rör sig till stor del om en analys av argumentationslinjer 

och tendenser i förarbeten och praxis. Diskussionsutfallet tjänar som ett mer allmänt 

svar på frågan: varför (eller varför inte) A borde ha rätt att åberopa nöd mot icke brotts-

liga angrepp (vilket är en potentiell lösning för A som presenteras längre fram i kapitel 

5).  

 

4.2 Ideologiska förklaringar till A:s försämrade position 

 
4.2.1 Allmänt 

Det finns åtskilliga exempel på beteenden som motsvarar rekvisiten i ett straffbud utan 

att förövaren därmed begår en otillåten gärning. Det rättsliga stödet för ett sådant rätt-

färdigande finns i både skrivna och oskrivna regler.55 Läkaren som skär i sin patient och 

hockeyspelaren som uppsåtligen slår motståndaren med sin klubba straffas normalt sett 

inte, med hänvisning till social adekvans och samtycke. I dessa fall är det alltså rättfär-

digat att aktörerna får företa annars rättsvidriga handlingar, utan att det ifrågasätts eller 

                                                 
55 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 208 ff.  
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uppfattas som stötande.56 Omvänt utsätts någon för läkarens skalpell och hockeyspela-

rens ilska utan att vara berättigad till rättsordningens stöd i dessa lägen. 

 Nödvärn är en sådan lagstadgad grund som rättfärdigar ett annars brottsbeskriv-

ningsenligt beteende. Därför straffas inte B när han i nödvärn slår A och A, som utsätts 

för detta våld, får inte heller upprättelse i form av rättsordningens stöd. Varför är det då 

på detta viset? Varför måste A utstå våld som är icke uppenbart oförsvarligt utan att ha 

rätt att försvara sig med nödvärn? 

 

4.2.2 Samtycke 

 

En anledning till A:s försämrade position kan vara resonemang och ideologier rörande 

samtycke. Sedan lång tid tillbaka har samtycke från den som utsätts för våld eller annat 

kriminaliserat beteende varit en rättsligt relevant omständighet. Den bärande tanken är 

att varje medborgare disponerar över sitt eget liv och sin egen hälsa och därför har rätt 

att medge kränkningar av detta.57 Det har också uttryckts så att den personliga hand-

lingsfriheten har getts företräde framför något annat intresse – exempelvis statens in-

tresse av att hålla nere våldsanvändningen – till den grad ett samtycke är straffrättsligt 

giltigt.58 Ett annat, relaterat, sätt att se på saken är att det vid samtycke inte uppkommer 

någon straffrättsligt relevant skada.59 När ett samtycke till en viss handling föreligger 

upphör den gärning som det samtyckts till att vara otillåten, den skiftar karaktär såväl 

rättsligt som moraliskt; en handling som tidigare var otillåten och fel blir tillåten och 

(åtminstone) inte fel, vilket innebär ett erkännande av den samtyckandes dispositionsrätt 

över berört intresse.60  

Samtycket behöver inte lämnas uttryckligen. Även ett konkludent handlande kan 

vara tillräckligt för att göra en annars straffbar handling tillåten såsom utförd med sam-

tycke. Exempelvis har den som gett sig in i någon form av slagsmålslek fått leken tåla, 

trots att konsekvenserna av det våld som utdelats var relativt allvarliga.61 Argumentet 

verkar vara att den som inlåtit sig i en kamp helt enkelt får utstå de förutsägbara konse-
                                                 
56 Fina ord att sätta på skillnaden mellan att någonting motsvarar beskrivningen i straffbudet och att nå-
gonting motsvarar andemeningen med kriminaliseringen är formell respektive materiell typicitet, se Agge 
(1964), s. 324 ff.  
57 Leijonhufvud och Wennberg, s. 97. 
58 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 226.  
59 Agge (1948), s. 198 f., bygger ett sådant resonemang på den latinska termen volenti non fit injuria – 
den samtyckande tillfogas ingen skada. Se också Lernestedt (2003), s. 218 ff., med hänvisningar. 
60 Asp (2010), s. 83.  
61 NJA 1993 s. 553.  
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kvenserna av utmaningen. Att oprovocerat attackera någon på sätt som A gör i uppsat-

sens utgångspremiss påminner om en sådan situation. Idén är då alltså att A under sitt 

initiala angrepp har varit så införstådd med den tänkbara följden att B försvarar sig mot 

A1, att A genom att gå till attack har samtyckt till att bli utsatt för självförsvaret. I och 

med detta aktualiseras de ideologiska aspekterna som nämns ovan: A har valt att sätta 

sitt intresse till liv och hälsa åt sidan genom samtycket till B:s utövande av försvarsvåld.  

På detta tema resonerade HD i NJA 1999 s. 460 när B, som stod åtalad för att ha 

tilldelat A ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet, inför HD åberopade målsägandens tysta 

samtycke som en rättfärdigande omständighet. A hade nämligen gjort vissa utfall mot B 

innan B i sin tur slog A. HD godtog visserligen att A provocerat fram B:s angrepp med 

våld, men anförde samtidigt att ”[a]v den omständigheten att någon riktat våld mot en 

annan person kan emellertid inte slutsatsen dras att han också accepterat att bemötas 

med sådant våld.”62 Mot bakgrund av detta kunde inte ett rättsligt relevant samtycke 

anses föreligga. I samma riktning talar äldre förarbetsuttalanden där det uttryckligen 

anges att den som provocerat fram ett angrepp inte på grund av detta helt förlorat rätten 

att i sin tur åberopa nödvärn för att avvärja det våld provokationen frammanat.63  

Det kunde vara möjligt att resonera kring att A är likgiltig till att bli utsatt för 

självförsvarsvåld på grund av hans insikt om B:s vilja att försvara sig när det första an-

greppet företas. Ett sådant synsätt är dock konstruerat och hör hemma på den subjektiva 

sidan av brottsbegreppet och inte inom resonemang för faktiskt samtycke som ju hand-

lar om att man går med på / vill någonting.64 I själva verket är det nog så att A:s vilja är 

att helt ostört få utdela våldet och slutföra sitt angrepp utan att själv drabbas av någon 

skada. Det ligger väl i illviljan att begå den otillåtna gärning som attacken utgör att 

summan av skadorna ska utfalla till B:s nackdel; A vill tillfoga B smärta (eller dylikt) 

utan att själv utsättas för samma behandling.  

Det framstår sammantaget som krystat att påstå att den som angriper någon an-

nan har gått med på att i sin tur utsättas för våld. Samtyckesanalogin haltar därmed och 

HD:s slutsats från NJA 1999 s. 460 är därför rimlig.  

 
                                                 
62 NJA-referatets s. 463 f. Se också Jareborg (1994), s. 157, som talar om att samtycke till en risk inte är 
samma sak som samtycke till en uppkommen skada.  
63 SOU 1923:9, s. 165 och SOU 1934:56, s. 24 f. Det uttalas inte explicit men det totala intrycket, sett till 
valda lösningar och strukturer mellan dessa, är att de handlingar som avses inte är sådana som i sig är 
straffbelagda. Sådana ”provokationer” som utgör en brottslig handling kommer ju i sig systematiskt att 
utesluta nödvärn, åtminstone till en viss gräns.  
64 Jareborg (1994), s. 171. Gränsen mellan likgiltighet och att ”gå med på” någonting är inte alldeles lätt 
att dra.  
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4.2.3 Teorier om samhällskontraktet 

 
En teori som ofta åberopas för att motivera varför en individ ska avhålla sig från vålds-

utövning (och annat otyg) är samhällskontraktet.65 Tanken är att staten förbehåller sig 

ett våldsmonopol i utbyte mot att den tillhandahåller ett visst skydd och garanterar lugn 

och säkerhet för medborgaren. Det åligger alltså individen att leva i enlighet med vissa 

regler som innebär en inskränkning av handlingsfriheten och det åligger staten att till-

handahålla med funktioner som kan upprätthålla ordningen, exempelvis polisväsende 

och domstolar.66 Samhällsmedborgaren har i och med detta en skyldighet mot såväl stat 

som medmänniskor att avhålla sig från våld. 

När A går till oprovocerat angrepp mot B (A1) utgör detta ett kontraktsbrott från 

A:s sida; A har alltså i någon mån aktivt valt att i detta läge inte uppfylla sin del av avta-

let. En direkt konsekvens blir då att samhället å sin sida inte heller längre behöver upp-

rätthålla sitt åtagande att skydda A. A är genom sitt kontraktsbrott plötsligt inte längre 

skyddsvärd, vilket manifesteras genom frånvaron av rättsligt stöd i den efterföljande 

prövningen.  

För B:s del får A:s överträdande också konsekvenser. När A valt att tillfälligt 

ställa sig utanför kontraktsförhållandet har detta inneburit att B utsätts för sådant våld 

som staten åtagits sig att förebygga. Staten har med andra ord i det läget misslyckats 

med att uppfylla sin del av avtalet: att skydda sina invånare. Detta innebär att det då 

istället står B fritt att själv avvärja angreppet:  

 

”i sådana fall, i vilka anlitande av statsorgan skulle leda till ett ödesdigert dröjs-

mål […], måste samhället lämna de enskilda fritt att själva skydda sina intres-

sen.”67 

 

                                                 
65 En sådan teoretisering är enligt vissa konstruerad. Robert Nozick sa: ”The social contract ain´t worth 
the paper it´s not written on”. Oaktat detta har modellen flera anhängare av olika skolor och synsättet kan 
ha bäring på de olika aktörernas anspråk i dessa lägen.  
66 Denna tankegång har varit bärande vid utformningen av svensk (straff)rätt. Se exempelvis SOU 1923:9 
s. 157: ”samhället kan i regel icke tillåta en enskild person ett ingrepp i en annans rätts område, utan mås-
te, […] i huvudsak förbehålla sig att själv verkställa dylika ingrepp genom sina därför avsedda organ, 
såsom polismyndigheter och de med rättskipningen och domar verkställighet betrodda statsorganen”. 
Även andra etiska teorier kan insorteras i och underbygga teorin om samhällskontraktet. Exempelvis 
skulle ett utilitaristiskt konsekventiellt ställningstagande också motivera att staten har våldsmonopol, 
eftersom detta skulle innebära det bästa totala utfallet för samhället.  
67 SOU 1923:9, s. 157.  
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Dessutom har A brustit i sitt åtagande mot B genom A1. Detta innebär att B inte heller 

gentemot A är moraliskt förpliktigad att avhålla sig från våld. Teorier om samhällskon-

traktet skulle på flera sätt kunna ge en förklaring till att A har att utstå våld från B.  

 

4.2.4 Summan av delarna – intressekollisionen  

 

Ytterligare ett annat (och det kanske mest rimliga) sätt(et) att se på saken är att det inte 

alls är fråga om att A:s intresse självständigt efterges till följd av hans angrepp på B, 

utan att det istället sker en intresseavvägning där det räcker att ena vågskålen är lite 

tyngre än den andra för att vågen ska tippa över. Det är alltså tillräckligt att A i förhål-

lande till B ges en lägre position.68 

På flera håll uttalas att de rättfärdigande omständigheterna nöd och nödvärn utgör 

fall av intressekollisioner, där ett intresse måste ge vika för ett annat.69 Detta är också 

karaktäristiskt för överfall som till sin natur utgörs av kränkningar av intressen. Redan 

det faktum att det talas i termer av ”kollision” antyder direkt att båda sidorna har bety-

delse; om A:s liv och hälsa till följd av det första angreppet helt skulle tappa värde vore 

det märkligt att ens resonera i termer av ”kollision”.  

Intressant nog ställs i detta sammanhang på senare tid (vad gäller nöd och nöd-

värn) den angripnes intresse att avvärja ett angrepp mot samhällets intresse att motverka 

en upptrappning av våldsanvändningen i samhället.70 Med en sådan uppställning faller 

A:s intresse till liv och hälsa bort och anses inte vara en relevant faktor i sammanhang-

et.71 I själva verket har vi (borde vi ha) A:s intresse av liv och hälsa på ena sidan, och 

B:s intresse av liv och hälsa på den andra sidan. Emellertid har samhället ett intresse av 

att inte straffa B när han agerar för att stävja A:s angrepp på rättsordningen, (se resone-

mang under avsnitt 5.1). Någonstans där mittemellan har vi också intresset av att våldet 

i samhället inte trappas upp, ett mellanliggande hänsynstagande som kunde gynna såväl 

A – genom en mindre generös nödvärnsrätt för B – som B, genom att han ges en större 

rätt att stävja våldsamma angrepp.72 Den tolkning som gjorts verkar innebära att vålds-

                                                 
68 Agge (1965), s. 360 f., menar att det inte finns någon större skillnad mellan fall av intressekollision och 
fall där något skyddsintresse saknas. 
69 Se bland annat SOU 1923:9, s. 151 och SOU 1988:7, s. 68.  
70 SOU 1988:7, s. 68 och prop. 1993/94:130, s. 29 f.  
71 Hur respektive sida av kollisionen formuleras får stor inverkan på utfallet och det finns därmed anled-
ning att vara försiktig med vilka antaganden som görs i denna operation, se Agge (1948), s. 188 ff.   
72 Se om brottsbekämpande syften med nödvärnsinstitutet, SOU 1923:9, s. 168 f.  
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dämpande strävanden stärker A:s position, eftersom det huvudsakliga hotet uppfattas 

vara en upptrappad självbeväpning till förberedelse av eventuellt nödvärn.73  

Trots detta, och kanske främst på grund av att A är den som angripit B och där-

igenom ”upprest sig mot rättsordningen” kommer resultatet av kollisionen att vara att 

B:s intresse står starkast. I det nödvändiga valet mellan två intressen är det rimligt att 

prioritera den som bär minst ansvar för situationens uppkomst. Därmed inte sagt att B i 

oinskränkt utsträckning har företrädesrätt; exempelvis A:s intresse av att leva måste 

rimligen, oaktat hur klandervärd han är i fråga om kollisionens uppkomst, väga tyngre 

än B:s intresse av att inte få en örfil. A:s sämre position leder till att hans intresse väger 

lättare än B:s när situationen är sådan att rättsordningen tvingas välja det ena på bekost-

nad av det andra.74  

En annan, relaterad, förklaring till A:s obefintliga möjlighet att åberopa nödvärn 

finns i NJA 2005 s. 237, där HD uttalar att en bedömning av en nödvärnshandling ska 

göras med ”utgångspunkten att fråga är om en försvarsåtgärd mot det angrepp som rik-

tas mot honom”, och fortsätter: ”Någon rätt till nödvärn föreligger därför i princip inte 

när två eller flera personer kommit överens om att ’göra upp’”.75 Det enkla argumentet 

är att nödvärn är en självförsvarsåtgärd och att A2 inte är en sådan försvarsåtgärd som 

avses, varför nödvärn inte är tillgängligt för A.76 

 

4.3 Synen på A:s intressen 

 
4.3.1 Lagstiftning och förarbeten 

Som står klart vid det här laget krävs, för nödvärnets aktualiserande, att det föreligger 

ett (fullständigt) brottsligt angrepp. Ett sådant krav flyttar initialt fokus från den angrip-

ne till angriparen (från B till A): det blir fråga om en jakt på nödvändig klandervärdhet 

hos A. Istället för att det bara konstateras att B objektivt är utsatt för våld och att han 

därmed har rätt att avvärja detta våld krävs också att A, som primärt utsätts för B:s av-

                                                 
73 SOU 1988:7, s. 66. Resonemanget förs i detta sammanhang mot en utökning av nödvärnsrätten, vilket 
kan förklara placeringen av de olika intressena.  
74 Så som Agge (1965), s. 359 f., påpekar kan nog inte intressekollisionen formuleras så avskalat i det 
konkreta fallet, där en mångfald av faktorer i själva verket spelar in i olika riktningar.  
75 NJA-referatets s. 246.  
76 Liknande resonemang återfinns hos Blomkvist på s. 20, som resonerar kring att duellanter inte bör ha 
rätt att åberopa nödvärn när man gett sig in i ett slagsmål: ”Kan nu båda kämparna med fog anses ha varit 
lika goda kålsupare eller kan man annars förutsätta att ingen av dem haft något emot att ge den andre 
stryk, ter det sig märkligt att över huvud taget tala om nödvärn”.  
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värjande våldsutövning, uppfyller även de subjektiva delarna av brottsbegreppet och 

därigenom är klandervärd.77 Även om saken inte närmare motiverats på det sättet i yng-

re förarbeten är det just den tanken som lyfts tidigare.78 Inledningsvis konstateras att 

detta utgör ett erkännande av A som en individ värd att ta hänsyn till. 

I senare förarbeten har skett ett fokusskifte från A till B: det talas inte längre i 

termer av hur mycket A ska tvingas utstå, utan istället hur mycket B har rätt att göra.79 

De utredningar som ägde rum i början på förra seklet lyfte dock frågan om A:s ställning 

med en annan skärpa.  

I äldre tider var, som tidigare har berörts, nödvärnet inom den svenska straffrät-

ten uppdelat i två: en så kallad absolut del och en relativ del.80 I SL stadgades således 

bland annat att den som avvärjde ett överfall som innebar trängande fara var saklös för 

den skada som avvärjandet innebar. Den absoluta nödvärnsrätten aktualiserades när 

någon befann sig i en specialvariant av den situation som idag faller under 24 kap 1 § 2 

st 1 p BrB, och medgav att den angripne fick göra vad helst som var nödvändigt för att 

avvärja angreppet. En nödvärnshandlings tillåtlighet var – såvida det föll under aktuell 

reglering – oberoende av vilket intresse som hotades hos den angripne och vilka konse-

kvenser motvärnet ledde till för angriparen, givet att det var vad som krävdes för att 

avvärja angreppet. Den relativa nödvärnsrätten aktualiserades istället vid övriga brotts-

liga angrepp av mindre trängande karaktär, och krävde för att vara tillåten därtill att det 

inte förelåg ett uppenbart missförhållande mellan hotat och kränkt intresse. SL:s lydelse 

för de båda lagrummen återfinns i bilaga 1.  

Den straffrättskommitté som arbetade fram ett förslag till det som sedermera 

blev nuvarande BrB, ansåg det tvivelaktigt att behålla den absoluta nödvärnsrätten efter-

som den helt eftergav angriparens intresse till förmån för den angripnes.81 Exemplet 

som anfördes i förarbetena till stöd för det orimliga i då rådande rättsläge var att ett ab-

solut nödvärn teoretiskt skulle medge en rätt för en markägare att – om så krävdes – 

avvärja en pågående äppelstöld (”pallning”) med hageleld riktad mot den ofta unge tju-

                                                 
77 Detta kritiserades som främmande för tillämpningen i SOU 1934:56, s.43 ff., där de sakkunniga mena-
de att fokus bör ligga på den objektiva gärningen som den angripne utsätts för.  
78 SOU 1923:9 s. 160 f.  
79 Prop. 1962:10 del B, s. 323 ff. och prop. 1993/94:130, s. 29 f.  
80 Se om uppdelning under kapitel 2. Det kan emellertid diskuteras om begreppet ”absolut nödvärn” ger 
en korrekt bild av vad det egentligen var fråga om. Den enda reella skillnaden mot idag var att den del av 
bedömningen som idag tar sikte på pariteten mellan det hotade och det kränkta intresset inte existerade, 
givet att det rörde sig om situationer som hamnade under det som numera utgör angreppsnödvärnet. 
81 SOU 1953:14, s. 390 f.  
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ven.82 Att det absoluta nödvärnet togs bort indikerar en ökad hänsyn till A, att denne 

inte helt utan avvägningar kan offras i obegränsad utsträckning bara för att han gjort sig 

skyldig till någon typ av angrepp.  

En granskning av förarbeten över tid visar en bild som återspeglar sådana för-

ändringar i fråga om hänsyn till A som framträtt genom lagförändringarna. För cirka 90 

år sedan talades det (SOU 1923:9) om att den nödvärnshandlande i mycket liten ut-

sträckning var skyldig att offra sina egna intressen till avvärjande av ett brottsligt an-

grepp. 

  

”[Det ligger] icke i nödvärnets väsen, att den angripne skulle vara skyldig att, 

till förmån för angriparen, välja en möjlighet att rädda sig genom en uppoffring 

av någon rättighet och intresse, som tillkommer honom själv; detta kan icke 

fordras, även om detta intresse i och för sig är betydligt mindre värt än den ska-

da, som kommer att tillfogas angriparen.”83 

 

Ett något högre krav på den angripne ställdes i nästa offentliga utredning, SOU 

1934:56. 

 

”[Kravet] innebär icke, att man är skyldig att istället för att tillgripa nödvärnsåt-

gärder uppoffra egna rättsligt skyddade intressen annat än såvitt fråga är om en 

rent minimal uppoffring.” 84 

 

”Svaret [på spörsmålet rörande skyldighet att avvika från platsen istället för att 

försvara sig] beror på om man är berättigad att vistas å platsen eller ej. Har man 

sådan rätt, är man ej skyldig att vika, såvida ej uppoffringen av intresse är mi-

nimal.”85 

 

I betänkandet och propositionen till det som sedermera ledde till införandet av brotts-

balken tolkades skyldigheten (och uttalandet från 1934 års sakkunniga) som att:  

  

                                                 
82 A. st. 
83 SOU 1923:9, s. 163 
84 SOU 1934:56, s. 24. Min kursivering. 
85 A. st. Min kursivering på sista satsen. 



 
 

40 

”Denna avvägning synes […] böra ske på det sättet, att den angripne väl har en bred 

marginal för sitt handlande men likväl ej får avstå från att bruka sitt omdöme om vad 

som kan vara rimligt.”86  

 

Så långt vad gäller B:s rätt (och skyldighet) att agera och vad det säger om lagstiftarens 

syn på A. I den sparsamma utsträckning A2 har diskuterats direkt (och alltså då mer rakt 

vilka alternativ A har och bör ha) har försvarsmöjligheten ofta avfärdats med hänvisning 

till att B:s försvar varit rättsenligt och att angreppet på A därigenom inte varit brotts-

ligt.87 Det handlar om ett formfel i B:s motangrepp som leder till att nödvärnsrätt för A 

inte föreligger, och inte något uttryckligt ställningstagande rörande A:s (icke) skydds-

värdhet. Istället är tonen ofta tvärtom att A inte helt eftergett sina intressen genom klan-

dervärt handlande.  

I SOU 1923:9 diskuterades gränsdragningen mellan det absoluta och det relativa 

(det ”stora” och det ”lilla”) nödvärnet och vad som närmare avsågs med begreppet 

”överfallen”, som var en förutsättning för det absoluta nödvärnet. Frågan var om A 

kunde åberopa det absoluta nödvärnet för att avvärja B:s angrepp. Slutsatsen blev att 

under det absoluta nödvärnet ”icke komma de fall, då den angripne själv från början 

varit den anfallande”,88 men att sådana fall istället (som det måste förstås, även om det 

inte uttalas explicit) hamnar under det relativa nödvärnet. I samma utredning nämndes 

också att den som provocerat fram en attack inte ska ha försatt sin chans att åberopa 

nödvärn för att avvärja denna attack, även om provokationen i sig är brottslig och har 

gjorts med syfte att framkalla en nödvärnsrätt.89 

Det hette vidare i SOU 1934:56, i liknande ordalag, att den som med våld eller 

hot om våld gått till anfall mot annan och därigenom provocerat fram ett angrepp inte 

kan anses ”överfallen” på ett sätt som berättigar till det absoluta nödvärnet.90 Anled-

ningen till detta var, enligt de sakkunniga, att en sådan tolkning tillskrivits överfallsbe-

greppet tidigare (vid tillkomsten av missgärningsbalken). Det konstaterades i utredning-

en att det, för gällande rätts vidkommande, inte finns någon anledning att göra avsteg 

                                                 
86 SOU 1953:14, s. 390. 
87 Se bl.a. SOU 1934:56, s. 23 och KBrB under 24:1.  
88 SOU 1923:9, s. 168.  
89 SOU 1923:9, s. 161 f. Det framgår inte av skrivningen vilka brott som avses men av systematiken bör 
följa att endast sådana som i sig inte grundar nödvärnsrätt för den provocerade kan vara aktuella, helt 
säkert är dock inte detta.  
90 SOU 1934:56, s. 26 f.  
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från en sådan ordning eftersom, vid tiden för utredningen (till följd av strafflagens då 

nya 5 kap 10 § – det relativa nödvärnet, se bilaga 1), 

 

”en nödvärnsrätt [alltid], om ock av mindre omfattning, står även den till buds, 

som, ehuru han från början själv […] givit anledning till ett angrepp från annans 

sida, övar våld för att avvärja detsamma”.91 

 

Vidare: 

 

”Ett […] spörsmål gäller förefintligheten av nödvärnsrätt vid självförvållade 

nödvärnssituationer. […] Frågan om nödvärnsrätten i sådant fall bortfaller bör 

besvaras nekande. Avgörande härför får anses vara, att lagen […] vid angrepp å 

person av den beskaffenhet, som omtalas i 5 kap. 7 §, tagit hänsyn till den 

omständigheten, att den angripne själv på ett visst kvalificerat sätt givit anled-

ning till angreppet, och därvid beaktat denna omständighet allenast på så sätt, 

att nödvärnsrätten i dylikt fall begränsas till den omfattning, som stadgas i 5 

kap. 10 § [(det absoluta nödvärnet)]. Därav får anses följa, att lagen i övrigt icke 

tillagt det förhållandet att en nödvärnssituation är självförvållad någon betydel-

se för frågan om nödvärnsrätt är för handen.”92 

 

Det skulle alltså innebära att A, enligt båda utredningarnas ståndpunkter, visserligen 

inte kunde åberopa det absoluta nödvärnet för att rättfärdiga A2, men att det relativa 

nödvärnet alltjämt skulle stå till buds. Även om A alltså provocerat fram ett angrepp 

genom våld på B på ett sådant sätt att han inte kunde anses ”överfallen” av B (och att 

den absoluta nödvärnsrätten därmed inte står till buds för A), hade A ändå rätt att åbero-

pa det relativa nödvärnet för att bemöta B:s framprovocerade angrepp. I samma betän-

kande uttalas emellertid på s. 23 att ett angrepp som är en rättfärdigad nöd- eller nöd-

värnshandling inte får mötas med en dito, vilket följer av lagens krav på orättmätigt 

(objektivt otillåtet) angrepp, varför läget vid tiden får betecknas som oklart.93  

                                                 
91 SOU 1934:56, s. 27. Min kursivering. 
92 SOU 1934:56, s. 24 f.  
93 Möjligen innebar rättsläget att A endast fick åberopa det relativa nödvärnet i de fall då den provoceran-
de handlingen var så lindrig att den inte gav B nödvärnsrätt. Mot detta talar dock formuleringarna att den 
relativa nödvärnsrätten ”alltid” är tillgänglig och att ”lagen inte tillagt det förhållande att situationen är 
självförvållad någon betydelse för frågan om nödvärnsrätt är för handen”. Avgörande är vad kommittén 
har avsett med begreppet ”självförvållad”. 
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Vad som däremot är alldeles tydligt är att A, i såväl SOU 1923:9 som SOU 

1934:56, ansågs vara berättigad till en viss form av försvar, även om han skapat nöd-

värnsituationen.94 I dessa tider fanns inte något uttryckligt nödstadgande, även om en 

sådan rätt tillämpades av domstolarna i praktiken,95 vilket kan vara en anledning till att 

det resonerades i dessa banor. Slutsatsen av denna genomgång blir att A i förarbeten och 

lagstiftning inte anses böra stå helt skyddslös till följd av A1. 

 

4.3.2 Rättstillämpningen 

 

I och med BrB:s införande togs det absoluta nödvärnet bort och domstolarna förutsattes 

göra en sådan bedömning som redogjorts för under avsnitt 2.2.3 för alla nödvärnssitua-

tioner. På grund av detta aktualiserades i större utsträckning frågan om B:s skyldighet 

att offra egna intressen och välja det försvarsalternativ som för A är minst ingripande. 

Över åren har praxis i viss utsträckning utvecklats på ett sätt som stämmer väl överens 

med de dragningar som presenterats av lagstiftaren i fråga om synen på A:s intresse.96 

NJA 1969 s. 425 är det första avgörandet från HD efter införandet av BrB som 

riktigt berör frågan om vilket alternativ av flera som B måste välja för att inte agera up-

penbart oförsvarligt. B åtalades för misshandel men kom med en nödvärnsinvändning. 

A hade nämligen utsatt B för ett angrepp vilket försatt B i en nödvärnsberättigad posi-

tion. B svarade mot angreppet med våld tills dess att A började blöda från näsan. HD 

konstaterade att våldet inte var uppenbart oförsvarligt ”oavsett om [B] kunde undgå 

vidare angrepp genom att avlägsna sig från platsen”.  

Att B inte avvek från platsen trots att tillfälle fanns, innebar alltså inte enligt HD 

att handlingen var uppenbart oförsvarlig.97 B:s intresse av att kvarstanna på platsen väg-

de alltså i det läget tyngre än A:s intresse av liv och hälsa.  

Året därpå bekräftades ståndpunkten. I NJA 1970 s. 58 (Arnes korvbar) uttalade 

HD att en nödvärnshandling inte var otillåten ens ”med beaktande av att A var berusad 

                                                 
94 Avvikande uppfattning hos Norée på s. 415, som inte tycker att en framkallad nödvärnssituation bör 
behandlas på samma sätt som en ”vanlig”.  
95 KBrB under 24:4. 
96 Även i detta avsnitt används vid redogörelse av rättsfall beteckningarna A och B på de inblandade, med 
samma betydelse som tidigare. 
97 Ett skiljaktigt justitieråd ville motivera kvarstannandet med att B var mån om att förbli på platsen, dels 
av omtanke för sin bil som A verkade ha för avsikt att förstöra och dels för att B skulle möta upp en per-
son precis där. Att majoriteten inte begränsade rätten att stå kvar på platsen med hänvisning till sådana 
överväganden, utan istället mer generellt uttalar att någon skyldighet att avvika inte föreligger, tyder på en 
vilja att markera en princip, se Jareborg (1984) s. 1037.  
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och att andra män uppehöll sig i lokalen”. Resonemanget implicerar starkt att domstolen 

ansåg det finnas alternativa, mer lindriga sätt att avvärja angreppet på, exempelvis ge-

nom att i grupp leda ut A från lokalen. Trots att B inte använt sig av något sådant alter-

nativ var gärningen alltså tillåten. 

Frågan lämnades sedan relativt oprövad fram till NJA 1999 s. 460, där två kom-

battanter hamnade i en dispyt en sen kväll. Situationen slutade med att B utdelade ett 

kraftigt knytnävsslag mot A som ledde till två utslagna tänder och en sårskada på läp-

pen. Slaget hade föregåtts av viss provokation och utdelades som ett direkt svar på och 

för att avvärja ett knytnävsangrepp från A. B åtalades för misshandel men invände 

(bland annat, se angående samtyckesinvändningen avsnitt 4.2.2 ovan) nödvärn. HD ut-

talade att situationen var sådan att rätt till nödvärn förelåg och att det inte var ett uppen-

bart missförhållande mellan det hotade och det kränkta intresset. Vidare uttalades att 

försvarlighetsbedömningen ska göras med hänsyn till vilka alternativ som fanns för den 

angripne, men att det därvid saknade betydelse att B hade haft möjlighet att avvika från 

platsen. Resonemanget är detsamma som i de äldre avgörandena och motiverades  med 

förarbetenas upprepade mantra: ”bred marginal till förmån för den angripne”.  

Nästa gång saken var uppe till prövning vädrades för första gången en något an-

norlunda inställning. I NJA 2005 s. 237 var omständigheterna sådana att A och B hade 

stämt träff för att diskutera en skuld som A påstod att B hade till honom. På mötesplat-

sen uppstod en livlig ordväxling som ledde till att A drog kniv och gick till attack ge-

nom att sticka B i bröstet samt rispa honom över magen. B svarade då genom att i sin 

tur även han dra kniv och sticka A fem gånger i överkroppen. A avled av sina skador 

och B, som åtalades för mord alternativ misshandel och vållande till annans död, kom 

med en nödvärnsinvändning.  

HD konstaterade först att B var hotad med ett sådant allvarligt våld som inte 

stod i uppenbart missförhållande till de skador som A tillfogats. Rörande den andra de-

len av nödvärnsbedömningen uttalade HD att det visserligen ska finnas en bred margi-

nal till förmån för den tilltalade men att det vid användande av dödligt våld måste ställas 

höga krav på frånvaron av andra, mindre ingripande handlingsalternativ. Mot bakgrund 

av detta och att B exempelvis hade kunnat springa från platsen eller riktat våldet mot 

mindre vitala delar av A:s kropp kom HD fram till att handlingen var uppenbart oför-

svarlig.  

I avgörandet ställs högre krav på den angripne än tidigare vilket verkar ha moti-

verats av hänsyn till angriparen (HD hänvisar till artikel 2 i EKMR – rätten till liv). 
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Liknande ställningstagande finns i NJA 2009 s. 234, med den skillnaden att skyldighe-

ten att vidta mindre ingripande åtgärder inte uttryckligen begränsas endast till fall där 

dödligt våld används. Våldet som användes i det fallet var dock av mycket allvarligt 

slag och nödvärnsrätten ansågs överskriden när den angripne brukade våld istället för att 

exempelvis gå från platsen. Det kan därför inte med säkerhet påstås att 2009 års fall är 

än strängare än 2005 års fall rörande alternativa handlingsvägar, men dessa två avgö-

randen markerar ändå en kursändring i hur mycket som krävs av B, vilket ju direkt gyn-

nar A:s position.  

 

4.4 Delslutsats – A:s berättigade intresse av liv och hälsa 

 

Det kan konstateras att det finns ett antal tänkbara ideologiska förklaringar till att A:s 

intresse till liv och hälsa degraderas till följd av det första angreppet, varvid resone-

mangen kring samhällskontraktet verkar vara de som är bäst förankrade i förarbeten. 

Istället för att A egentligen inte har något berättigat intresse till liv och hälsa är en för-

klaring att exempelvis nödvärnssituationen tillåter B att utsätta A för våld, att A i för-

hållande till B ges en lägre prioritet, när rättsordningen tvingas välja.  

 I lagstiftning och praxis framträder en bild som visar att A:s position är svag 

men att den möjligen är i färd med att stärkas, genom slopandet av det absoluta nödvär-

net och att alternativa handlingssätt i större utsträckning måste sökas av B. Någon säker 

slutsats går dock inte att dra i detta hänseende, på grund av avsaknaden av mer precisa 

uttalanden i förarbeten och den knapphändiga praxis som finns. 
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5 Nöd mot icke brottsliga angrepp 
 

5.1 Allmänt 

Huvudregeln när ett självförsvar företas måste vara att B får agera ostört i sin våldsut-

övning, men det vore ingen huvudregel om det inte fanns undantag. Som beskrivs ovan 

kan det uppkomma situationer där A borde ha en rätt att försvara sig men där den primä-

ra rätten till självförsvar, nödvärnsrätten, av olika anledningar inte är tillgänglig.  

Rättsordningen behöver inte nödvändigtvis fullt ut ”välja sida” när A försvarar 

sig mot B:s försvar. Det skulle finnas en möjlighet att fria både A och B från ansvar för 

respektive våldsutövning. På så sätt kunde B:s försvarsgärning rättfärdigas eller ursäk-

tas, utan att A trots detta behöver bära den direkta fysiska konsekvensen av försvarsgär-

ningen; A får rätt att försvara sig mot icke brottsligt våld. Den typen av lösning kan med 

dagens lagtekniska utformning inte rymmas inom nödvärnet men däremot inom till-

lämpningen av nödbestämmelsen, eftersom vi genom att använda den kunde komma 

runt hindret att B:s angrepp inte är brottsligt.  

Nöd är en etablerad rättfärdigandegrund och det skulle inte krävas någon lagänd-

ring för att möjliggöra bruk av detta institut. Nödrätten följer direkt av lagtexten, varför 

den är lättillgänglig och naturlig att tillämpa.  

Ett annat alternativ är att tillåta A att åberopa nödvärn mot B:s nödvärn exem-

pelvis till den grad B:s nödvärn är oförsvarligt eller då det objektivt är överskridet men 

där det ändå inte går att fälla på grund av subjektiva omständigheter. Eftersom detta 

skulle kräva en lagändring och samma resultat förmodligen går att nå med tillämpning 

av nödinstitutet diskuteras inte en sådan lösningsvariant närmare.  

Man kan fråga sig vad det uttalande som ofta åberopas i samband med behand-

lingen av nödvärn, att det ska finnas en bred marginal till förmån för den angripne, in-

nebär. Om vad som avses med ”den angripne” är oförändrat B under hela situationen, 

skulle detta, eftersom det rör sig om en avvägning mellan intressen, också drabba A. 

Med andra ord: ”förmånen” som tillskrivs ”den angripne” skulle innefatta inte bara en 

långt gående rätt att försvara sig straffritt utan också en rätt för B att inte bli utsatt för ett 

motangrepp. En sådan hållning skulle kunna få till konsekvens att A:s rätt att åberopa 

nöd mot B:s icke brottsliga angrepp i den behandlade situationen skulle vara utesluten 

eller i vart fall bara finnas i undantagsfall. Något besked om vidden av detta uttalande 

finns inte i förarbetena.  
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Om det bärande argumentet för B:s våld ”bara” är att han i det längsta inte ska 

behöva riskera straffansvar för sitt självförsvar,98 finns inget större hinder mot att A 

också får försvara sig mot detta. Sådana tendenser återfinns i gamla förarbeten där det 

talas om en risk för förslappning av den ”nödvändiga energien” i nödvärnshandlingar 

om B riskerade straff för sin gärning.99 Om det emellertid dessutom av någon anledning 

anses vara så att A också bör utstå denna våldsutövning på grund av initiativet till våld, 

finns inte samma skäl att erbjuda ett rättsligt stöd för självförsvar mot självförsvar.100 I 

det förra fallet aktualiseras överhuvudtaget inte någon reflektion rörande A:s intresse. I 

det senare har emellertid lagstiftare och rättsillämpare uppmärksammat att problemati-

ken innefattar två aktörer och vidare därvid valt att aktivt nedprioritera A:s intressen. 

Det finns inget svar på hur det slutligt förhåller sig med den saken.  

Den som helt felaktigt tror sig vara utsatt för ett angrepp som skulle grunda nöd-

värnsrätt kan avvärja detta utan att straffas. Det inbillade självförsvaret är då inte brotts-

ligt. Inte heller den som i träningssyfte ger sig på en trädstam som visar sig vara en per-

son begår ett brott (om nu inte villfarelsen var oaktsam). Detsamma gäller gärningar 

begångna av barn eller otillräkneliga som visserligen kan begå brott men som ofta bris-

ter i uppsåt till sina brottsliga angrepp. Någon nödvärnsrätt mot dessa angrepp finns, 

som påpekats ovan, inte. För att ändå möjliggöra att den (med trädstammen förväxlade 

eller den för angripare misstagne) som utsätts för de misstagnas våldutövningar kan 

freda sig hänvisas ofta till nödrätten, som ju inte kräver att angreppet är brottsligt.101 Det 

verkar alltså finnas en bred konsensus att nöd under vissa förutsättningar kan åberopas 

när nödvärnet av någon anledning inte är tillgängligt. Frågan är om denna lösning står 

och borde stå till förfogande för A i den behandlade problematiken.102 Som vi bär med 

oss från kapitel 4 anses inte A1 böra släcka all rätt till försvar för A.  

Att B:s våld mot A inte är brottsligt kan ha varierande orsaker. B kan agera i 

nödvärn och hålla sig inom nödvärnsrätten (objektiva brister i det brottsliga). B kan 

också vara i nödvärn och göra ”för mycket” men i tanken spä på angreppets (A1:s) all-

                                                 
98 Det finns dragningar åt det hållet i senare förarbeten, se t.ex. prop. 1962:10 del B s. 323 f., där det talas 
om att B inte bör riskera straff för sin handling och att han därför bör ha en rätt att avvärja angreppet till 
en grad där han är ”på den säkra sidan”. Uttrycket är taget från betänkandet som ligger till grund för pro-
positionen, SOU 1953:14, s. 396 f. 
99 SOU 1923:9, s. 168.   
100 Resonemang i sådana banor återfinns hos Agge (1948), s. 192 ff., som talar om att objektivt rättfärdi-
gade handlingar (och däribland då nödvärn) inte är ”skadliga” ur samhällelig synvinkel.  
101 Jareborg (1984), s. 1033, Asp, Ulväng och Jareborg, s. 212 f., KBrB under 24:1. 
102 Asp, Ulväng och Jareborg, talar på s. 213 om att det får övervägas i det enskilda fallet huruvida nödbe-
stämmelsen kan ge ansvarsfrihet.  
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varlighet och på ett icke oaktsamt sätt agera därefter eller B kan vara i nödvärn och göra 

för mycket men på ett relevant sätt svårligen kunna besinna sig (subjektiva brister i det 

brottsliga). Framställningen nedan är uppdelad i sådana objektiva och subjektiva brister. 

  

5.2 A:s tillgång till nödparagrafen 

 

5.2.1 Introducerande tankar – ”av rättsordningen skyddat intresse” 

Under avsnitt 5.2 är gränsen mellan ideologi, gällande rätt och vad som borde gälla all-

deles extra flytande, i brist på mer konkret vägledning från rättstillämpning och lagstif-

tare.   

Först ska konstateras att nöd inte är tänkt att användas på här diskuterat sätt. Ef-

tersom nödvärn är en specialform av nöd tänkt att hantera självförsvar mot överfall, är 

den bredare nödparagrafen istället en form av sekundär bestämmelse som tar sikte på 

mer typiska nödsituationer såsom exempelvis en vilsen person på fjället eller då någon 

angrips av ett djur.103 Att nöd aktualiseras som en räddningsplanka i dessa fall är en 

form av bakdörrslösning; lagtexten är därför inte ändamålsenlig för att rättfärdiga ett 

försvar mot ett icke brottsligt angrepp som fråga nu är om.  

En möjlighet är att alltid anse att A befinner sig i en nödsituation. En sådan lös-

ning är kanske mest lagtextlojal eftersom 24 kap 4 § BrB definierar nödsituationen som 

när fara hotar (bl.a.) liv eller hälsa.104 Det skulle inte vara förenat med särskilt stora svå-

righeter att, även om en mycket bred tillämpning medgavs, inom lagtextens lydelse lan-

da i önskvärda utfall, eftersom försvarlighetsbedömningen kan vara mycket dynamisk 

och hänsynstagande.105 I den intresseavvägning som där görs skulle ofta utrymme fin-

nas att nedprioritera A:s intresse – särskilt med hänvisning till omständigheterna i öv-

rigt106 – varigenom A2 alltid kunde vara företagen i nöd men utan att alltid vara rättfär-

digad (försvarlig).  

                                                 
103 Beckman m.fl. (1965), s. 595 f., talar om nödvärnet som en mer ingående reglerad nödsituation.  
104 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 222, förespråkar en extensiv tolkning av när en nödsituation anses före-
ligga, eftersom försvarlighetsbedömningen ändå kommer att begränsa nödhandlingens omfattning.  
105 Se nedan under avsnitt 5.3. 
106 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 238.  
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Lagtexten talar emellertid om att nöd föreligger endast då av rättsordningen 

skyddade intressen hotas av fara, vilket påkallar en särskild värdering.107 Paragrafens 

formulering antyder att liv och hälsa utgör exempel på sådant som rättsordningen alltid 

skyddar och att A då alltid borde befinna sig i en nödsituation. Frasen ”av rättsordning-

en skyddade intressen” anses dock ge stöd för att exempelvis den som av rättsordningen 

är förpliktigad att utsätta sig för viss fara (för liv och hälsa) inte har rätt att åberopa nöd 

för att freda sig från denna fara.108 

I SOU 1934:56 heter det att en försvarshandling som företas i nödvärn ”ska in-

nefatta intrång i något angriparens eljest rättsligt skyddade intressen”.109 Uttalandet 

markerar de sakkunnigas uppfattning om (frånvaron av) det berättigade i A:s intresse till 

liv och hälsa. I B:s försvar mot A är A:s intressen, som vanligtvis äger rättsordningens 

skydd, inte i samma utsträckning beaktansvärda. Det finns alltså utrymme för situatio-

ner där liv och hälsa inte är av rättsordningen skyddade; utöver att det ska röra sig om 

fara för liv eller hälsa krävs alltså att just det aktuella livet och den aktuella hälsa är ett 

vid stunden för nödens uppkomst av rättsordningen skyddat intresse. Det följande tar 

sikte på resonemang kring när så är respektive inte är fallet. 

En annan anledning att inte förbehållslöst tillåta nöd för A är att det följer andra 

icke önskvärda konsekvenser av att en nödsituation anses föreligga i alla lägen, även om 

våldsutövningen straffas. En sådan rör straffvärdesänkning. I BrB 29 kap 3 § 1 st 5 p 

stadgas att det i förmildrande riktning särskilt ska beaktas om situationen, utan att vara 

fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kapitlet (dvs. då exempelvis företagen i nöd). 

Det skulle finnas en risk att A fick tillgodoräkna sig ett sänkt straffvärde när han går till 

ytterligare en attack.110  

Även tillgången till excessvåld, som blir en konsekvens av tillämpligheten av 24 

kap 6 § BrB, vore måhända icke önskvärd med tanke på att detta kan ursäkta en allvar-

lig våldsutövning. Risken för att A försätts i ett sådant skick att denne svårligen kan 

besinna sig borde, så länge motvärnet (självförsvar 1) håller sig inom det rättfärdigade 

                                                 
107 I vissa situationer har domstolar tvingats sålla ut vilka intressen som har rättsordningens skydd och 
vilka som inte har det, se bl.a. NJA 1989 s. 308 och NJA 2000 s. 302. Se även för relaterat NJA 1993 s. 
128 och resonemang kring putativ under avsnitt 4.3. 
108 KBrB under 24:4 och Asp, Ulväng och Jareborg, s 221. Se också NJA 2000 s. 302.  
109 SOU 1934:56, s. 25. Min förtjockning. 
110 Visserligen borde det korrekta vara att endast A2, d.v.s. det som motsvarar den röda rektangeln i figur 
1, åtnjuter denna rabatt och att den ”rena” attacken som inlett händelseförloppet åsätts ett straffvärde helt 
oberoende av 29 kap 3 § 1 st 5 p. BrB. Domstolars tendens att baka ihop slagserier och dylikt kunde ändå 
innebära en risk att hela förloppet ses med blidare ögon. Visserligen kunde ett ihopbakande också innebä-
ra att A2 var en del av initialangreppet och att något resonemang kring straffvärdesrabatt då aldrig aktua-
liseras.  
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området, rimligen landa på A själv, som framkallat en sådan situation. Det kan därför 

finnas anledning att begränsa tillträdet till nödsstadgandet, och ”av rättsordningen skyd-

dat intresse” är en för ändamålet bra och lagtekniskt tillräckligt korrekt vattendelare. 

 

5.2.2 Vid objektiva brister för brottslighet i B:s angrepp på A 

 

Den kanske mest kontroversiella – och helt säkert mest spännande – tanken vore att 

tillåta nödvåld för att avvärja ett objektivt rättfärdigat nödvärnsvåld. Som tidigare redo-

gjorts för får den nödvärnshandlande B bruka allt våld som inte går över gränsen för att 

vara uppenbart oförsvarligt; våld som är (”bara”) oförsvarligt är rättfärdigat. Under så-

dana omständigheter ligger det nära till hands att tillskriva A en rätt att försvara sig mot 

det oförsvarliga våld som han möts av. Varför skulle A behöva utstå våld som utifrån 

givna förutsättningar är oförsvarligt? 

 

 
Figur 4. Rektangeln markerar till synes oförsvarligt men ändå rättfärdigat – icke brottsligt – 

nödvärnsvåld. 

 

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Det förefaller något märkligt att lagstiftaren skulle 

tillåta B att företa oförsvarliga handlingar (och samtidigt vara medveten om alla om-

ständigheter) utan att straffas för det. Det kan därför finnas anledning att göra en upp-

delning mellan ”oförsvarligt” i paragrafens mening och oförsvarligt i egentlig mening. 

Den förra tar då sikte på den grad av våld som på en skala rör sig under det som egentli-

gen är oförsvarligt, men det handlar inte om någon värderingsoperation i bemärkelsen 

stämplande av en grad av (äkta) försvarlighet på ett visst beteende. ”Oförsvarligt” kunde 

lika gärna ersättas med ”något lite mer än vad som behövs” eller ”sådant våld som lig-

ger mellan det nödvändiga och det uppenbart onödiga”. Uppfattningen är att det olyck-

liga språkbruket har sin grund i en vilja att markera den ”breda marginalen till förmån 

för den angripne” som är tänkt att tillämpas; det handlar inte om någon ideologisk vär-
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dering.111 Att ett våld är oförsvarligt i egentlig mening innebär istället en mer moralisk 

och ideologisk värdering av ett visst våld i en given nödvärnssituation. 

 Resonemang från förarbeten bekräftar denna bild. Det handlar hela tiden om att 

rättfärdiga/försvara en stor grad av våldsutövning (en ”oförsvarlig” våldsutövning) för 

B. 

[Det framträder] […] en viss grupp av farliga situationer med krav på en sär-

skild straffrättslig behandling. Det är fråga om de situationer, vilkas farlighet är 

föranledd av brottslig handling. Här kräver samhällsintresset, att angreppet av-

värjes, icke blott av hänsyn till den enskilda rättighet eller det särskilda intresse, 

mot vilket det närmast är riktat, utan samhällets allmänna intresse av att angrepp 

å rättsordningen förebyggas leder till en fordran på att angrepp av detta slag 

böra med en särskild energi avvisas. Den person, från vilket det brottsliga an-

greppet hotar, och som alltså själv upprest sig mot rättsordningen, måste därför 

tåla, att han till förebyggande av det från honom utgående angreppet, i den mån 

så erfordras, blir utsatt för betydligt mera djupt ingripande åtgärder, än dem som 

i vanliga fall tillåtas för avvärjande av fara.112 

 

Så rättfärdigas (försvaras) att B äger rätt att med mycket våld försvara sig (och rätts-

ordningen) i nödvärn och även att A tvingas utstå detta våld. Det anses alltså mot denna 

bakgrund försvarligt att B agerar ”med särskild energi” (slår lite extra). I senare förarbe-

ten ligger fokus något mer på B ensam, att det är försvarligt att B utan att straffas ska 

kunna använda något mer våld än vad som faktiskt behövts.113  

Vidare är det så att ”oförsvarligt” våld är rättfärdigat och inte ursäktat i straffrät-

tens brottsbegrepp, ett lagstiftarens val som indikerar hur denna våldsutövning bör eti-

ketteras. Det är alltså inte fråga om att ursäkta ett otillåtet beteende, utan istället om att 

rättfärdiga det: göra det lagligt.114 Utöver detta har också nödvärnsinstitutets karaktär av 

att vara brottsförebyggande lyfts i äldre utredningar.115 När en sådan verkan tillskrivs 

B:s nödvärnshandling tillkommer ytterligare stöd för att en ”oförsvarlig” handling från 

B faktiskt kan rättfärdigas och inte bara ”inte straffas”.  

                                                 
111 Jareborg (1984), s. 1043, prop. 1962:10 del B, s. 327 och SOU 1953:14 s. 396 f. 
112 SOU 1923:9, s. 155. 
113 Prop. 1962:10 del B s. 327. Visserligen är det väl så att det inte nödvändigtvis följer av B:s straffrihet 
att A ska utstå den fysiska följden men trots att det inte uttryckligen nämns är ståndpunkten, mot bak-
grund av den valda strukturen och uttalanden om att nödvärn mot nödvärn inte kan förekomma, uppen-
barligen sådan. Se också exempelvis prop. 1962:10 del B s. 334.  
114 Lagkommittén av 1832 (återgiven i SOU 1934:56, s. 8) uttalar att: ”En under andra omständigheter 
straffbar gärning bliver, utövad i nödvärn, ej allenast strafflös, utan ock laglig”.  
115 SOU 1923:9, s. 168.  
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Det är alltså, egentligen, inte oförsvarligt att agera ”oförsvarligt”, utan i själva 

verket måste det vara så att gränsen för vad som är oförsvarligt våld går vid gränsen för 

det som är ”uppenbart oförsvarligt” i paragrafens mening. Hur nödvärnsvåld egentligen 

förhåller sig till försvarligt och oförsvarligt respektive tillåtet och otillåtet framgår av 

figuren nedan. 

 

  

 
 

 

 

 

Figur 5. Den ”egentliga” strukturen av nödvärn, i mer ideologisk (och korrekt) mening. Översta 

raden symboliserar nödvärnsparagrafens terminologi. Den mellersta raden svarar mot rättsord-

ningens klassificering av en viss mängd våld. Nedre raden representerar en egentlig (eller nor-

mativ) stämpel på ett visst beteende. Först när våld är ”uppenbart oförsvarligt” och därmed 

otillåtet är det i själva verket oförsvarligt.  

 

Denna insikt bör få konsekvenser för A:s rättsliga ställning i ett motvärn mot de själför-

svar från B som håller sig inom det tillåtna området. Det finns inte samma anledning att 

tillåta ett självförsvar mot nödvärnsvåld som är försvarligt som mot ett vilket är oför-

svarligt. Rättsordningen ställer sig bakom hela det tillåtna våldet, det anses rättfärdigat 

att B när denne agerar i nödvärn får träda in i samhällets ställe för att avvärja ett brotts-

ligt angrepp och därigenom kränka A:s person.  

Visserligen har HovR:n i NJA 1976 s. 183 resonerat i banor av typen att det kan 

föreligga nödrätt mot nödvärn.116 Resonemanget är dock svårtytt och de subjektiva si-

dorna i brottsbegreppet blandas samman med de objektiva. Det går inte att utläsa om det 

nödvärnsvåld som B använder sig av med ett borstskaft var uppenbart oförsvarligt, och 

saken behöver inte heller ställas på sin spets eftersom B sedermera i den behandlade 

situationen avled (dennes eventuella brottsliga ansvar prövas alltså inte). Även om for-

muleringarna närmast antyder att A hade uppsåtsbrist i förhållande till frånvaron av den 

rättfärdigande omständigheten nöd (dvs. putatitv nöd) har fallet dock åberopats när (ob-

                                                 
116 Se redogörelse för fallet under kapitel 3 ovan. Detsamma verkar gälla hovrätten i den ovan refererade 
domen från 2013-11-23 i mål B 7271-13.  



 
 

52 

jektiv) nöd mot nödvärn har diskuterats.117 Om det var putativ nöd som avsågs (vilket i 

och för sig låter något märkligt eftersom A inte alls misstagit sig om angreppets beskaf-

fenhet utan i sådant fall dennes egen rätt att åberopa nöd)118 kunde likväl putativt nöd-

värn ha aktualiserats.119 Den stora oklarhet som råder, och det faktum att HD avgjorde 

saken mot bakgrund av ett i vissa väsentliga delar annat händelseförlopp och med ett 

annat fokus, gör att resonemangen bör behandlas med stor försiktighet. Något senare 

avgörande där saken prövats finns veterligen inte.  

Ännu märkligare förefaller en sådan ordning (att tillåta nöd mot tillåtet nöd-

värnsvåld) med insikten att nödvärn ju faktiskt utgör ett specialfall av nöd,120 och att de 

i 24 kap BrB upptagna ansvarsfrihetsgrunderna utgör former av lösningar på intresse-

kollisioner där det ena intresset får ge vika till förmån för det andra. Om nöd tilläts mot 

nödvärn skulle två kolliderande intressen – egentligen inom samma rättfärdigandegrund 

– båda ges prioritet. Det kan knappast vara vad som avses med att lösa fall av intresse-

kollision. En rimligare ordning vore då istället att ingen hade någon nöd- eller nöd-

värnsrätt, men det är inget alternativ i fall – som detta – som inte utgör en duellsitua-

tion.121 

Att rättsordningen står bakom båda sidorna av krockande våld förkommer en-

dast under speciella undantagsformer vid exempelvis proffsboxning eller annan sportut-

övning.122 Det rör sig då om rena undantag, som i mångt och mycket regleras av för 

verksamheten interna bestämmelser, och detta går inte att likna vid en våldssituation ute 

i den normala världen. Det kan även erinras om att duellfall inte leder till att beteendet 

anses vara någonting utanför rättsordningen stående: istället fråntas duellanterna möj-

ligheten till nödvärn, och bedöms därför i princip hårdare för sitt våld.123  

Delslutsatsen blir att i lagstiftarens rättfärdigande av B:s nödvärnshandling finns 

också en acceptans och ett medgivande av att A utsätts för motsvarande våld. I dessa 

fall är då inte A:s liv och hälsa ett sådant av rättsordningen skyddat intresse som nödpa-

ragrafen är tänkt att värna.  

                                                 
117 KBrB under 24:1 och Asp, Ulväng och Jareborg, s. 221. 
118 Mer om denna gränsdragning nedan under kapitel 6. 
119 En förklaring till en sådan särbehandling kan vara följande. Omständigheterna i fallet var sådana att A 
faktiskt inte befann sig i nödvärn men ändå nöd. På grund av att A var den angripande ville inte HovR:n 
ge A en faktisk nödrätt utan tillskrev honom en inbillad sådan istället.  
120 Se återigen Beckman m.fl. (1965), s. 595 f. 
121 Att en duellsituation fråntar duellanterna möjligheten att åberopa nödvärn är en etablerad ordning, 
även om vad som egentligen utgör en ”duell” inte är helt klart, se Norée s. 414 ff.  
122 Se NJA 1985 s. 788 rörande s.k. ”sparring” inför en match i proffsboxning, där inte ens en tränings-
match under ordnade former inför en tävling tilläts.  
123 Se dock för fall med mycket lindrig, och då rättfärdigad, våldsutövning exempelvis NJA 1993 s. 553.  
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Kravet på det brottsliga i ett angrepp för rätten att åberopa nödvärn innebär 

emellertid, som upprepade gånger påpekats, att även subjektiva brister hos B utesluter 

nödvärnsrätt för A. I det kommande behandlas den situationen. 

 

5.2.3 Vid subjektiva brister för brottslighet i B:s angrepp på A 

 
5.2.3.1 Lite historia 

Det har i äldre tider inte varit klart om nödvärn (!) ska kunna åberopas mot objektivt 

otillåtna angrepp som inte är brottsliga på grund av brister på den subjektiva sidan. Det 

är alltså tänkbart att det tidigare gått att rättfärdiga ett beteende som innebär ett avvär-

jande av ett icke brottsligt angrepp. 

 SL:s motsvarighet till BrB:s 24 kap 1 § var uppdelad i två. Förutsättningarna för 

nödvärnsrätt var att någon antingen var utsatt för ett ”orättmätigt angrepp” (det lil-

la/relativa nödvärnet) eller specialvarianten av detsamma: ”överfalles med våld eller hot 

som innebär trängande fara” (det stora/absoluta nödvärnet) (SL 5 kap. 7 och 10 §§).124  

Under det flertal utredningar som ägt rum under det senaste seklet har stånd-

punkten varierat rörande kravet på gärningsmannens fullständiga straffbarhet. I 1923 års 

utredning kom straffrättskommittén fram till att även det subjektivas uppfyllande måste 

vara ett krav, och det förslag som lades fram använde då begreppet ”straffbart” istället 

för ”orättmätigt”. Det ansågs att det bör krävas klandervärdhet hos angriparen för att 

denne ska få tåla en så pass stor våldsutövning som nödvärnet kan tillåta.125  

Utredningen ledde aldrig till någon åtgärd och slutsatserna kritiserades istället av 

1934 års sakkunniga, som menade att det vore främmande att ha subjektiva hänsynsta-

ganden som en faktor i nödvärnsbestämmelsen eftersom ”lagstiftaren […] i övrigt ute-

slutande haft den angripnes försvarsintresse för ögonen”.126 Enligt denna utredning av-

sågs i gällande rätt med ”orättmätigt” endast de objektiva förutsättningarna för straff-

barhet. Gärningsmannens subjektiva inställning var alltså oväsentlig, och det var där-

igenom tillräckligt att ett visst angrepp uppfyllde de objektiva rekvisiten i ett straff-

bud.127  A skulle med detta synsätt kunna åberopa nödvärnsrätt även om B visserligen 

                                                 
124 Se lydelser av äldre lagtext i bilaga 1.  
125 SOU 1923:9, s. 160 f.  
126 SOU 1934:56, s. 23. 
127 A.st.  
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inte straffas för sin våldsutövning, givet att det B gjort var orättmätigt (otillå-

tet/överskred nödvärnsrätten).  

 Inte heller 1934 års betänkande ledde till någon förändring men i samband med 

föreberedelserna till införandet av nuvarande brottsbalk fördes samma resonemang, vil-

ket utmynnade i att ”orättmätigt” skulle ersättas av ”straffbelagt”. Någon förändring i 

sak var inte avsedd.128 I den efterföljande propositionen var departementschefen något 

kluven och uttalade att kommitténs förslag inte mötte betänkligheter för det fall en an-

gripare är så befattad att han är kapabel att förstå innebörden av sitt handlande – ”icke 

till sinnesbeskaffenheten i så hög grad avviker från det normala”.129 Mot otillräkneliga 

eller unga angripare tyckte han emellertid att nödvärnsrätt inte kunde vara aktuellt efter-

som man mot den kategorin av människor i större utsträckning ska försöka förebygga 

skadan genom uppoffring av egna intressen.130 Ståndpunkten verkar i detta skede ha 

varit att subjektiva brister som kan härledas till otillräknelighet eller ungdom, men inte 

uppsåtsbrist från en normalutvecklad individ, skulle utesluta nödvärnsrätt. Från detta 

landade han i slutsatsen att ”brottsligt” torde kunna användas istället för ”straffbe-

lagt”.131 

Från ovan (något utdragna) resonemang går att utläsa dels att dagens ordning 

inte är given, dels att det egentligen inte finns någon uttalad och klar ideologisk förank-

ring för vald systematik; brottsbalkens krav på brottsligt angrepp verkar ha tillkommit 

snarare efter en slarvigt utförd konsekvensanalys än noggranna överväganden. En sådan 

insikt öppnar upp för tankegångar kring objektivt nödvärn mot nödvärnsexcess och pu-

tativt nödvärn. Detta ska dock inte behandlas närmare här,132 eftersom det idag inte rå-

der några tvivel om att gällande rätt uppställer ett krav på ett fullständigt brottsligt an-

                                                 
128 SOU 1956:14, s. 394. 
129 Prop. 1962:10 del B, s. 328. 
130 A. st.  
131 Slutsatsen är märklig och har fått långtgående konsekvenser eftersom det valda begreppet tveklöst ger 
vid handen att den som saknar uppsåt till viss relevant omständighet och därigenom inte gör sig skyldig 
till ett brott inte kan mötas med nödvärn, trots att detta till synes har varit avsikten. Även de äldre förarbe-
tena uppmärksammar problematiken med unga och otillräkneliga men menar att den kan hanteras inom 
ramen för försvarlighetsbedömningen och att det därför inte skulle vara förknippat med några större olä-
genheter att tillåta nödvärnsrätt även i dessa fall, se exempelvis SOU 1934:56, s. 23 f. Den valda lösning-
en gör sig väl under det gamla ordspråket: ”skjuta mygg med kanon”. En anledning till den, till synes, 
något märkliga lösningen är att otillräknelighet och ungdom betraktades som mer ”objektiva” brottsute-
slutande grunder än exempelvis uppsåtsbrist hos en normalbegåvad person.  
132 Försvaret i det ovan refererade avgörandet från Svea hovrätt (B 7271-13) angav just frågan om möjlig-
heten till nödvärn mot putativt nödvärn som anledning till prövningstillstånd i sitt överklagande av hov-
rättens dom, se aktbilaga 1 i Högsta domstolens B 6118-13. Prövningstillstånd meddelades dock inte. 
Nödvärn mot nödvärn verkar inte heller ha varit helt uteslutet tidigare när nödvärnsrätten var uppdelad i 
två: det absoluta och det relativa nödvärnet, se mer under avsnitt 4.2.1. 
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grepp.133 Förutom nödvärn är också nöd emellertid en rättfärdigandegrund, som ju inte 

uppställer ett sådant krav. Det vore därför en möjlighet att åberopa detta mot B:s subjek-

tiva brist, något som utreds härnäst. 

 
5.2.3.2 A:s nödrätt mot ursäktad excess och putativt nödvärn 

 
Ursäktad excess och putativt nödvärn är de två subjektiva ansvarsfrihetsgrunder som 

aktualiseras för B, och A:s rätt att bemöta angrepp som är straffria på grund av dessa 

institut ska därför närmare beröras här. 

Ett ursäktande baseras på en vilja att inte straffa en viss individ för ett beteende, 

men beteendet som sådant är alltjämt otillåtet, oönskat och straffbelagt. Rättsordningen 

visar i dessa fall en förståelse för att B agerade som han gjorde, men ställer sig inte 

bakom vad han gjorde.134 I och med att gärningen inte anses kunna tolereras (den är inte 

rättfärdigad) har inte heller rättsordningen degraderat det intresse som kränkts genom 

handlingen: det är otillåtet att kränka A:s liv och hälsa på sätt som skett, trots att A gett 

upphov till försvarshandlingen. Detta borde innebära att A:s liv och hälsa alltjämt i detta 

skede utgör ett intresse skyddat av rättsordningen. Nödbestämmelsen bör följaktligen 

som huvudregel därför vara tillämplig för A när B går straffri på grund av ett ursäktan-

de.   

Från praxis hittar vi exempel där till synes ganska lindriga attacker från A har 

lett till våldsamma reaktioner hos B med allvarliga skador till följd.135 Även om det är 

motiverat att ge A en rätt att åberopa nöd för det fall det brottsliga i överskridandet av 

B:s nödvärn brister i 24 kap 6 § BrB kan det dock därför på goda grunder ifrågasättas 

hur stor praktisk betydelse en nödrätt i ett sådant skede har. Ursäktande på grund av 

excess aktualiseras oftast när det rör sig om allvarlig våldsutövning från A mot B.136 

Svaret från B måste då vara ännu mer kraftfullt för att det ens ska ”behövas” en excess 

för att göra B:s angrepp icke brottsligt, eftersom den objektiva nödvärnsrätten i sig be-

rättigar till stor våldsanvändning.  

I det läget när B brukat så pass mycket våld är det nog ofta svårt för A att agera 

överhuvudtaget, eftersom han förmodligen är skadad eller i ett sådant underläge att de 

                                                 
133 KBrB under 24:1.  
134 Lernestedt (2013) s. 166.  
135 Se exempelvis NJA 2009 s. 234. 
136 Se exempelvis NJA 2005 s. 237, dödliga knivhugg, och (återigen) NJA 2009 s. 234, kraftigt våld med 
en hammare mot huvudet på initialangriparen. 
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handlingsalternativ som står till buds ändå skulle vara otillåtna i försvarlighetsbedöm-

ningen. 

Så till putativa föreställningar. Om putativ nödvärnsrätt föreligger för B kan det-

ta göra hans angrepp straffritt, även om det objektivt sett överskrider den (mot det verk-

liga angreppet) tillåtna faktiska nödvärnsrätten.137 Det är alltså så – precis som vid van-

lig uppsåtsbrist – att gärningen som sådan är otillåten (åtminstone till den del den 

överskrider den objektiva nödvärnsrättens gräns). Att B inte straffas beror alltså inte på 

bristande klandervärdhet hos handlingen utan hos B som gärningsman. På så sätt liknar 

putativ och excess varandra: båda friar på den subjektiva sidan men klandrar på den 

objektiva. När rättsordningen uttalar sig om B:s gärning i dessa fall är domen att den är 

otillåten och klandervärd, men att B som person inte ska hållas ansvarig. Även då A 

utsätts för putativt nödvärnsvåld bör han därför åtnjuta rättsordningens skydd i form av 

ett erkännande av hans intresse av liv och hälsa. Det avgörande skälet är, precis som vid 

situationer då B frias med stöd av 24 kap 6 § BrB, att den gärning som A utsätts för inte 

anses kunna tolereras av rättsordningen.  

Denna något ”svart-eller-vitt”-präglade gränsdragning mellan subjektiva och ob-

jektiva brister, i form av att rättsordningens stöd i det förra fallet men inte i det senare, 

är eventuellt något missvisande. En tanke är att det istället för varje fall skulle utrönas 

om rättsordningen står bakom A eller inte. Ett sådant synsätt kunde innebära att inte alla 

brister på den subjektiva sidan behandlas på samma sätt. Istället är graden av rättsord-

ningens stöd för A beroende av bedömningen av B:s handlande. 

Om det krävs mycket av B i fråga om besinning kommer ofta hans objektivt otil-

låtna våld mot A att vara brottsligt, eftersom fall där han inte kunnat besinna sig då säl-

lan ursäktas. Detta innebär också att fall av godtagen excess är välmotiverade: det var 

inte oväntat att B skulle reagera på ett sådant sätt till följd av A1. Om kraven för ursäk-

tande av B:s excess ligger högt, kommer de ansvarsbefriande fallen att ligga närmare att 

vara tillåtna (och inte bara ursäktade), eftersom rättsordningen i de fallen använt en ob-

jektiv mall för att definiera vad som kan godtas i fråga om reaktioner på A1 och vad 

som inte kan det. När rättsordningen trots allt ursäktar B har den därför i större ut-

sträckning accepterat handlandet som sådant, och därigenom skulle nöd tillåtas för A i 

mindre utsträckning.  

                                                 
137 Se mer om putativfiguren under avsnitt 2.3.3 och avsnitt 4.3. 
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På samma sätt kunde det förhålla sig rörande fall av putativt nödvärn för B. En-

dast då B:s agerande inte kan grunda ansvar för oaktsamhet aktualiseras A:s nödrätt mot 

B:s putativa nödvärn, eftersom också straffbelagda oaktsamma angrepp är brottsliga.138 

Det blir i ett sådant läge fråga om en avvägning av i hur stor utsträckning vi kan ålägga 

A att bära risken för B:s missuppfattning av A1. Om det ställs höga aktsamhetskrav på 

B (alltså att B i många fall likväl kommer att göra sig skyldig till ett brottsligt angrepp 

på A) så finns det mindre anledning att medge nödrätt för A i A2, eftersom de fall där 

detta kan aktualiseras då utgörs av välmotiverad (miss)uppfattningar hos B rörande A1. 

Det har alltså i dessa fall legat mycket nära till hands för B att missuppfatta angreppet 

på så sätt som skett, och risken för denna missuppfattning bör därför i större utsträck-

ning ligga på A.  

En sådan mer dynamisk metod skulle dock föranleda betydande tillämpnings-

svårigheter och rimmar dessutom inte särskilt väl med brottsbegreppets uppdelning i 

subjektiv och objektiv sida och den kommunikativa funktion som uppdelningen är tänkt 

att ha.139 Skulle det finnas tillräckliga skäl för B att agera på visst sätt – om ”ribban” för 

B:s agerande läggs mycket högt i fråga om besinning, aktsamhet e.dyl. – borde det 

dessutom inte längre vara fråga om en subjektiv brist, utan i stället ett objektivt rättfär-

digande. De fall där rättsordningen har klassificerat ett handlande från B:s sida som otil-

låtet utgör därför alltid ett ställningstagande mot det B har gjort. En lämplig ordning är 

följaktligen att sådana brister i det brottsliga för B:s angrepp som är hänförliga till den 

subjektiva sidan alltid medför en rätt till nöd för A. Hänsyn till innehållet i de hand-

lingsnormer som sätts upp för B tas då istället uteslutande inom ramen för försvarlig-

hetsbedömningen rörande A:s nödhandling, se strax nedan.  

 

5.3 Nödhandlingen och försvarlighetsbedömningen 

5.3.1 Allmänt 

När det konstaterats att det i vissa lägen är motiverat att A tillåts åberopa nöd för att 

freda sig mot B:s icke brottsliga angrepp infinner sig nästa fråga: hur mycket får A göra 

i detta läge? 

Som redogjorts för ovan är nödvärnet utformat så att den angripne äger rätt att 

försvara sig med en bred marginal, vilket kommer till uttryck med negationen ”icke 

                                                 
138 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 346. 
139 Asp (2001), s. 48 ff.  
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uppenbart oförsvarlig” i 24 kap 1 § BrB. Nödhandlingen är straffbar direkt när den blir 

oförsvarlig. Ett problem som direkt uppkommer när A tillåts åberopa nöd men inte nöd-

värn för att försvara sig är då den mer begränsade rätt som finns att agera för den nöd-

ställde jämfört med den nödvärnsberättigade. Att en nödvärnshandling med rättfärdi-

gande effekt kan sträcka sig längre än en nöddito brukar motiveras med att den förra 

innefattar inte bara ett angrepp på en person utan också ett angrepp på rättsordningen i 

stort.140  

Det finns dock olika typer av nödsituationer och i propositionen till nu gällande 

stadgande talas om att nöd inte kan rättfärdiga lika kraftiga ingrepp på grund av att det 

regelmässigt inte riktas mot den som angreppet härstammar från.141 Detta tyder på två 

saker: dels att de nödsituationer lagstiftaren haft för ögonen vid paragrafens tillkomst 

inte är sådana som behandlas här, dels att det är motiverat med en längre gående rätt till 

nödvåld för de fall då det genom nödhandlingen kränkta intresset faktiskt tillhör farans 

ursprung, exempelvis en självförsvarande B.142 Med ett sådant synsätt utkristalliseras en 

artvarians inom nödsituationerna, där vissa typer som till sin karaktär liknar de som av-

ses i 24 kap. 4 § 1 p BrB skulle medge en större rätt än de mer vanliga nödsituationerna 

med den vilsne fjällturisten som tillfälligt förvandlas till en desperat vandal.143 

Det konstaterades ovan att nöd bör stå till buds i A2 för de fall B överskridit den 

objektiva nödvärnsrätten men frias på den subjektiva sidan. Även om vi säger att A:s 

intresse till liv och hälsa åter har rättsordningens stöd får vi inte glömma bort att även 

A2 (på samma sätt som B:s förvarsvåld mot A) innefattar två individer: en som utöver 

våld men också (och kanske än viktigare att komma ihåg här) en som fysiskt direkt 

drabbas av A2: B. Bara för att nödrätt tillerkänns A kommer vi alltså inte ifrån värde-

ringen av intressen och rimlighetsavvägningar. Försvarlighetsbedömningen utgör ett 

utmärkt forum för att på ett enkelt sätt placera risker för varierande utfall på de olika 

inblandade.  

Det går inte att generellt sätta upp en mall för vilket våld som är försvarligt i ett 

självförsvar mot ett självförsvar, eftersom omständigheterna kraftigt kan variera. I det 

                                                 
140 I samband med senare reformer har saken tagits för given och lämnats utan motivering. I äldre förarbe-
ten (SOU 1923:9 s. 155) uttalas emellertid om nödvärnet just: ”Samhällsintresset [kräver], att angreppet 
avvärjes, icke blott av hänsyn till den […] mot vilket det närmast är riktat, utan samhällets allmänna in-
tresse av att angrepp å rättsordningen förebyggas leder till en fordran på att angrepp av detta slag böra 
med en särskild energi avvisas”.  
141 Prop. 1962:10 del B, s. 334.  
142 Se härtill Blomkvist, s. 64 ff.  
143 Se om resonemang i dessa banor, SOU 1953:14, s. 416. 
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följande presenteras istället några fria tankar kring vad som, enligt min uppfattning, bör 

inverka på bedömningen.  

 

5.3.2 Då B svårligen kan besinna sig 

 
Excessbedömningen är, som nämnts, uppdelad i två led: ett faktiskt och ett normativt.144 

En första förutsättning är att B faktiskt hade svårigheter att besinna sig (han får inte de 

facto ha varit lugn).145 Utöver detta krävs alltså också att reaktionen varit relativt nor-

mal: det är typiskt sett inte ursäktligt att bli hur rädd som helst på blanka dagen. Om 

excess är ursäktande för B är angreppet på A inte brottsligt; om den däremot inte är det 

har A rätt att med nödvärn avvärja självförsvaret.  

Karaktären hos försvarlighetsbedömningen av A:s nödhandling bör därför vara 

beroende av hur excessbedömningen för B utförs eller, med andra ord, vilka situationer 

som överhuvudtaget kan aktualisera försvarlighetsbedömningen.  

Om B ursäktas för sin excess i stor utsträckning genom att det faktiska benet till-

låts spela en avgörande roll, finns det anledning att vara generös i försvarlighetsbedöm-

ningen av A:s nödhandling. Detta bör vara så eftersom flera fall av oväntade och kanske 

ibland abnorma reaktioner på A1 kommer att ursäktas hos B (vara icke brottsliga). Om 

det normativa benet istället kraftigt begränsar möjligheten till ursäktande excess för B, 

att alltså bara sådana reaktioner som är typiska under vissa förutsättningar medger en 

ursäktande excess, finns det däremot anledning att vara hårdare i försvarlighetsbedöm-

ningen. Vad A i dessa fall möts av är typiskt sett vad en angripare under givna förutsätt-

ningar har att räkna med: B har agerat på ett adekvat sätt och det borde därför ofta vara 

oförsvarligt att han utsätts för våld.  

 Det finns ingen helt klar bild av hur en excessprövning ska gå till. Det finns ex-

empel från senare praxis där gärningsmannen bedömts efter en relativt skräddarsydd 

måttstock.146 I NJA 2009 s. 234 friades B för ett angrepp från ansvar för mycket allvar-

ligt självförsvarsvåld med hänvisning till att han (främst) på grund av rädsla svårligen 

kunde besinna sig, trots att det fanns tid för eftertanke och därmed mer rationellt hand-

lande. Underrätternas fällande domar ger en annan bild med mer vikt på det normativa 

                                                 
144 Lernestedt (2013), s. 167 ff.  
145 A. st.  
146 Lernestedt A.a., s. 175 f.  
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benet,147 och även HD verkar genom ett ännu färskare avgörande (NJA 2012 s. 45) ha 

återvänt till en sådan tillämpning.  

 Sammantaget blir det fråga om en dynamik: stor vikt på det faktiska benet i 

prövningen av B:s rätt till excessvåld bör ge A större frihet i försvarlighetsbedömning-

en, medan stor vikt på det normativa i prövningen av B istället bör begränsa A:s hand-

lingsmöjligheter. Det finns inte utrymme i uppsatsen att närmare utreda hur en excess-

bedömning bör göras.  

 

5.3.3 Då B agerar med putativ nödvärnsrätt 

 

För det fall B:s villfarelse har sin upprinnelse i omständigheter som är väl synliga eller 

som annars ligger inom ramen för tänkbara reaktioner på ett brottsligt angrepp kan det 

vara motiverat att låta A stå risken för denna villfarelse.148 Om alltså oaktsamhetsbe-

dömningarnas måttstockar för B:s villfarelse rörande A1 placeras långt ifrån B:s person, 

alltså istället reflekterar någotsånär normativt normala vanföreställningar av A1 under 

givna förutsättningar, så ligger det nära till hands att försvarlighetsbedömningen är 

mycket hård mot A. Detta eftersom B då i stor utsträckning kommer att göra sig skyldig 

till oaktsamhetsbrott genom att missuppfatta A1 på ett omotiverat sätt, vilket skulle leda 

till att angreppet på A är brottsligt och att nödvärn därmed stod till buds för A. Vi ham-

nar då aldrig i resonemanget om nöd mot nödvärn. Det är med en sådan bedömnings-

modell alltså bara de fall där B har föreställningar som är i någon mån väntade som ak-

tualiserar försvarlighetsbedömningen och det är därför rimligt att placera risken för den 

typen av villfarelser på aktören som framkallat situationen: A. I klartext innebär detta att 

det i mindre utsträckning går att rättfärdiga (klassificera som försvarligt) att A avvärjer 

våld som är att räkna med till följd av A1.  

Om bedömningen av B vad gäller putativinställningar istället är mycket lyhörd 

för B:s personliga egenskaper så kommer detta att leda till att det endast undantagsvis 

föreligger oaktsamhet från B:s sida. B:s otillåtna angrepp är därmed sällan brottsliga 

och även mycket oväntade och kanske omotiverade vanföreställningar om A1 kommer 

att tillgodoräknas B i det putativa nödvärnet, med följd att B inte straffas och att A där-

                                                 
147 Se också NJA 2005 s. 237 för ett synsätt som ligger väl i linje med underrätternas och HD:s ställnings-
tagande i NJA 2012 s. 45. 
148 I SOU 1923:9 talas på s.161 om att endast de subjektiva grunder som går att iakttaga är relevanta för 
gränsdragningen mellan nödvärn och nöd.  
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med utsätts för icke brottsligt våld i stor utsträckning. När B inte anses oaktsam trots 

detta finns därmed större anledning att vara mer generös i försvarlighetsbedömningen 

rörande A: A kunde knappast räkna med dessa typer av vanföreställningar och konse-

kvenser när han gav sig på B.  

På så sätt bör den bedömning som skett av B:s handlande i fråga om oaktsamhet 

komma att påverka även hur försvarlighetsbedömningen för A utförs, i de fall där en 

sådan aktualiseras. 

 

5.4 Delsummering – A:s rätt att åberopa nöd mot B:s icke brottsliga 

angrepp 

 

Nödparagrafen kräver inte att ett brottsligt angrepp hotar liv och hälsa, utan det räcker 

med att fara gör det. Utöver detta krävs enligt lagtexten emellertid också att just det ak-

tuella intresset (A:s liv och hälsa) är av rättsordningen skyddat. I de fall då det brottsliga 

i B:s angrepp brister på den objektiva sidan har rättsordningen ställt sig bakom B:s våld 

och accepterat att A utsätts för detta, varför nöd inte bör stå till förfogande för A i det 

läget. Vad gäller subjektiva brister har istället rättsordningen klassificerat B:s handlande 

som otillåtet och något som inte kan tolereras (även fast B, som individ, frias). Därige-

nom har A inte vänts ryggen. Nöd mot angrepp som av subjektiva anledningar är icke 

brottsliga bör därför vara möjligt.  

Försvarlighetsbedömningen av A:s nödhandling har potential att vara generös mot 

A eftersom situationen liknar en nödvärnsberättigad, bortsett från den formella bristen i 

”brottsligt angrepp”. Beroende på hur bedömningarna på B:s ansvarssida utförs kan det 

emellertid finnas anledning att vara strängare. Om B åläggs att följa långtgående hand-

lingsstandarder är det endast fall där B har agerat någorlunda rimligt som aktualiserar 

försvarlighetsbedömningen i A:s nödhandling. Det är i sådana fall motiverat att låta A i 

större utsträckning stå risken för utfallet genom att anta en strängare syn.   
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6 Putativt nödvärn mot icke brottsliga angrepp 
 
 

6.1 Allmänt 

Putativt nödvärn (och putativ nöd) har ofta tagits för givet och hänvisats till för att läka 

diverse brister i situationer som den i uppsatsen behandlade, utan att någon egentlig 

klarhet råder rörande vad A egentligen kan missuppfatta i B:s självförsvar för att han 

ska ha möjlighet att åberopa putativt nödvärn. 

Mot bakgrund av att putativtillstånd i svensk rätt behandlas som en uppsåtsfråga 

och därmed är att hänföra till den subjektiva sidan av brottsbegreppet, kommer insikten 

att detta är något annat än nöd. Att fria A med stöd av nöd innebär ett rättfärdigan-

de/lagliggörande av A:s försvar mot B:s självförsvar, medan straffrihet på grund av ex-

empelvis putativt nödvärn istället handlar om att efterge bestraffning på grund av bris-

tande skuld i just det här specifika fallet. Det väcker inte samma ideologiska dubier att 

med stöd av putativfiguren underlåta att straffa A för dennes A2-våld; det rör sig om en 

missuppfattad omständighet som har lett till en uppsåtbrist i förhållande till frånvaron 

av ett rättfärdigande moment. Det spelar därvid ingen roll om B rört sig inom det rätt-

färdigade området, eftersom det inte handlar om att rättfärdiga A:s beteende. Gärning 

och skuld är nämligen två mycket skilda saker. För att fullt ut respektera skuld- och 

konformitetsprincipen måste rättsordningen fria den villfarne A. Genom att fria A från 

ett uppsåtsbrott har inte rättsordningen ställt sig bakom vad han gjort utan endast vad 

han trodde sig göra.  

I kapitel 5, om nöd, användes frasen ”av rättsordningen skyddat intresse” som en 

vattendelare mellan fall som borde ge nödrätt och fall som inte borde det. Något mot-

svarande finns inte för putativtillstånd, utan det blir här istället fråga om att mer allmänt 

(och kanske mer rättsligt) resonera kring vad som ska vara täckt av A:s uppsåt. När ar-

gumentationen i den kommande framställningen utmynnar i att A förmodligen har puta-

tiv nödvärnrätt beror detta alltså snarare på rättsliga än ideologiska överväganden.  

Putativinstitutets struktur innebär vanligen att subjektiv straffrihet inträder för 

den som missuppfattat verkligheten så att en nödvärnssituation föreligger, givet att den-

ne hållit sig inom det som i föreställningsvärlden hade utgjort det rättfärdigade områ-

det.149 För A:s del måste det vara fråga om en missuppfattning om någonting som gjort 

                                                 
149 Se mer allmänt om putativ i avsnitt 2.3.3. 
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B:s självförsvar icke brottsligt (och att nödvärnsrätt därigenom föreligger för A). Ideo-

logiska intresseavvägningar bör inte ha något utrymme här: antingen brister det i uppsåt, 

eller så gör det inte det.  

En första förutsättning är då givetvis att A i någon grad missuppfattat åtminstone 

någonting. Om det är så att A är helt införstådd med vilka omständigheter som förelig-

ger och vad som går genom B:s huvud vid den relevanta tidpunkten kan det inte bli frå-

ga om en tillämpning av putativinstitutet, utan A är då uteslutande hänvisad till nöd till 

stöd för A2. När det diskuteras om A ska ha rätt att med framgång åberopa putativt 

nödvärn mot det icke brottsliga angreppet förutsätts alltså att A (av någon anledning, på 

något sätt) är i villfarelse om någonting som lett till att angreppet inte är brottsligt. Puta-

tivt nödvärn är alltså inte ett direkt utbytbart alternativ till nöd mot nödvärn, utan kräver 

som en ytterligare förutsättning att gärningsmannen inte är fullt införstådd med ”verk-

ligheten”.  Det är fullt tänkbart att A kan ha putativ nödvärnsrätt mot B:s putativa nöd-

värnsrätt.150  

  

6.2 Gränsdragningen mellan faktiska och rättsliga omständigheter  

 

”ethvert moment, der tillægges juridisk betydning, antager en retlig farve” 

 

Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret. Almindelig del 

 
6.2.1 Allmänt 

Inom svensk straffrätt är det mycket ovanligt att ansvarsfrihet medges på grund av att 

gärningsmannen har gjort en straffrättsligt felaktig bedömning. Det krävs inte att det 

föreligger insikt om en handlings otillåtenhet; straffrättsvillfarelser är som absolut hu-

vudregel inte relevanta.151 En anledning till detta är att rättsordningen skulle tappa auk-

toritet om befolkningen i stor utsträckning tilläts med ursäktande verkan vara okunnig 

om den rättsliga regleringen.152 

I praxis åberopas putativfiguren ofta för att ”läka” brister i det brottsliga i ett an-

grepp.153 Det är alltså en etablerad ordning att ”den som tror sig vara utsatt för ett brotts-

ligt angrepp” äger rätt att med straffrihet försvara sig. En sådan praxis är knapphändigt 

                                                 
150 Detta har tidigare förutsatts vara möjligt, se SOU 1923:9, s. 161.  
151 Prop 1993/94:130, s. 56 och NJA 2012 s. 564. 
152 A. prop, s. 53 ff.  
153 Se exempelvis NJA 1995 s. 662 och Svea hovrätts dom 2013-11-23 i B 7271-13. 
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teoretiskt underbyggd och undviker den systematiskt viktiga och nödvändiga frågan vad 

den felaktiga tron egentligen avser och vad den beror på. Det måste utrönas vilka 

(rätts)villfarelser som är relevanta i uppsåtshänseende och vilka som inte är det. Oklar-

heter på detta område ger domstolar en handlingsfrihet vid hanteringen av en putativin-

vändning, där en illvillig domstol kan konstruera (välja att uppfatta) vad en mer nyanse-

rad rättstillämpare kallar bristande uppsåt, som en irrelevant straffrättsvillfarelse och 

därmed fälla.154 

Gränsdragningen mellan rättsliga och faktiska omständigheter i fråga om uppsåt 

brukar uttryckas så att missuppfattningar om faktiska omständigheter, men inte miss-

uppfattningar om den rättsliga regleringen, är relevanta.155 En villfarelse som rör inne-

hållet i en rättsregel eller tolkningen därav är irrelevant.156 Ett annat sätt att formulera 

gränsdragningen är att missuppfattningar om vad man gör är av betydelse medan miss-

uppfattningar om att vad man gör är otillåtet inte är det.157  

 Att dra gränsen mellan vad som är en faktisk omständighet och vad som utgör 

en irrelevant straffrättsvillfarelse är inte alldeles lätt. Hela vår vardag är byggd på rätts-

liga omständigheter som vi knappast (åtminstone språkligt) kan klassificeras som icke 

verkliga: Reinfeldt är statsminister, efter måndag kommer tisdag, juldagen är en röd 

dag, älgjakten börjar i oktober, o.s.v. I själva verket är ju Reinfeldts statsministerpost ett 

resultat av en rättsligt konstruerad process inkluderande ett antal juridiskt baserade be-

dömningar, och att stora delar av befolkningen får vara hemma med betalt på juldagen 

följer av att det står så i lagen. 

Exemplen kan tyckas triviala men de väcker tankar som tar oss vidare. Klart är 

att straffrätten erkänner inte bara mycket grundläggande omständigheter – exempelvis: 

”det där är en buske, inte en människa” – som relevanta för uppsåtsbedömningen utan 

också sådana uppfattningar som innefattar en viss rättslig klassificering, exempelvis att 

en person är ”förälder” eller ”gift”.158 En missuppfattning om en sådan omständighet 

kan ha sitt ursprung i såväl faktiska som rättsliga villfarelser. Maken kan tro att han inte 

längre är gift eftersom hans felaktiga uppfattning är att makan är död (som ju visserli-

gen också är ett juridiskt begrepp…), och att äktenskapet därmed är upplöst (faktisk 

villfarelse). Maken kan också tro att han inte längre är gift eftersom han felaktigt upp-
                                                 
154 En tydlig sådan skillnad finns i Hovrätten för Västra Sveriges dom 1998-05-08 i B 286-98, där tings-
rätten och hovrätten kommer till helt olika slut beroende på hur en (miss)uppfattning tolkas. 
155 Leijonhufvud och Wennberg, s. 89.  
156 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 346.  
157 A. st.  
158 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 357 f.  
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fattat familjerätten så att ett gräl är tillräckligt för äktenskapets upphörande (rättsvillfa-

relse).159 Båda fallen av missuppfattningar leder till uppsåtsbrist i förhållande till rekvi-

sitet ”gift” i BrB 7 kap 1 §. På något håll har framförts kritik mot den subtila gränsdrag-

ningen och rubriceringen av diverse typer av villfarelser. Lösningen står enligt den upp-

fattningen att finna inom hanteringen av den vanliga subjektiva täckningen där varje 

enskilt brott styr vad som krävs för erforderlig täckning.160  

Även om någonting konstateras vara en rättsvillfarelse – i bemärkelsen felaktig 

uppfattning om en rättsregels innebörd och konsekvenser – kan en sådan missuppfatt-

ning få betydelse om den leder till en villfarelse om en relevant omständighet. Som 

nämnts ovan kan missuppfattningen att någon inte är gift (vilket exempelvis skulle leda 

till bristande täckning av ett nödvändigt rekvisit i brottet tvegifte) bero på en villfarelse 

rörande reglerna kring äktenskapets ingående eller upphörande, utan att missuppfatt-

ningen tappar relevans.161  

Ett förhållningssätt som aktualiseras vid besvärlig uppsåtsproblematik kring 

värderande eller andra komplexa rekvisit, är att gärningsmannens uppsåt ska ta sikte på 

omständigheterna som läggs till grund för klassificeringen, snarare än utfallet av den-

samma.162 Så exempelvis vid ”otillbörligt” i 20 kap. 1 § BrB eller ”urkund” i 14 kap 

BrB. Det handlar då om att staka ut de fakta och bedömningsgrunder som läggs till 

grund för en slutsats rörande huruvida dessa typer av rekvisit objektivt är uppfyllda eller 

inte och där gärningsmannens eventuella felbedömning av rättsordningens etikettering 

är irrelevant.163 Egentligen utgör detta ingen större skillnad jämfört med ”vanlig” upp-

såtstäckning till mer innehållsfattiga (deskriptiva) rekvisit såsom exempelvis ”annan” i 

3 kap 1 § BrB. Gärningsmannens klassificerande av någon som ”annan” är irrelevant, 

givet att det som gärningsmannen har uppfattat är vad vi (rättstillämparen) kallar för 

annan, d.v.s. en person och inte exempelvis ett djur.164 Vad som ger sken av en större 

skillnad – eller lanserande av en specialmetod – är graden av komplexitet i vissa rekvisit 

                                                 
159 Thornstedt (1956), s. 156 f., talar om att en villfarelse om en rättslig omständighet är en rättsvillfarelse 
endast om den har sitt ursprung i okunnighet om innehållet i en norm. En sådan definition må låta bra, 
men den hjälper oss föga i jakten på en hållbar gränsdragning.  
160 Jareborg (1969), s. 258. Se även KBrB under 24:9.  
161 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 358. 
162 Leijonhufvud och Wennberg, s. 68 f.  
163 Se bl.a. Strahl, s. 133 ff.  
164 En annan sak är att det i ett sådant läge ligger nära till hands att göra en utredning av gärningsmannens 
mentala hälsa.  
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(säkerligen ofta graden av normativa inslag): slutsatsen ligger i dessa fall språkligt och 

juridiskt-tekniskt längre ifrån det använda faktaunderlaget.165  

Om det följande avsnittet upplevs som svårgenomträngligt beror det säkerligen 

på att det är det. Anledningen till detta är dels den tidigare fattiga behandlingen av äm-

net, dels att uppsåtsfiguren kanske inte i alla delar är så lämpad att hantera avancerad 

problematik kring putativinstitutet. För att inte låta någonting ramla mellan stolarna 

finns en del upprepningar och förtydliganden som måhända är överflödiga för den in-

vigde läsaren. 

 

6.2.2 A:s putativa nödvärn mot B:s icke brottsliga angrepp 

 

Vid brottsbalkens införande ansågs på vissa håll att nöd och nödvärn i uppsåtshänseen-

de inte skulle behandlas som vanliga rekvisit i bedömningen av brottsligheten av ett 

visst handlande, utan att detta endast skulle gälla för de ansvarsfrihetsgrunder som inte 

var lagstadgade.166  Uppfattningen fick kritik från flera håll eftersom den på ett sätt som 

inte var avsett vid brottsbalkens införande avvek från tidigare gällande rätt.167 Idag är 

den etablerade ståndpunkten att ansvarsfrihetsgrunderna är tänkta att läsas vid varje 

straffbud, som vanliga rekvisit vid prövningen.168 Egentligen står det alltså i BrB 3 kap. 

1 § att: ”den som berövar annan livet, utan att vara berättigad till det på grund av någon 

ansvarsfrihetsgrund, döms för mord”.  

                                                 
165 Thornstedt (1956), s. 287 f. Om en slutsats baserat på ett visst bedömningsunderlag – som visserligen 
är täckt av gärningsmannens uppsåt – är alltför svår att förutspå kan det på goda grunder ifrågasättas om 
komformitetsprincipen till fullo efterlevs. Se till detta bl.a. Asp, Ulväng och Jareborg, s. 344 f.  
166 Beckman m.fl. (1965), s. 596 ff. och Beckman m.fl. (1967), s. 602 ff., förespråkade istället en särskild 
ordning för de rättfärdigandegrunder som innehåller en försvarlighetsbedömning. En sådan specialord-
ning innebär att gärningsmannens uppfattning av omständigheterna som läggs till grund för bedömningen 
ska bedömas som en helhet tillsammans med försvarligheten av gärningen. Alltså så att det som inte är 
uppenbart oförsvarligt (respektive inte oförsvarligt för nödens vidkommande) att göra och tro inte är 
straffbart. Den som med lätthet kunnat förvissa sig om att situationen inte var som den inbillade sig 
kommer förmodligen anses ha handlat uppenbart oförsvarligt när den utdelade kraftigt våld mot den inbil-
lat attackerande. Istället borde hen kanske ha utrett sin villfarelse eller åtminstone ha utdelat mindre all-
varligt våld när förutsättningarna var oklara. Som Beckman m.fl. (1965) skriver på s. 597 kan detta leda 
till att det utdelas straff för uppsåtligt brott även om gärningsmannen endast förfarit oaktsamt, någonting 
som kan liknas vid hur saken hanteras i Finland idag (”den nya skolan”), se Lernestedt (2008). s. 572 ff. 
Detta ger emellertid inte längre uttryck för gällande rätt i Sverige idag. Den som inte har uppsåt ska inte 
dömas för uppsåtligt brott, utan istället (där så är möjligt) för oaktsamhetsvarianten, Lernestedt (2008), s. 
569 ff.  
167 Se särskilt Thornstedt (1968), s. 126 f. och Agge, s. 356.  
168 Se bl.a. KBrB under 24:1, Agge (1965), s. 356 och Thornstedt (1956), s. 284 f. Eller med ord tagna 
från Beckman m.fl., s. 600: ”Man har, liksom man i matematiken bryter ut en faktor och sätter den före 
parentesen, brutit ut en förutsättning för straffbuden”.  
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Ovan nämndes att uppsåt till normativa begrepp är någonting svårhanterat efter-

som det förutsätter gränsdragningar mellan rättsliga och faktiska omständigheter. ”Rätt 

till nödvärn” är ett i detta hänseende alldeles särskilt komplicerat normativt begrepp 

innehållandes en stor mängd underkategorier som i varierande utsträckning i sin tur 

också är normativa. En mycket generell avfattning av det ”osynliga” rättfärdiganderek-

visitet löser därför inte några problem, utan det kvarstår alltjämt i sådant fall stora tvek-

samheter rörande vad gärningsmannen missuppfattat.  

Det finns (nästan?) ingenting som är rena fakta, helt fria från slutsatser. När jag 

uppfattat mig dricka vatten ur en flaska har jag – baserat på tidigare kunskaper om vat-

tens smak, en flaskas utseende och språkets struktur – i själva verket dragit flera slutsat-

ser för att klassificera mina förehavanden. I en uppsåtsbedömning handlar det därför i 

stället om att bestämma vilken nivå av slutsatser som ska kallas faktiska omständighe-

ter, som sedan läggs till grund för den relevanta slutsatsen: att rekvisitet är uppfyllt.169 

Det finns författare utomlands som anser att alla villfarelser som rör de objektiva 

rättfärdigandegrunderna bör hänföras till kategorin straffrättsvillfarelse, oavsett om de 

rör ”brottets gärningsinnehåll” eller en rättsregels existens eller innehåll.170 Den ord-

ningen är inte etablerad i Sverige och istället brukar saken uttryckas så – i linje med 

ovan berörda gränsdragning mellan uppsåt till omständigheter och uppsåt till rättstil-

lämparens slutsatser – att frånvaron av fakta som skulle utesluta brottslighet skall vara 

täckt av uppsåt.171 När det föreslagits att putativfiguren ska kodifieras har de valda for-

muleringarna stämt väl överens med denna ståndpunkt.172 Rekvisitet utgör därvid från-

varo av grunden som utesluter brottslighet,173 men det måste alltjämt tydliggöras vad 

som egentligen går att missuppfatta (vilken ”grund” som avses) och vilka missuppfatt-

ningar bland dessa som är relevanta.174 Frågan är om det överhuvudtaget går att kon-

struera det osynliga rekvisitet på ett vettigt sätt så att ett bristande uppsåt till detta utgör 

en faktisk villfarelse (och inte en straffrättsvillfarelse) som kunde grunda en putativ 

                                                 
169 Almkvist, s. 14, lyfter som exempel att rekvisitet ”Gift” utgör en omständighet (ett faktaunderlag var-
till uppsåt måste föreligga) i 7 kap 1 § BrB, trots att det i ÄktB är en kvalificerad rättslig slutsats. Ett 
annat exempel som nämns är ”olovlig” körning i 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 
170 Thornstedt (1956), s. 56 not 62, med hänvisningar och s. 69 i not 17. 
171 SOU 1923:9, s. 119 f. och SOU 1953:14 s. 146 ff., Agge (1965), s. 356 och Thyrén s. 62 ff.  
172 I SOU 1934:56 hette det att den som ”på grund av omständigheterna [trodde] sådan fara å färde vara, 
att han ägde det våld öva, må straff för uppsåtlig gärning ej ådömas”, s. 5.  
173 Beckman m.fl. (1967), s. 600.  
174 I SOU 1923:9, s. 161 anläggs ett något annorlunda synsätt: ”den, som våldsamt avvärjt ett angrepp av 
till utseendet brottslig beskaffenhet, [kan] icke i något fall bliva straffbar på grund av otillräknelighet eller 
villfarelse hos den angriparen, därest dylik omständighet icke avvetats (eller misstänkts) av den förre”. 
Formuleringen visar att det helt klart gick (går?) att ha putativ nödvärnsrätt mot en putativ nödvärnsrätt.  
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nödvärnsrätt.175 Frågan är alltså vad vi fyller rekvisitet med, även om det som slutligt – 

efter rättstillämparens behandling – ska vara täckt av uppsåt, är frånvaron av nödvärns-

rätten.  

Behandlingen av nödvärnsinstitutet aktualiserar en stor mängd omständigheter 

och ett flertal (ibland mycket avancerade) rättsliga bedömningar. Särskilt avancerat blir 

detta när fråga är om att tillerkänna A en putativ nödvärnsrätt i den här i uppsatsen be-

handlade situationen eftersom krockande våldsutövningar fordrar ytterligare komplice-

rade lager av bedömningar.176 Problemet är alltså inte löst bara genom att säga att A:s 

uppsåt ska avse omständigheter och inte den rättsliga bedömningen, utan avgörande för 

när relevant uppsåtsbrist (putativ nödvärnsrätt) föreligger måste bli en avvägning av 

vilka omständigheter som är tillräckligt ”rena” från straffrättsliga bedömningar. En så-

dan gränsdragning innebär en viktning mellan å ena sidan den tänkta restriktiviteten 

rörande straffrättsvillfarelser och å andra sidan konformitetsprincipen.  

Att en rätt till nödvärn inte finns för A i A2 kan ha olika orsaker. Det kan bero 

på att något brottsligt angrepp inte föreligger, som i sin tur beror på den rättsliga 

omständigheten att B:s våld utövats i nödvärn och håller sig inom det rättfärdigade om-

rådet, som i sin tur beror på hur mycket som tillåts i nödvärn, som i sin tur beror på om-

ständigheterna som föregått ett visst angrepp, vilka egenskaper som finns hos de inblan-

dade och exempelvis hur mycket klockan är, hur omgivningarna ser ut runtomkring 

o.s.v. Angreppet kan också vara icke brottsligt (och nödvärn därigenom uteslutet för A i 

A2) även om B visserligen inte är objektivt berättigad till det företagna handlandet men 

ändå inte är straffbar på grund av subjektiva brister, t.ex. putativt nödvärn177 eller ex-

cess, som i sin tur är beroende av avancerade rättsligt bedömningar, som i sin tur är be-

roende av omständigheter kring de inblandade och förhållanden i angriparens huvud 

som i sin tur kan bero på egenskaper eller historik o.s.v., o.s.v.  
                                                 
175 Thornstedt (1956), s. 285, talar om att ett visst utrymme bör finnas även för relevanta rättsvillfarelser 
vad gäller objektiva straffrihetsgrunder (som exempelvis nödvärn), givet att misstaget hänför sig till en 
rättslig slutsats som är ”mycket perifer” i förhållande till straffbudet. 
176 Eftersom uppsatsen fokuserar på nödvärnsrätt som aktualiseras genom brottsliga angrepp faller åtmin-
stone några grenar utanför avgränsningen, men det kvarstår alltjämt en stor mängd bedömningar och 
hållpunkter som var och en i någon mån kan utesluta – eller för den delen vara en förutsättning för – nöd-
värnsrätt.  
177 I förarbetena till brottsbalken (SOU 1953:14, s. 395 f.) räknade de sakkunniga med att olägenheter 
som uppkommer till följd av att B i situationer där A1 är inbillat, alltså där A överhuvudtaget inte har gått 
till angrepp mot B men då B ändå tror detta, inte gör sig skyldig till något brottsligt angrepp, lätt kan 
undvikas genom att A tar B ur denna villfarelse. En sådan lösning är nog tveksam och hinns sällan med i 
och med överfallets typiskt sett snabba karaktär. Särskilt problematiskt är detta då villfarelsen hos B hän-
för sig till digniteten av A1. Att A ska hinna göra en bedömning av hur B borde ha reagerat och jämföra 
detta med den faktiska reaktionen och utifrån detta dra slutsatsen att B förmodligen är i villfarelse, för att 
därefter ta B ur denna villfarelse, är uteslutet. 
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Alla dessa faktorer kan inordnas i en hierarki där nödvärnsrätten utgör den högs-

ta nivån. I figurform gestaltar sig de olika nivåerna som nedan.178 Pilarna illustrerar att 

den övervarande nivån kan brytas ner i mindre beståndsdelar, till vilka pilarna leder. 

Uppdelningen baseras dels på vad som är beroende av vad, dels på graden av straffrätts-

lig bedömning som krävs för att nå slutsatsen. Att gräva sig längre ner innebär ett fo-

kusskifte från rättsliga bedömningar till faktiska omständigheter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Olika nivåer av omständigheter, slutsatser och kvalificeringar som tillsammans leder 

till slutsatsen att nödvärnsrätt inte föreligger för A. 

 

I jakt på potentiella utformningar av rekvisitet (uppsåtsobjektet) är det lämpligt att sys-

tematiskt vandra från de mest till de minst generella beståndsdelarna. I stegandet förut-

                                                 
178 Figuren gör inte anspråk på att vara uttömmande eller ens särskilt träffsäker, utan finns istället för att 
illustrera att nödvärnets beståndsdelar är många och de omständigheter som kan missuppfattas mer eller 
mindre normativa. 
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sätts att A är fullt införstådd med omständigheterna på samtliga nivåer under den som 

prövas och att villfarelsen därför hänför sig till bara den aktuella nivån.179 

Att formulera rekvisitet på ett sätt som motsvarar nivå 5 eller nivå 4 är uteslutet 

eftersom det skulle innebära att även direkta straffrättsvillfarelser hos A kunde vinna 

relevans i uppsåtsbedömningen. Huruvida ett brottsligt angrepp föreligger eller inte är 

egentligen bara ett annat sätt att uttrycka om något är brottsligt eller inte, vilket ju är 

själva definitionen av en straffrättsvillfarelse (eller åtminstone en av flera sådana). Att 

saken här delvis rör kvalificeringen av B:s brottslighet – som sedan får konsekvenser för 

A:s handlande – borde inte spela någon större roll eftersom det ändå handlar om rättsli-

ga villfarelser som inverkar på tillåtligheten av A2.180 Samma sak gäller rörande inne-

börden av ”överhängande” och ”pågående”.181 

Nivå 3 utgörs av omständigheter som med varierande lätthet kan placeras under 

kategorin avancerade rättsliga slutsatser: graden av tillåtet våld i B:s nödvärn samt för-

handenvaron av relevant putativtillstånd eller ursäktande excess för B. Om A uppfattat 

den grundläggande karaktären av B:s icke brottsliga angrepp (nivå 1 och 2) helt korrekt 

men felaktigt trott att detta våld överskrider nödvärnsrätten för B (nivå 3i) – och därmed 

är brottsligt – är det som missuppfattas alltså nödvärnsrättens rättsliga innebörd. En så-

dan missuppfattning kan enkelt sorteras in under kategorin irrelevant villfarelse. Det-

samma gäller omständigheten att en ursäktande excess föreligger för B (nivå 3ii), som 

ju innehåller en hel del kvalificerade rättsliga bedömningar.182 För det fall A – återigen 

– är helt införstådd med omständigheterna på nivå 1 och 2 och misstaget istället hänför 

sig till det faktumet att ursäktande excess föreligger för B handlar det om en straffrätts-

villfarelse som inte kan tolereras.183  

Vad gäller situationer där putativtillstånd hos B (3iii) har gjort angreppet icke 

brottsligt är saken däremot mer besvärlig. Likt exemplet med ”annan” ovan ligger 

omständigheten att B missuppfattat A1 och kvalificeringen av denna missuppfattning 
                                                 
179 Såsom Thornstedt (1956) konstaterar på s. 288 är bedömningen av ett normativt (eller värderande) 
rekvisit som mest problematisk då gärningsmannen är införstådd med de faktiska omständigheterna men 
ändå inte insorterar sitt beteende under rekvisitet.  
180 En sådan villfarelse borde, med Thornstedts (1956), s. 285, terminologi, inte vara tillräckligt ”perifer” 
för att inte utgöra en straffrättsvillfarelse.  
181 En annan sak är om gärningsmannen missuppfattat hur nära förestående ett angrepp faktiskt är. En 
sådan villfarelse hör hemma på nivå 1 eller 2.  
182 Främst på denna nivå förmodligen rörande det normativa benet, se Lernestedt (2013), s. 166 ff. Se 
också under avsnitt 4.2.3. 
183 Ett motargument kommer från Wetter som menar att det kan finnas situationer där ”samhällsfarlighe-
ten” av en handling som utgör en utpräglad självförsvarshandling saknas om gärningsmannen inte är 
införstådd med otillåtligheten av en gärning, Thornstedt (1956), s. 103 med hänvisningar. Frågan är om 
det går att konstruera en sådan situation när det gäller ansvarsfrihetsgrunder.  
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som ett putativtillstånd nära varandra. Har B missuppfattat något rättsligt relevant i A1 

utgör detta teoretiskt putativtillståndet, och omständigheten och slutsatsen är då syno-

nyma.184 Frågan är då om det på ett begripligt sätt går att skilja på omständigheterna 

som gör att ett putativt nödvärn för B föreligger och putativtillståndet som sådant. Alla 

missuppfattningar är emellertid inte relevanta och det krävs att B rättsligt granskas (på 

samma sätt som A gör nu) så att inte exempelvis straffrättsvillfarelser accepteras som 

uppsåtsbrister. Dessutom måste även försvarlighetsbedömningen av det putativa nöd-

värnet rymmas inom denna klassificering. Vidare accepteras inte alla typer av invänd-

ningar, även om förutsättningarna i föreställningsvärlden utgör grund för ansvarsfri-

het.185 Det är alltså inte så att B:s missuppfattning bara är ett putativtillstånd per auto-

matik, utan även denna slutats innehåller svåra bedömningar och värderingar där vissa 

villfarelser släpps igenom medan andra inte gör det. Huruvida putativtillstånd föreligger 

för B är alltså en slutsats som ligger på en ”högre” nivå än omständigheterna som ligger 

till grund för densamma. Då A är helt införstådd med förhållandena på de underliggan-

de nivåerna – alltså exempelvis hur mycket han slog i A1, sina egenskaper, B:s egen-

skaper o.s.v. – kommer därför en eventuell villfarelse på 3iii att röra putativinstitutets 

innebörd; inte heller här kan vi därför hitta en villfarelse som bör utgöra en uppsåtsbrist 

(berättiga till putativt nödvärn). 

Nivå 2 och 1 är svåra att skilja eftersom innehållet i båda – som framgår av figu-

ren ovan – är relevant för slutsatserna på nivå 3. De delas upp i figuren för att illustrera 

att även till synes icke rättsliga omständigheter kan innehålla olika grad av slutsatser 

och bedömningar. På nivå 2 börjar vi närma oss vad som mer liknar rent faktiska om-

ständigheter som egentligen inte bär några element av straffrättsliga bedömningar.  Här 

finns de omständigheter som läggs till grund för bedömningen att putativtillstånd och 

excess föreligger: B:s (miss)uppfattning av A1 och att B faktiskt inte kan besinna sig (i 

stort sett det faktiska benet i excessbedömningen).186 För att konformitetsprincipen ska 

respekteras och om kravet på uppsåtstäckning inte ska vara illusoriskt bör A:s missupp-

                                                 
184 Vid senaste revideringen av brottsbalken höjdes röster för att införa ett krav på att gärningsmannen 
hade grundad anledning för sin missuppfattning, och att därvid en form av aktsamhetsbedömning skulle 
bakas in redan i frågan om uppsåt förelåg eller inte. Ett sådant krav ansågs dock rimma illa med hur upp-
såtsprövningar allmänt går till och kom därför aldrig att införas, se Prop 1993/94:130 s. 46 ff.  
185 Se bl.a. NJA 1993 s. 128, Huddinge tingsrätts dom 2000-04-11 i mål B 4073-99 och Hovrätten för 
Västra Sveriges avgörande 1998-05-08 i mål B 286-98. 
186 Att skilja situationen att B faktiskt inte kan besinna sig från då B i själva verket har full kontroll över 
sitt handlande, men väljer att tillfoga A exempelvis svår skada är såklart mycket svårt för A eftersom den 
avgörande skillnaden mellan dessa situationer finns i B:s huvud. Med det inte sagt att ett putativt nödvärn 
bör tillåtas för de fall A missuppfattat detta.  
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fattning på denna nivå föranleda en uppsåtsbrist. Misstaget hänför sig till något faktiskt: 

hur B uppfattat angreppet respektive det faktum att B svårligen kunde besinna sig.187 En 

annan sak är att A i dessa lägen ändå kan straffas (för ett oaktsamhetsbrott) för den 

eventuella klandervärdhet som finns i hans villfarelse.188 

Nivå 1 utgör faktabasen för hela nödvärnsträdet och den mängd av svåra rättsli-

ga bedömningar som det innehåller. Ingen av de slutsatser som hör hemma på de högre 

nivåerna är möjliga utan denna bas. Att ”nödvärnsrätt” för A eller ”brottsligt angrepp” 

mot A föreligger beror alltid på någonting, som ytterst hämtas här. En felaktig uppfatt-

ning om en beståndsdel här kan knappast påstås vara något annat än en faktisk villfarel-

se som alla gånger utgör en uppsåtsbrist, om den är tillräckligt relevant för rättsliga slut-

satser högre upp i trädet. Det bör dock observeras att det som slutligen ska vara täckt av 

A:s uppsåt i A2 är frånvaron av en nödvärnssituation och att därför inte varje uppsåtsb-

rist rörande de mycket grundläggande omständigheterna bör föranleda en putativ nöd-

värnsrätt. Att omständigheterna ligger i fokus istället för slutsatsen får inte innebära att 

något annat än det som ska täckas täcks; det är varje enskild ansvarsfrihetsgrund som 

får styra vad som föranleder uppsåtsbrist och inte.189  

Det är svårt att på ett tydligt sätt formulera ett generellt rekvisit som alltid kan 

ställas upp vid sidan av straffbudet och vars frånvaro då är ett krav för straffbarhet. Ef-

tersom olika faktorer påverkar bedömningen olika mycket från fall till fall måste även 

rekvisitet vara dynamiskt. En sådan faktor kan vara B:s (miss)uppfattning av A1, en 

annan är exempelvis B:s historia, om denna i stor utsträckning har inverkat på B:s för-

måga att besinna sig och även hur mycket rättsordningen kan kräva av B. Det får då bli 

en avvägning av i hur stor utsträckning de minsta beståndsdelarna måste avvika från A:s 

uppfattning innan en putativ nödvärnssituation föreligger. Rekvisitet som sådant kan 

givetvis utformas mer allmänt, om det bara finns skärpa och enhetlighet i tillämpningen 

av det.190 

Ett problem är förknippat med det faktum att A:s uppsåt ska täcka frånvaron av 

det osynliga rekvisitet.191 Det är obegripligt att tala om uppsåt till frånvaron av mycket 

basala omständigheter, så som tid på dygnet, ett angrepps beskaffenhet, B:s tidigare 

                                                 
187 Thornstedt (1956), s. 288, har som utgångspunkt att alla villfarelser som hänför sig till faktiska om-
ständigheter är relevanta.  
188 Mer om detta nedan under 4.3.5. 
189 Jareborg (1969), s. 258. Se också Almkvist, s. 23 f.   
190 Så förhåller det ju sig med de flesta värderande rekvisit som ”otillbörlig” eller liknande.  
191 Leijonhufvud och Wennberg, s. 84 f. Se också, återigen, Beckman m.fl., s. 600.  
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historik eller liknande. Dessa omständigheter är alltid någonting, det är alltså inte fråga 

om huruvida de föreligger eller inte.  

Vad sedan generellt gäller uppsåtstäckning av en rättfärdigandegrund är också 

den etablerade ståndpunkten att okunnighet hos gärningsmannen (att gärningsmannen 

överhuvudtaget inte tänkt något) inte utesluter uppsåt, eftersom gärningsmannens bild 

då stämde överens med den verkliga: otillåten gärning och ej någon rättfärdigande 

omständighet.192 Ett sådant synsätt är oproblematiskt vad gäller A om uppsåtsobjektet är 

hemmahörande på nivå 3 och uppåt. Det passar att prata om okunnighet i förhållande till 

frånvaron av dessa mer rättsligt avancerade omständigheter, eftersom okunnigheten 

medför att A då inte har dragit någon straffrättslig slutsats. Om vi däremot rör oss på 

nivåer med rent faktiska omständigheter kan okunnighet knappast räcka för uppsåts-

täckning av frånvaron av den rättfärdigande omständigheten. Så är fallet eftersom det är 

just närvaron av dessa omständigheter som bestämmer utfallet för den rättsliga kvalifi-

ceringen av B:s självförsvar. A överväger ju förmodligen aldrig överhuvudtaget exem-

pelvis om B inte kan besinna sig, varför den relevanta uppsåtbristen är själva okunnig-

heten: A visste inte (hade inte tänkt på) att B inte kunde besinna sig.  

Slutsatsen blir att själva uppsåtsprövningen måste ske positivt till de beståndsde-

lar som pekas ut.193 I klartext innebär detta att både A:s felaktiga tro och hans okunnig-

het om exempelvis B:s lättskrämdhet eller bristande förmåga att kunna besinna sig bör 

leda till relevant uppsåtbrist. I ett sådant fall står en putativ nödvärnsrätt till buds för A, 

givet att B:s lättskrämdhet o.s.v. är det som har föranlett att B ursäktades för sitt objek-

tivt otillåtna angrepp (att B:s angrepp är icke brottsligt). Frånvaron av det rättfärdigande 

momentet är rättstillämparens slutsats, till vilken A:s inställning är irrelevant. Oaktsam-

hetsansvaret har återigen potentialen att fånga upp A:s klandervärda villfarelser. 

 Det ska också påpekas att A alltjämt kommer att straffas för den första våldsut-

övningen (A1) och att det som diskuterats här är eventuell straffrihet för en andra vålds-

utövning (A2): ett självförsvar mot B:s självförsvar. 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 344. 
193 Se härtill Asp, Ulväng och Jareborg, s. 343 ff.  
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6.2.3 Att undvika oönskade utfall – diskvalificering av uppfattningar 

 
Putativinstitutet uppfattas vara undantagslöst och stelbent:194 en relevant missuppfatt-

ning hos A som godtas utesluter kort och gott ansvar för uppsåtligt brott, oberoende av 

hur märklig anledningen till villfarelsen är: sömngång, nedsatt fattningsförmåga eller 

avvikande kulturella influenser.195 

För att komma runt den problematik som kan uppkomma som en konsekvens av 

detta, där alltför mycket på spel, finns alternativet för domstolen att helt enkelt ge sken 

av att den inte tror på den tilltalades föreställning, trots att den i själva verket gör det.196 

Att teoretiskt förespråka en sådan lösning vore rent av riktigt dumt, det kan väl knappast 

vara eftersträvansvärt att domskäl inte återspeglar de faktiska övervägandena.  

Ett annat sätt att sudda ut denna skarpa kontrast mellan svart och vitt – godtagen 

och icke godtagen putativinvändning – är att helt enkelt diskvalificera vissa uppfatt-

ningar. Det handlar då om att underkänna relevansen av en faktisk villfarelse, utan att 

det ifrågasätts att gärningsmannen haft den påstådda uppfattningen. En sådan metod har 

anammats i praxis, bland annat rörande uppfattningar som står i strid med myndigheters 

uppfattningar.197 

På samma sätt kunde vanföreställningar om omständigheter som omgärdar situa-

tionen i denna uppsats i någon utsträckning diskvalificeras. Eftersom A är den som ini-

tierat våldet skulle han helt enkelt få stå risken för att missuppfattningar uppstår och på 

så sätt konstrueras en (konformitetsprincipsmässigt rejält tveksam) brygga över det som 

annars skulle ha utgjort en uppsåtsbrist.  

 

6.2.4 A:s putativa nödvärnshandling 

 

När A:s uppfattning om ”verkligheten” på ett relevant sätt avviker från den faktiska 

verkligheten har A en putativ nödvärnsrätt. Försvarligheten av nödvärnshandlingen ska 

då bedömas utifrån den felaktiga föreställningen. Om handlingen hade varit rättfärdigad 

om A:s uppfattningar hade stämt, så är ansvar för uppsåtligt brott uteslutet. Det handlar 

                                                 
194 Lernestedt (2008), s. 571.  
195 SOU 2006:30, s. 283 ff.   
196 Lernestedt (2008), s. 571 f.  
197 NJA 1993 s. 128. Se även Hovrätten för Västra Sveriges dom 1998-05-08 i mål B 286/98, där en upp-
fattning att poliser kan begå brott inte har accepterats.  
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alltså i princip om att företa en vanlig försvarlighetsbedömning men utifrån felaktiga 

premisser. 

Utgångspunkten för försvarlighetsbedömningen är rimligen emellertid en annan 

eftersom A faktiskt är den som gett sig på B först. Även om det icke brottsliga i B:s 

angrepp på A kan bortses från kommer den uppfattade verklighet som utgör underlaget 

för bedömningen att vara den att A gett sig på B och att B till följd av detta agerat för att 

avvärja ett sådant angrepp.198 Domstolen har då att fråga sig om det är icke uppenbart 

oförsvarligt att A försvarar sig tillbaka i det läget, när domstolen också sitter på vetska-

pen och uppfattningen att B inte agerar på ett sätt som inte är otillåtet (det är rättfärdi-

gat) eller i vart fall inte i det här fallet straffvärt (B är ursäktad). Förmodligen utfaller en 

sådan intresseavvägning sällan till A:s fördel, åtminstone när våldet från B:s sida håller 

sig inom det icke uppenbart oförsvarliga.  

 Det är alltså inte så enkelt att A kommer ha rätt att försvara sig ”tillbaka” bara 

för att bristerna, i form av frånvaron av brottslighet i B:s angrepp, har överkommits. 

Försvarlighetsbedömningen måste alltjämt göras, och i huvuddelen av fall borde en så-

dan utfalla till A:s nackdel med följden att han fälls till ansvar för uppsåtligt våld även 

för A2.  

Det kan till och med vara så att bedömningen görs i omvänd ordning. Domstolen 

börjar med att pröva tillåtligheten av A:s putativa nödvärnshandling. Endast under för-

utsättning att den är rättfärdigad (inte ”uppenbart oförsvarligt”) går domstolen vidare till 

prövningen om A:s missuppfattning av B:s angrepp som brottsligt är relevant. Om för-

svarlighetsbedömningen utfaller negativt för A är en av två nödvändiga förutsättningar 

inte uppfylld, och den avancerade gränsdragningen mellan rättsvillfarelse och faktisk 

villfarelse undviks.199  

 I och med att försvarlighetsbedömningen är dynamisk och (framförallt) relativ är 

det inte alls säkert att det finns särskilt stora möjligheter att fria A med stöd av putativt 

nödvärn. Det bör väl dock påpekas att den putativa nödvärnsexcessen kan fria A även 

om den putativa nödvärnsrätten har överskridits. Av utrymmesskäl utreds den saken inte 

närmare.  

 

                                                 
198 Den situationen att A brister i uppsåt redan till omständigheten att han attackerat först faller utanför 
ramen för uppsatsen.  
199 Svea hovrätt hanterar saken i den ordningen i sin dom 2013-11-13 i B 7271-23.  
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6.2.5 A:s ansvar för oaktsamhetsbrott 

 
Även om en missuppfattning godtas och läggs till grund för bedömningen, vilket leder 

till att gärningsmannen agerat på ett utifrån sin föreställningsvärld godtagbart sätt och 

därmed inte straffas, finns möjligheten att bestraffa den eventuella klandervärdhet som 

ligger i missuppfattningen som sådan. Det blir då fråga om ansvar för ett oaktsamhets-

brott istället för ett uppsåtligt brott.200 En tanke är att konstruera en oaktsamhet i och 

med att A var den som tog initiativet till och startade våldet, och därigenom i någon 

bemärkelsegav upphov till sin egen villfarelse. På så sätt undgår inte A ansvar för A2. 

Det skulle i sådant fall handla om att placera risken för en missuppfattning hos A. Efter-

som oaktsamhetsbedömningen kan vara (är) normativ finns möjligheter att styra bete-

enden genom att sätta upp handlingsmallar för A i stil med: ”det är oaktsamt att attacke-

ra någon utan att förvissa sig om relevanta omständigheter hos denne”. 

 

6.3 Putativ nöd 

 

På samma sätt som vid putativt nödvärn kan det tänkas att gärningsmannen uppfattat (de 

relevanta) omständigheterna så att en nödsituation föreligger. Även nöd är ju en an-

svarsfrihetsgrund vars frånvaro krävs för straffbarhet och som följaktligen kräver upp-

såtstäckning. De överväganden som här har gjorts ovan rörande vad som A:s uppsåt ska 

avse äger, såklart med andra beståndsdelar, också tillämpning på de situationer där 

eventuellt putativ nöd kunde aktualiseras. En stor skillnad blir att försvarlighetsbedöm-

ningen i dessa situationer kommer vara strängare än då fråga är om putativt nödvärn.201 

 

6.4 Summering – A:s tillgång till putativfiguren 

 

Om A tror att B:s icke brottsliga självförsvarsangrepp i själva verket är brottsligt aktua-

liseras frågan om A:s uppsåt till A2, och det kan därvid vara möjligt att tillerkänna A en 

putativ nödvärnsrätt. Följden av detta är att han frias för det våld som håller sig inom 

det rättfärdigade området. Alla missuppfattningar är emellertid inte relevanta, eftersom 

straffrättsvillfarelse som huvudregel inte ursäktar en gärningsman. Endast då A:s villfa-
                                                 
200 Lernestedt (2008), s. 570.   
201 Eftersom bara det som är försvarligt tillåts. Se för utförligare resonemang avsnitt 4.2.3.  



 
 

77 

relse i tillräcklig utsträckning hänför sig till faktiska omständigheter och inte rättsord-

ningens slutsatser får detta verkningar i uppsåtshänseende. Det är svårt att på ett konse-

kvent sätt definiera vad som är en straffrättsvillfarelse och vad som utgör en faktisk vill-

farelse, eftersom hela vår verklighet i någon utsträckning är byggd på begreppsbildning 

(juridisk och annan) och tolkningar av omgivningen.  

Försvarlighetsbedömningen som äger rum inom putativfiguren bör vara sträng 

mot A, eftersom han trots allt är den som satt igång hela händelseförloppet och därmed 

möjliggjort missuppfattningarna. Oaktsamhetsansvar kan komma i fråga även om A 

visserligen frias från ett subjektivt brott. Putativ nöd borde under samma förutsättningar 

vara ett alternativ för A. 

Som framgår av detta kapitels komplexitet kan putativinstitutet inte på ett enkelt 

sätt passas in i den vanliga uppsåtsprövningen. För att det teoretiskt överhuvudtaget ska 

gå att försvara en sådan struktur måste en gärningsmans kognitiva inställningar brytas 

ner till oigenkännlighet. Genomsnittsangriparen reflekterar knappast över exempelvis 

sitt offers tidigare historik under angreppet, samtidigt som det knappast heller inte är 

önskvärt att en okunnighet i dessa delar alltid leder till uppsåtsbrist med hänvisning till 

putativt nödvärn. Det kan därför finnas anledning att se över hanteringen av putativtills-

tånd för att skapa ett mer ändamålsenligt utfall. Bortsett från denna kritiska reflektion 

behandlas inte den saken mer här.  

 



 
 

78 

7 Sammanfattande kommentarer – slutsats 
 

En våldsutövning förutsätter en person som utövar våldet och en som tar emot det. När 

två personer slår varandra måste rättsordningen ta ställning till och värdera de olika 

rättsliga intressena. Denna uppsats har fokuserat på just denna intresseavvägning och i 

synnerhet på personen som slår det första slaget, när han försvarar sig mot det självför-

svar han frammanat genom sin första attack. Vilka rättsliga handlingsalternativ har den-

ne initialangripare? 

Nödvärn mot ett icke brottsligt angrepp kan inte förekomma, varför rätten för A 

att i A2 åberopa nödvärn görs beroende av huruvida försvarshandlingen från B:s sida är 

brottslig. Utan några subjektiva komponenter som ställer till det sammanfaller denna 

punkt med den punkt där våldet från B blir uppenbart oförsvarligt.202 Kravet på att B:s 

nödvärnsvåld ska vara uppenbart oförsvarligt för att vara brottsligt medger en bred mar-

ginal, och ibland kan just subjektiva inslag – främst putativt nödvärn och ursäktad ex-

cess för B:s del – innebära ytterligare en betydande förlängning av det icke brottsliga 

området. Klart är alltså att A, utan att ha rätt att åberopa nödvärn, kan få utstå (mycket) 

kraftigt våld vilket av lagstiftaren har klassificerats som under rådande omständigheter 

uppenbart oförsvarligt. Frågan är då om A istället kan använda sig av någon annan 

grund för att undvika bestraffning för sitt självförsvar i A2. 

Det finns ett antal tänkbara normativa argument som kan försvara att A:s intres-

se av liv och hälsa degraderas som en följd av den första attacken: samtycke och teorier 

om samhällskontraktet är exempel på några sådana. En annan ståndpunkt är att detta A:s 

intresse inte alls självständigt degraderas, utan bara i förhållande till B, på så sätt att B 

prioriteras när rättsordningen tvingas ta ställning.  

Bestämmelsen om nöd kräver inte att den nödställde är utsatt för ett brottsligt 

angrepp. Den lagtekniska utformningen utesluter därför inte att A kan använda sig av 

denna rättfärdigandegrund till stöd för ett självförsvar mot ett självförsvar. Det aktuali-

seras emellertid flera ideologiska överväganden i ett sådant ställningstagande, och det 

finns anledning att sålla bland tänkbara situationer och medge ansvarsfrihet för vissa 

men inte för alla. Nödparagrafens fras ”av rättsordningen skyddat intresse” fungerar bra 

som ett sorts ideologiskt durkslag, där en del rinner igenom medan annat fastnar. A:s liv 

och hälsa är inte skyddat i alla situationer.  
                                                 
202 Må så vara att det finns tendenser som pekar åt att A inte ens i ett sådant läge äger åberopa nödvärns-
rätt. Sådana överväganden är ostridigt felaktiga. 
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För det fall B med sitt självförsvarsvåld håller sig inom den objektivt tillåtna 

våldsramen bör nöd inte tillåtas för A: samhället bör inte ställa sig bakom två mot var-

andra stående våldsutövningar, och när B:s intresse ges företräde innebär det att A:s 

intresse i motsvarande mån inte är av rättsordningen skyddat. Nöd mot tillåtet nödvärn 

bör därför inte godtas. 

Ett nödvärnsvåld från B:s sida som överskrider den breda marginal som är tänkt 

att tillämpas till förmån för honom är otillåtet (”uppenbart oförsvarligt”). Även givet det 

generösa handlingsutrymmet kan gärningen alltså inte tolereras. Att B (ibland) ändå inte 

straffas i dessa situationer har alltså inte med gärningens dignitet att göra – det som A 

utsätts för – utan något som gör B:s person mindre klandervärd. Om vi ideologiskt ska 

tro på brottsbegreppets struktur innebär det skilda saker att frias på den objektiva re-

spektive den subjektiva sidan. Rättsordningen har inte tagit ställning mot A:s intresse i 

de fall då B:s angrepp är icke brottsligt på grund av subjektiva brister. Det är då bara 

fråga om att inte straffa B, på grund av bristande klandervärdhet. Bristen beror inte på 

att det intresse B har kränkt inte är värt att upprätthålla, utan istället på att B som person 

inte bär någon (tillräcklig) skuld i det inträffade. Eftersom B:s handling är otillåten och 

straffbelagd är A:s liv och hälsa i dessa fall alltjämt av rättsordningen skyddade intres-

sen. Under sådana omständigheter finns det större anledning att medge nödrätt för A. 

Att öppna upp för en tillämpning av nödinstitutet under givna förutsättningar in-

nebär att våld som annars skulle vara otillåtet kommer att rättfärdigas. Detta kan möjli-

gen leda till en upptrappning av våldet i samhället, sett till antalet attacker och motat-

tacker. Däremot borde den totala våldsanvändningen inte påverkas, eftersom nöd endast 

tillåter att faran avvärjs. Dessutom är det ju så att det våld som A stävjar i dessa lägen 

(B:s självförsvar) i sig är otillåtet, varför det i princip inte skiljer sig från ett ”vanligt” 

rättfärdigande.  

För de fall nöd tillåts mot ett icke brottsligt angrepp aktualiseras försvarlighets-

bedömningen: endast försvarliga nödhandlingar från A kan föranleda straffrihet. Efter-

som den aktuella situationen liknar nödvärnssituationen (det intresse som kränks tillhör 

farekällan) bör en relativt långtgående nödrätt medges. Å andra sidan kan det finnas 

anledning att ta hänsyn till den bedömning som har gjort B:s angrepp till icke brottsligt, 

för att därigenom utröna i vilken utsträckning rättsordningen redan uttalat sig om vikten 

av respektive aktörs intresse. Det finns därvid större anledning till en (för A) generös 

tillämpning av nödbestämmelsen om rättsordningen är mycket tolerant inför B:s person-

liga egenskaper.  
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 Att medge putativt nödvärn för A är ett annat sätt att undvika att bestraffa A2. 

Det måste då handla om att A misstagit sig rörande någonting som gör B:s angrepp icke 

brottsligt. Därmed handlar A under villfarelsen att det som görs i A2 är rättfärdigat.  

Frånvaron av en rättfärdigande omständighet är ett krav för straffbarhet och gär-

ningsmannens uppsåt ska därmed omfatta även detta. Alla villfarelser föranleder emel-

lertid inte uppsåtsbrist, och vid putativt nödvärn aktualiseras en mycket fin gränsdrag-

ning – mellan faktiska villfarelser och straffrättsvillfarelser – som måste behandlas med 

stor försiktighet. En sådan gränsdragning utgör en balansakt mellan å ena sidan konfor-

mitetsprincipen, å andra sidan rättsordningens restriktivitet vad gäller straffrättsvillfarel-

ser. För denna balansakt finns inget givet facit.  

Inom straffrätten krävs uppsåtstäckning i förhållande till vad man gör, men inte 

till den etikett rättsordningen sätter på detta. Uppsåt till omständigheter som ligger till 

grund för rättsliga slutsatser istället för slutsatserna själva är ett bra sätt att dra denna 

gräns. Detta skulle innebära att villfarelser rörande mer faktiska omständigheter – som 

spelar in på bedömningen av de inblandades handlande och i förlängningen leder till 

svaret på frågan om A utsätts för ett brottsligt angrepp eller inte – utgör en relevant upp-

såtsbrist som ger A en putativ nödvärnsrätt. Det måste härvid krävas att A har missupp-

fattat ”rätt” saker tillräckligt mycket.  

 Även om putativ nödvärnsrätt medges krävs att en försvarlighetsbedömning fö-

retas, utifrån de föreställningar som A hade vid tidpunkten för gärningen. En sådan be-

dömning är rimligen relativt sträng mot A eftersom han är den som satt igång händelse-

förloppet. Nödvärnsparagrafens ”omständigheterna i övrigt” möjliggör en flexibel till-

lämpning. 

Utfallet av en tillämpning av putativ nödvärns(/nöd)rätt för A blir att A2 inte är 

brottsligt, men inte på grund av att beteendet tolereras av rättsordningen utan istället på 

grund av att just A brister i skuld till handlingen. Det väcker alltså inte samma ideolo-

giska dubier – och kräver inte samma ideologiska ställningstaganden – att fria med hän-

visning till putativt nödvärn som att rättfärdiga ett beteende med hänvisning till nöd.  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att A visserligen kan utsättas för mycket 

allvarligt våld genom B:s icke brottsliga angrepp, utan att ha rätt att avvärja detta i nöd-

värn. A står trots detta inte skyddslös, eftersom det under vissa förutsättningar finns 

(och bör finnas) en möjlighet att åberopa nöd respektive putativt nödvärn (och putativ 

nöd) mot B:s icke brottsliga angrepp.  
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Bilaga 1 – lydelser lagtext 
 

1962 års Brottsbalk med förändringar 

 

24 kap 1 § - Nödvärn 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till an-

greppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppen-

bart 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 far-

tyg, eller 

• 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

 

 

24 kap. 4 § - Nöd 

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 rättsord-

ningen skyddat intresse. 

 

 

24 kap 6 § - Excess 

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 omstän-

digheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig.  
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Strafflagen med ändringar fram till 1933 

 

5 kap 7 § - Det absoluta nödvärnet 

Varder man av annan överfallen med våld eller hot, som innebär trängande fara; då äge 

man rätt till nödvärn och vare saklös för den skada, som man till farans avvärjande gör.  

Rätt till nödvärn äge ock rum, då någon begår inbrott eller eljest tränger sig olovligen in 

i annans rum, hus, gård eller fartyg nattetid, eller sätter sig till motvärn, evad det är natt 

eller dag, emot den, som sitt värja eller å bar gärning återtaga vill.  

 

 

5 kap 10 § - Det relativa nödvärnet 

Nu har någon i annat fall, än i 7 eller 8 § sägs, brukat våld till avvärjande av ett påbörjat 

eller omedelbart förestående orättmätigt angrepp å person eller egendom, eller övat våld 

emot den, som medelst inbrott eller eljest olovligen inträngt i annans rum, hus, gård 

eller fartyg: var det våld ej större, än nöden krävde, och stod det ej heller i uppenbart 

missförhållande till den skada som av angreppet var att befara; då skall han från straff 

frias. Finnes han hava gjort svårare våld, än nu sagt är; vare lag, som i 9 § stadgas.  

 

5 kap 9 § - Excess 

Finnes någon i fall, som i 7 eller 8 § sagt är, hava gjort större våld, än nöden krävde; 

pröve domstolen, efter omständigheterna, om och i vad mån straffet bör nedsättas under 

vad i allmänhet å gärningen följa bort. Voro omständigheterna sådana, att han svårligen 

kunnat sig besinna; då må han ej till straff dömas.  
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